
 
FORMULARZE 

ZŁOŻONE  
- elektronicznie  

-papierowo w UM 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Karol Ważny 

 

 

[ x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: wszystkich 35 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 

Wielu 

paragrafów w 

całym 

statucie 

Postulaty zgłoszone 

podczas spotkań 

informacyjnych 

zorganizowanych w 

grudniu 2020 i 

styczniu 2021 

 

 



2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 03.12.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Poparcie partii powinno być; brak wskazania tej 

okoliczności jest nieuczciwe 

 

Ewentualnie – przynajmniej możliwość wpisania takiej 

informacji, w szczególności w zakresie lokalnych 

stowarzyszeń 

Obowiązek oświadczenie kandydata (pod 

rygorem odpowiedzialności karnej), że jest 

członkiem partii / stowarzyszenia 

 

Partie – wszystkie; stowarzyszenia – tylko takie, 

które są reprezentowane w radzie miasta / w 

sejmie 

 

oświadczenie dot. przynależności do 

stowarzyszenia / fundacji nie powinno być 

problemem 

 

wymieniając organizacje, do których się 

przynależy trzeba pamiętać o liczbie znaków na 

karcie wyborczej 

 

tylko na obwieszczeniu powinna być ta 

informacja 

Wybory do rad dzielnic powinny odbywać się w terminie 

wyborów do rady miasta – zwiększenie świadomości 

mieszkańcy i większa frekwencja 

to jest niezgodne z ustawą o samorządzie 

gminnym 

 

przepisy tego jednoznacznie zakazują 

Rozwiązanie rady dzielnicy powinno być obligatoryjne (a 

nie fakultatywne) – w przypadku naruszenia prawa / 

nieskuteczności działania 

 

Zarząd dzielnicy powinien być wybierany w 

bezpośrednich wyborach 

to by upolityczniło wybory  

12 miesięcy nieobecności – powinno być 

nieusprawiedliwionej nieobecności – chociażby w formie 

notatki 

trudności w ustaleniu zasadności 

usprawiedliwienia 

 



nie powinno być możliwości usunięcia radnego - 

to wyborcy decydują 

 

harmonogram prac rady dzielnicy 

 

bardzo trudno jest zaplanować sesję z uwagi na 

dynamiczne zmiany 

 

w RMG usprawiedliwienie jest możliwe tylko w 

formie delegacji przewodniczącego RMG; 

 

12 miesięcy to bardzo długo 

Zmienić rok nieobecności na 12 miesięcy nieobecności  

Głosowanie na kilku kandydatów (3-5) we wszystkich wyborach głosuje się wyłącznie na 

jednego kandydata; należy utrzymać głos na 

jednego kandydata w celu uproszczenia 

procedury wyborczej 

Zgłoszenie informacji na temat okoliczności 

wygaszających mandat przez przewodniczącego RMG – 

czy to nie wykracza poza zakres wyłącznej właściwości 

przewodniczącego RMG 

 

Zgłoszenie powinno być też na wniosek dowolnego 

mieszkańca 

na wniosek właściwej komisji RMG (komisja 

Samorządu i Ładu Publicznego) 

Rozwiązanie rady przez – fakultatywne, a nie 

obligatoryjne (po 3 pełnych kwartałach niezwoływania 

sesji) 

 

Koniec kadencji Rady Dzielnicy – utrzymać dwa 

miesiące, bo pierwsze sesje rad dzielnic mogą wypaść w 

wakacje 

 

Ograniczenie praw wyborczych osób pracujących w 

urzędzie miejskim – należy je znieść1 

jeśli to ograniczenie ma zostać utrzymane, to 

proponuję również objąć nim pracowników 

spółek miejskich 

Wygaszenie mandatu w wyniku nieobecności – to nie jest 

demokratyczne; decydować powinni wyłącznie wyborcy 

 

Obniżyć minimalną liczbę kandydatów do poziomu 

wielkości rady 

 

Jaka jest minimalna liczba radnych do funkcjonowania 

rady? 

Proponuję zastosowanie rozwiązania z par. 82 – 

2/3 składu rady jako minimum 

Próg wyborczy powinien zostać utrzymany; powinna być 

minimalna frekwencja 

 

Zmniejszenie liczby radnych dzielnic 15/21 – o ile to nie 

jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym 

 

Par. 41 ust. 1 – czy nie wymaga uregulowania kwestia 

nowej kadencji prezydenta miasta 

 

 
 

  

                                                      
1 http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-lu-89-
12/statut_skargi_organow_nadzorczych_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_ust_ustawy_o_samorzadzie/226
2dd3/2.html?q=&_symbol=626_6260&_haslo=Samorz%C4%85d+terytorialny&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Ad
ministracyjny+w+Lublinie&_skarzony=Rada+Miasta&_okres=2012_05 



PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 10.12.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Uzupełnienie słowniczka – o definicję większości 

„aktualnej” oraz „statutowej” (radnych, którzy 

złożyli ślubowanie) 

 

Słowniczek - Radny Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego 

 

Notatki z dyżurów zamiast protokołów; wszędzie 

powinny być protokoły, a nie notatki 

Co jest notatką – powinno to być doprecyzowane 

 

Notatka – powinna być co najwyżej w dzienniku dyżurów 

 

notatki to zbędna formalność 

 

zrezygnować z obowiązku robienia notatek 

 

ewentualnie wpisanie możliwości odnotowywania 

dyżurów w zeszycie (tak, jak to się odbywa obecnie) 

 

zeszyt dyżurów – powinien być bardziej nowoczesny 

 

w tym kontekście trzeba też rozważyć kwestię 

przetwarzania danych osobowych przez radę dzielnicy 

(należy uporządkować kwestię RODO w radach dzielnic) 

Zebrania – powinny być doprecyzowane  

Spotkania, a nie zebrania (w kontekście notatek / 

protokołów) 

 

W takiej formie zapis dotyczący możliwości 

składania interpelacji nie jest efektywny – 

wymaga zmiany 

 

Możliwość występowania o interpelacje – nie jest 

potrzebny; taka możliwość wynika z przepisów 

ustawowych; przepis niczego nie wnosi 

obowiązek odpowiedzi z uzasadnieniem ze strony 

radnego Miasta Gdańska 

Wprowadzenie możliwości wnoszenia interpelacji 

przez przewodniczącego zarządu dzielnicy 

najprawdopodobniej może to być rozwiązanie niezgodne 

z ustawą o samorządzie gminnym 

Nie ma potrzeby precyzowania, że istnieje 

potrzeba dołączania zdjęć do wniosku o wydanie 

legitymacji; zwłaszcza dwóch zdjęć; 

niezdigitalizowanych 

prośba o dołączanie zdjęć jest wynikiem postulatów 

samych rad dzielnic; można pomyśleć nad korektą zapisu 

(w zakresie złożenia wniosku ze zdjęciem 

elektronicznym) 

Legitymacja nie wymaga zdjęcia – może być 

ważna wraz z dowodem tożsamości 

 

Legitymacja mogłaby zostać utworzona wg 

layoutu Karty Mieszkańca Gdańska 

 

Legitymacja powinna uprawniać 

przewodniczących zarządów do parkowania na 

parkingu urzędu miejskiego – na przykład przy 

uprzednim zgłoszeniu obecności na spotkaniu we 

właściwym wydziale urzędu 

legitymacja (podobnie jako karta mieszkańca) powinna 

uprawniać do czegokolwiek (można np. pomyśleć o 

różnych pakietach) 

Diety powinny być uregulowane bezpośrednio w 

statucie – powinny być dodatkowo uzależnione od 

wysokości diety radnego Miasta Gdańska: 

- przewodniczący zarządu 100% diety RMG 

- pozostałe osoby funkcyjne do dyskusji (np. 50% 

czy 30%) 

Należy jednoznacznie określić, jak ukształtowane są 

diety radnych funkcyjnych 

 

trzeba to teraz uregulować, ponieważ raczej nie możemy 

się spodziewać kolejnej większej reformy jednostek 

pomocniczych w następnych latach 



Dieta dla każdego radnego dzielnicy – do 

rozważenia 

 

Powinno się jednoznacznie określić, co to są 

„dodatkowe zajęcia” określone w par. 9 ust. 3 

wyłączyć z tego zakresu działalność naukową, 

dydaktyczną, badawczą 

 

Dodatkowe zajęcia – mają wykluczyć działania 

kontrowersyjne; ogólność tego przepisu ma swoje zalety 

– nie ograniczamy się do zamkniętego katalogu; trzeba 

ostrożnie posługiwać się swoją funkcją społeczną 

 

radni nadużywali swoją funkcję w naszej radzie 

dzielnicy; przepis powinien być, ale w zmienionych 

kształcie – bardziej czytelny i jednoznaczny 

Rozszerzyć ograniczenia dot. wykonywania 

funkcji radnego w sposób analogiczny do art. 24e 

ustawy o samorządzie gminnym 

Literalne wpisanie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej (lub innych aktywności) byłoby niezgodne 

z prawem (ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej muszą wynikać z ustawy, a nie z aktu prawa 

miejscowego) 

3 miesiące od daty wyborów do Rady – po których 

wyborach do rady (par. 11 ust. 2) 

 

Powinien zostać utrzymany tryb nadzwyczajny 

(bez zachowania jakiegokolwiek terminu – tj. w 

sposób dotychczasowy określony w par. 13 ust. 4) 

– w przypadku gdy obecna jest większość 

członków rady dzielnicy 

wszystkie terminy zwoływania sesji powinny być 7-

dniowe; również ze względu na konieczność przekazania 

materiałów wszystkim radnym 

 

termin 3-dniowy jest zbyt krótki, żeby poinformować 

wszystkich zainteresowanych 

 

zbyt krótki termin może spowodować, że znaczna część 

radnych dzielnicy nie będzie mogła uczestniczyć w sesji 

rady dzielnicy; nie ma również przeciwwskazań, żeby 

zwołać sesję wcześniej, niż w terminie statutowym 

Zawiadomienie o sesji rady dla radnych miasta 

powinny być realizowane poprzez Biuro Rady 

Miasta Gdańska; poza tym wszyscy radni miejscy 

powinni być informowani, a nie tylko radni 

miejscy z okręgu wyborczego 

Na pewno każdy radny miejski, który poprosi o 

informowanie go o sesji, zostanie powiadomiony przez 

przewodniczącego rady – w związku z tym należy 

zrezygnować z tego rozwiązania o zawiadomieniu 

Radni miejscy powinni informować radnych 

dzielnicowych o wszystkich swoich działaniach 

 

Nie powinniśmy nadmiernie obciążać radnych 

dzielnicowych obowiązkami administracyjnymi 

względem radnych miejskich – powinno być 

większe zaangażowanie ze strony radnych 

miejskich 

 

Jeśli Przewodniczący Rady Dzielnicy nie będzie 

miał możliwości samodzielnego zamieszczenia 

materiałów na stronie gdansk.pl to powinniśmy 

zrezygnować z obowiązku zamieszczania 

zawiadomienia i materiałów o sesji na tej stronie 

 

Terminy zwołania są niekompatybilne z procedurą 

budżetową 

 

Warto rozdzielić zawiadomienie o terminie sesji 

od zawiadomienia o porządku obrad oraz 

materiałów – być może warto najpierw ustalić 

termin, a dopiero później sprecyzować szczegóły; 

najtrudniejsze jest ustalenie wspólnego terminu 

 



7 dni przed, to nie 7 dób przed. Jeśli 

zawiadomienie jest w poniedziałek, to sesja 

najwcześniej we wtorek w kolejny tygodniu. 

 

Kto będzie sprawdzał, czy radni posiadają 

warunki techniczne umożliwiające udział w 

zdalnym trybie obradowania? 

W par. 13 ust. 8 – tutaj można dopisać zgodę na udział w 

zdalnym trybie obradowania 

 

Przewodniczący rady powinien zadbać o to, żeby 

ustanowić zdalny tryb kontaktu z radnymi 

 

koniecznie ktoś musi to weryfikować, jaki tryb jest 

odpowiedni dla radnego; niech to będzie na przykład 

jakaś forma oświadczenia; nie może być tak, że jakiś 

radny będzie podważał legalność sesji; przewodniczący 

rady nie powinien tego weryfikować, bo może stać w 

opozycji wobec radnych 

Potrzeba wyposażenia siedzib rad dzielnic w 

sprzęt umożliwiający udział radnych w sesji 

zdalnej (w siedzibie rady; w tym poprzez sesję 

hybrydową) 

 

 
 

 

  



PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 07.01.2021 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Zniesienie zakazu łączenia funkcji w zarządzie i w 

prezydium 

nie zgadzam się na takie rozwiązanie – obowiązki 

powinny być rozdzielone na możliwie najszerszą 

liczbę osób 

 

można zupełnie zrezygnować z jednej z tych funkcji 

(np. przewodniczącego rady) 

 

połączenie funkcji powoduje nadmiar obowiązków 

dla jednej osoby 

 

są rozstrzygnięcia nadzorcze, które zakazują takiego 

rozwiązania 

Przewodniczący Rady – znalezienie innego 

sformułowania (np. sekretarz, marszałek) 

 

Nie widzę potrzeby, żeby to zarząd składał 

sprawozdania z wykonania budżetu, skoro zarząd w 

nowej procedurze budżetowej jest zmarginalizowany; 

jeśli już, to raczej powinno być w sprawozdaniu rady 

dzielnicy 

to jest ugruntowane rozwiązanie 

 

w zależności od tego, jak będzie wyglądała 

procedura budżetowa, tak powinniśmy uregulować 

kwestię sprawozdań 

Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie rady 

dzielnicy? Być może powinniśmy określić, że osobą 

odpowiedzialną powinien być przewodniczący rady 

dzielnicy 

rzeczywiście jest to kwestia wymagające 

doprecyzowania 

Należy określić, komu przewodniczący rady 

przedkłada sprawozdanie rady  

 

Przyjmowanie sprawozdania zarządu przez radę – 

powinno być obligatoryjne 

 

Komisja rewizyjna powinna opiniować sprawozdanie 

zarządu przed jego przyjęciem przez radę (należy też 

uwzględnić kwestie terminów) – brak przyjęcia 

sprawozdania byłby równoznaczny z brakiem 

absolutorium dla zarządu, a to mogłoby prowadzić do 

odwołana zarządu (np. przez radę miasta) 

nie zgadzam się na wprowadzenie instytucji 

absolutorium; Zarząd nie ma wpływu na 

wydatkowanie środków finansowych 

 

jakaś mocniejsza forma kontroli nad zarządem 

powinna istnieć 

 

można dyskutować na temat wykonania 

Rozstrzygnięcia rady i zarządu zapadają w formie 

uchwały / zarządzenia przewodniczącego – należy 

uregulować tę kwestię na początku statutu 

 

Konsultacje dzielnicowe z mieszkańcami – powinny 

być uzupełnione o narzędzie, tj. możliwość ich 

przeprowadzenia przez urząd miejski 

nie każde konsultacje muszą być przeprowadzone w 

formie przewidzianej przez uchwałę konsultacyjną 

RMG; można skorzystać z innych form, 

bezkosztowych 

 

powinna być możliwość przeprowadzania 

konsultacji przez zarząd – uchwała rady dzielnicy 

wymaga zbyt wiele czasu 

 

konsultacje „zlecane” urzędnikom powinny być 

prowadzone na zasadzie współpracy, a nie 

samodzielnie przez urzędników 

 



powinniśmy doprecyzować, jakie kwestie mogą być 

poddane pod konsultacje 

 

unikałabym definiowania, bo można zbytnio 

ograniczyć dostęp do konsultacji 

Nie usuwajmy ich – być może dzięki temu urzędnicy 

będą pamiętali o tym, żeby przesłać projekt uchwały 

zgadzam się, że można pewne wątki doprecyzować 

Projekty BO – opinia rady powinna mieć większą wagę uważam, że rady nie powinny mieć możliwości 

opiniowania tych projektów; BO służy aktywizacji 

mieszkańców 

 

rada nie powinna oceniać projektów mieszkańców; 

natomiast rada powinna móc wskazywać na 

„kolizje” z przedsięwzięciami rady dzielnicy 

 

należałoby określić maksymalny termin, do którego 

opinia jest wydawana 

Inicjatywa uchwałodawcza rady dzielnicy do RMG; 

można to ograniczyć np. poprzez ustalenie 

maksymalnej liczby takich inicjatyw w skali roku 

 

Być może należy przesunąć na później termin 

zgłaszania wniosków do budżetu Miasta 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy mógłby być 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ALBO 

rozszerzmy zakres działania komisji rewizyjnej o 

działania przewodniczącego rady 

 

Komisja rewizyjna nie jest potrzebna – nie ma sankcji 

dla zarządu, który nie udostępni materiałów / 

dokumentów komisji rewizyjnej 

nie jest potrzebna taka komisja; niepotrzebnie 

powołane ciało, które nie ma żadnych kompetencji 

 

jest potrzebna; spełnia swoją rolę; ale nie musi mieć 

jakichś bardzo twardych kompetencji 

 

komisja mogłaby być fakultatywna; nie ma sensu 

ciało, które nie ma żadnych konkretnych 

kompetencji 

 

komisją rewizyjną jest cała rada; jeśli praca zarządu 

komuś nie odpowiada, to taki zarząd można odwołać 

Może zamiast komisji rewizyjnej – poszczególni radni 

powinni mieć kompetencje kontrolne; np. prawo 

dostępu do informacji od zarządu (w określonym 

terminie) 

ewentualnie prawo dostępu do dokumentów dla 

przewodniczącego rady 

Wykreślić plan pracy komisji  

Formalizowanie terminu posiedzenia komisji nie jest 

potrzebne; nie ma sensu wprowadzać dodatkowej 

biurokracji (przy komisji skrutacyjnej termin zwołania 

jest zupełnie niepotrzebny) 

 

Głosowanie jawne – tajne jest nierealne; niemożliwe do 

przeprowadzenia przy trzyosobowym składzie 

głosowanie tajne można przeprowadzić przez 

umieszczenie urny w siedzibie rady 

Nieobecność Przewodniczącego Rady – zamienić na 

„niemożliwość wykonywania swojej funkcji” 

 

Zamiast zwołania sesji przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej – może zwołać Przewodniczący 

Zarządu 

najstarszy wiekiem radny 

 

powinny decydować kompetencje, a nie wiek osoby 

 

być może którykolwiek członek zarządu 



Do par. 18 ust. 1 dodać pkt dotyczący ogłaszanie 

informacji na temat zwołanych sesji 

 

Par. 18 ust. 3 można uchylić – skoro w ust. 4 

przewodniczący może wyznaczyć swojego zastępcę do 

zwołania 

moim zdaniem przepis jest potrzebny na wypadek 

sytuacji szczególnych, nieprzewidywalnych 

W kwestii głosowania imiennego – być może należy 

doprecyzować, że to nie dotyczy trybu zdalnego 

 

Par. 18 ust. 4 nie jest potrzebny, ponieważ „naturalną” 

kwestią jest to, że zastępca może wykonywać czynności 

w zastępstwie przewodniczącego 

 

Zbiór dokumentów – nie powinien być udostępniany 

podczas każdego dyżuru, tylko podczas dyżuru 

przewodniczącego rady; należy usunąć ten wątek z 

projektu, pozostać na elektronicznym udostępnianiu 

dokumentów 

należy określić, przez jak długi okres 

przechowywane są te dokumenty w siedzibie rady; 

archiwizacja powinna się odbywać przy pomocy 

Biura Rady Miasta Gdańska, np. poprzez przyjęcie, 

że zamieszczenie tych dokumentów na stronie www 

jest wystarczające;  

 

reszta „starych” dokumentów powinna być 

utylizowana 

 

nie należy generować zbyt dużej ilości 

dokumentacji; nie każdy powinien mieć dostęp do 

tych dokumentów w dowolnym terminie 

 

 „stare” dokumenty mogą być potrzebne, ponieważ 

istnieje ciągłość pracy rady 

Udostępnianie dokumentów powinno następować przy 

pomocy Biura Rady Miasta Gdańska 

dokumenty powinny być przechowywane w 

urzędzie 

 

Do rozważenia – przekazywanie dokumentacji do 

BRMG w formie elektronicznej (np. z podpisem 

profilem zaufanym) 

Obsługę inicjatywy uchwałodawczej do rady dzielnicy 

– powinna być przeprowadzona przez urząd; 

weryfikacja formalno-prawna jest konieczna 

wadliwy projekt uchwały w zakresie podstawy 

prawnej nie jest podstawą dla jej odrzucenia 

 

projekt uchwały można przekazać do komisji 

Z inicjatywy uchwałodawczej powinien być wyłączony 

budżet dzielnicy 

 

Powinno się zwiększyć minimalną liczbę osób, które 

składają wniosek w ramach inicjatywy (co najmniej 30 

– tyle podpisów musi zebrać kandydat do rady) 

być może procent mieszkańców, a nie liczba 

bezwzględna 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy w inny 

sposób; nie ma potrzeby tworzenia instrumentu 

inicjatywy uchwałodawczej 

wizerunkowo trudne będzie „odrzucenie” uchwał 

obywatelskich przez radę 

 

skoro wnioskujemy o inicjatywę uchwałodawczą 

dla rad dzielnic, to nie odmawiajmy jej 

mieszkańcom 

Dopuszczalność zmiany projektu przez radę – można to 

przewidzieć 

może zamiast inicjatywy uchwałodawczej – 

wniosek mieszkańców o podjęcie uchwały przez 

radę 

Pozostawienie dotychczasowej liczby członków 

zarządu; ewentualnie dołożenie diet członkom zarządu 

 

Członkowie Zarządu powinni móc zostać wybrani 

spoza członków rady dzielnicy 

 

Wszystkie terminy 60-dniowe można zmienić na 90-

dniowe (dot. wyborów Zarządu) 

 



Par. 27 ust. 1 – powinno być „może ulec rozwiązaniu”, 

a nie „ulega” 

 

Par. 28 ust. 1 pkt 14 – „uzgadnianie” zamiast 

„konsultowanie” 

 

Udział w różnych gremiach – komisjach, zespołach, 

które funkcjonują w urzędzie (np. komisje konkursowe; 

zespół 16-tkowy) – np. z głosem doradczym lub jako 

obserwator 

może to być podważone przez nadzór wojewody 

jako „nakazywanie” czegoś prezydentowi 

Par. 29 ust. 1 – pozostawić w dotychczasowym 

brzmieniu 

 

Par. 32 ust. 2 – upoważnienie powinno być pisemne z 

wiadomością do właściwej osoby / instytucji, która jest 

adresatem działania pełnomocnika  

forma pisemna, niekoniecznie papierowa, bez 

pieczątek, może być zwykły mail 

 
 

  



PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 14.01.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Terminy są nierealne – należy wydłużyć czas na 

uzgodnienie projektów 

 

Mieszkańcy są „wyceniani” na różne kwoty – 

proponuję wprowadzenie stałego bonusu za 

frekwencję w wyborach do rad dzielnic – zamiast 

bonusu procentowego 

procentowy bonus frekwencyjny określa budżet 

dzielnicy na całą kadencję; w wielu dzielnicach są 

znaczne problemy w osiągnięciu wysokiego 

współczynnika frekwencji; Miasto powinno znacząco 

promować wybory do rad dzielnic; nie można 

ograniczać promocji do aktywności samych 

kandydatów 

 

Stawka na mieszkańca powinna wynosić 18 zł dla 

wszystkich mieszkańców 

 

postuluję utrzymanie dotychczasowych zasad 

Można uwzględnić współczynnik dochodów do 

budżetu miasta „pochodzących” z dzielnicy 

 

Procedura budżetowa ma przenieść pracę z 

urzędników na społeczników 

 

Uchwały koszykowe powinny pozostać – dają 

większą elastyczność 

Działania miękkie powinny być opisane mniej 

szczegółowo, koszykowe ujęcie daje większą 

elastyczność przy wydatkowaniu środków 

Planowanie wydatków miękkich z 

wielomiesięcznym wyprzedzeniem nie daje 

elastyczności 

 

Rezygnacja z wniosków o uruchomienie – utrudnia 

pracę zarządom, które będą musiały czekać na 

zmianę uchwały budżetowej w celu modyfikacji 

założeń projektu finansowanego z budżetu dzielnicy 

 

Niewykorzystane środki powinny przechodzić na 

kolejny rok – nie tylko inwestycyjne, ale wszystkie 

nie można przenosić środków miękkich z jednego na 

kolejny rok budżetowy 

 

nie można przekraczać wartości środków bieżących; 

ponieważ wydatki bieżące muszą być finansowane z 

dochodów bieżących 

 

apeluję o znalezienie sposobu na „zwracanie” tych 

środków 

 

odtworzenie środków z poprzedniego roku na cele 

inwestycyjne pozwala na „uwolnienie” środków z 

bieżącego roku budżetowego na zadania bieżące (w 

tym miękkie) 

 

istnieje możliwość „cofnięcia” środków 

przeznaczonych na cele miękkie do rezerwy celowej, 

a następnie przeniesione na kolejny rok budżetowy na 

cele inwestycyjne 

Analogia z BO nie jest dobra, bo w przypadku BO w 

2020 r. proces planowania środków był szybszy i 

kończył się bliżej końca roku 

to było wyjątkowe rozwiązanie wynikające z 

uwarunkowań pandemia 



Potrzeba ujednolicenia zasad naliczania środków „na 

mieszkańca” z BO 

nie ma przeciwwskazań dla ustalenia tej samej daty 

ustalania liczby mieszkańców dla BO i budżet 

dzielnicy 

Potrzeba dokładniejszej analizy liczby faktycznych 

mieszkańców zamieszkujących określone dzielnice 

najpełniejszym rejestrem jest rejestr wyborców, 

obejmuje również dzieci i młodzież 

Należy określić w budżecie miasta konkretną, 

całościową kwotę środków, które są dzielone na 

poszczególne budżety dzielnic (bez względu na 

przyjęty algorytm) 

 

Podział 30/70 powoduje ubytki w budżetach dużych 

dzielnic. Jeśli są dzielnice, które potrzebują 

dodatkowych środków – należy je dofinansować z 

budżetu miasta 

żadna dzielnica nie wnioskowała o podział tożsamy z 

BO 

 

sugeruję nie brać pod uwagę kryterium 

powierzchniowego 

 

pieniądze powinny iść za mieszkańcem, nie za 

powierzchnią 

 

małe dzielnice powinny same wypowiadać się o 

swoich środkach; być może liczba  mieszkańców 

poszczególnych dzielnic będzie się zmieniać 

 

Chełm traci ok. 20%; pierwotnie mieliśmy mieć w 

kadencji wyższy budżet, a proponowana zmiana 

powoduje dużą stratę w skali kadencji; zasady 

powinny się zmienić od nowej kadencji 

 

debatujmy nad mechanizmem; nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć, jaka będzie kwota globalna do podziału 

 

powinniśmy być bardziej solidarni; rozwój dzielnic 

jest bardzo różny, warto dofinansować mniejsze i 

bardziej zaniedbane dzielnice 

 

zwiększenie budżetów dla małych dzielnic to nie jest 

„Janosikowe”; małe dzielnice przez wiele lat były 

poszkodowane kosztem większych dzielnic 

 

minimalny budżet każdej dzielnicy to co najmniej 50 

tys. zł – to powinno być zapisane w statucie 

 

jest mi przykro, gdy słyszę o „Janosikowym”, o 

zabieraniu środków finansowym; część dzielnic jest 

bardzo niedofinansowana 

Usunięto możliwość finansowania „drobnych 

inwestycji”; uwzględnić infrastrukturę zieloną 

 

Cenną inicjatywą jest możliwość „informowania”, 

ale 1% to zbyt mała kwota; przy małych dzielnicach 

do 200-300 zł rocznie, co skonsumuje utrzymanie 

strony internetowej, utrudni informowanie o 

inicjatywach; DRMG regularnie stawia tablice o  

 

Niebezpiecznym punktem jest „utrzymanie” 

infrastruktury przez rady dzielnic – jest to 

przerzucanie na rady dzielnic kosztów przez GZDiZ 

utrzymanie było uregulowane także w pierwotnej 

wersji statutu 

Finansowanie projektów na gruntach 

niekomunalnych jest niepewnym, pilotażowym 

wszystko, co zostaje wybudowana na określonym 

terenie staje się własnością właściciela gruntu; należy 



rozwiązaniem – budzi wątpliwości z punktu widzenia 

możliwości inwestowania na majątku nienależących 

do miasta, co może być niezgodne z ustawą o 

finansach publicznych 

chronić środki publiczne przed okolicznością, że 

właściciel będzie rozporządzał majątkiem 

 

należy zwiększyć ten zakres o projekty z zakresu 

ochrony środowiska, zachowanie porządku i 

bezpieczeństwa, drobnych inwestycje 

 

można korzystać z instytucji służebności 

Należy usunąć ten punkt. 

 

Nie ma obecnie problemu, ponieważ w roku 2019 

środki z budżetów dzielnic były przeznaczone na 

zadania twarde / miękkie w proporcji 60/40 

 

Dzielnice mają różne potrzeby; niektóre potrzebują 

więcej działań twardych, inne więcej działań 

miękkich; radni dzielnic najlepiej wiedzą, na co 

wydatkować środki 

 

Problemem jest interpretacja, co jest infrastrukturą 

(np. zakup rzutnika?) 

 

Jaka będzie konsekwencja wydatkowania środków 

niezgodnie z zaproponowanym przelicznikiem? 

co z „drobnymi inwestycjami”, działaniami na rzecz 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku? Co 

w sytuacji, gdy przedsięwzięcie nie zostanie 

wykonane, np. z uwagi na okoliczność leżące po 

stronie jednostek organizacyjnych miasta? 

 

rada dzielnicy może mieć problem z wydatkowaniem 

środków na inwestycje, jeśli „wyczerpały” się 

potrzeby w tym zakresie (bo w poprzednich 

kadencjach rada czyniła sporo inwestycji) 

 

należy doprecyzować sformułowanie „utrzymanie i 

rozwój infrastruktury”; warto byłoby, żeby urząd 

promował dzielnice, które wydają środki na 

inwestycje (np. poprzez bonus finansowy) 

 

trudno wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie 

można wykorzystać środków na cele, które 

zaspokajają ich potrzeby 

 

być może warto stworzyć definicję „inwestycji”; 

inwestycje mieszczą się we wszystkich punktach par. 

34 ust. 5, nie tylko w lit. f 

Należy rozszerzyć o inne punkty, nie tylko lit. f (vide 

wypowiedź p. Skarbnik) 

może warto określić ten punkt sformułowaniem 

„środki o charakterze inwestycyjnym” 

Powinna być możliwość realizowania przez okres 

dłuższy niż kadencja – zaplanowanie dłuższych 

projektów, zwłaszcza w przypadkach niezależnych 

(np. braku decyzji administracyjnej, wydłużone 

projektowane) 

budżetowane zamiast realizowane 

Ogólnodostępny zbiór dokumentów – należy 

zrezygnować z tego punktu; ewentualnie wskazać, że 

zbiór znajduje się w urzędzie miejskim, a nie w 

siedzibie rady 

przechowywanie dokumentów w siedzibie jest dla 

wygody zarządu, np. na potrzeby kontroli komisji 

rewizyjnej czy też dla osób z nowego zarządu, nowej 

kadencji 

Należy wykorzystać i doprecyzować mechanizm z 

ust. 9 (tj. otrzymywanie dodatkowych środków przez 

dzielnicę); np. w formie konkursów dla rad dzielnic 

 

Termin na uchwalenie budżetu dzielnicy – 31 

października 

 

Par. 34 ust. 12 – w sprzeczności z par. 15 ust. 1 pkt 8 

 

Nie ma potrzeby określania, kiedy powinny odbywać 

się te konsultacje – powinniśmy zrezygnować z daty 

31 marca 

 

Przy zmianach budżetu konsultowanie nie byłoby 

możliwe, bo musi się odbyć do 31 marca roku 

poprzedzającego 

do 31 marca można co najwyżej przyjąć wnioski od 

mieszkańców; a konsultowanie powinno być też na 

późniejszym etapie 



Skomplikowana procedura budżetowa powinna 

dotyczyć wyłącznie większych przedsięwzięć, np. 

inwestycji powyżej 50 tys. zł 

 

Przy mniejszych przedsięwzięciach powinna być 

uproszczona procedura – konieczność zmiany 

uchwały przez radę przy drobnych przesunięcia 

budżetowych będzie bardzo dużym utrudnieniem; 

zniechęci radnych dzielnic do przychodzenia na sesje 

małe przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury – stają 

się dużym kwotami na poziomie całego miasta. 

Dotyczy to również zakupów w ramach tzw. zadań 

miękkich. 

 

Nie każda zmiana będzie wymagała uchwały rady 

dzielnicy – nie taka była intencja proponowanej 

zmiany 

 

skomplikowana procedura nie powinna dotyczyć 

działań miękkich; powinna być pozostawiona 

dowolność, na zasadzie uchwały koszykowej; bez 

konieczności określania możliwości realizacji przez 

wydziały 

 

Zespół odwoławczy – powinien składać się 

wyłącznie z radnych miasta; ewentualnie przy 

utrzymaniu urzędników - dla –równowagi również 

radni dzielnicy; przewodniczącym powinien być 

radny miasta, na pewno nie przedstawiciel 

prezydenta (odwołanie jest bowiem od „decyzji” 

urzędnika) 

 

Nie powinno być możliwości proponowania projektu 

do budżetu dzielnicy w trybie uchwały obywatelskiej 

 

Par. 34 ust. 14 powinien zostać usunięty – nie 

powinno być negatywnych ocen dla możliwości 

realizacji; powinien o tym decydować rynek 

 

Rady dzielnic powinny uczestniczyć w zespołach 

„szesnastkowych”, a środki z tego źródła powinny 

każdorazowo pozostawać w dzielnicy 

opłaty z tytułu wycinek zieleni oraz nasadzenia 

zastępcze – również powinny pozostawać w dzielnicy 

Par. 34 ust. 16 – usunąć zdanie – uchwała powinna 

obejmować wszystkie planowane przedsięwzięcia; 

pozbawia się możliwości tworzenia rezerwy; 

usuwana jest możliwość tworzenia uchwał 

koszykowych 

 

Docelowym rozwiązaniem może być wyłonienie 

operatora (np. organizacji pozarządowej) lub 

jednostki miejskiej odpowiedzialnej za realizację 

zadań miękkich na terenie dzielnicy (propozycja 

WRS) 

 

Proces budżetowania nie powinien być tak mocno 

rozłożony w czasie 

 

Darowizny – powinna być możliwość otrzymywania 

nie tylko darów pieniężnych, ale również 

rzeczowych, o ile to możliwe 

 

Cieszy fakt, że można wcześniej planować środki, 

ponieważ zadania miękkie wymagają wcześniejszego 

uruchomienia środków 

 

Imprezy sportowe, rekreacyjne – rada dzielnicy 

powinna decydować o tym, kto będzie realizator  

 

 
Czy jakiś dokument miejski (dot. urzędu) będzie uzupełniał rozwiązania statutowe? 

  



PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 21.01.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Możliwość składania interpelacji przez zarząd 

lub radę dzielnicy do Prezydent Miasta 

 

Wyposażenie siedzib rad dzielnic – powinien 

być standard wyposażenia 

 

Powinny pojawić się narzędzia umożliwiające 

informowanie o działaniach rad dzielnic (np. 

nowe tablice informacyjne; co najmniej 2-3 

tablice na dzielnicę z GZDiZ – jest to forma 

nowoczesnego słupa ogłoszeniowego) 

powinniśmy każdorazowo otrzymywać odpowiedzi na 

wysyłane pisma; Zarząd powinien mieć możliwość 

podejmowania interwencji w przypadku bezczynności; np. 

możliwość składania skarg do Komisji Rewizyjnej RMG 

lub do Prezydenta 

Podniesienie diet dla przewodniczących 

zarządów; dużo obowiązków, a brak obsługi 

administracyjno-prawnej, jaka występuje przy 

RMG 

 

Pkt 15 – WPI, DRMG i inne jednostki powinny 

z własnej inicjatywy informować o 

podejmowanych przez siebie działaniach 

informacje powinny być przekazywane z wyprzedzeniem 

(np. w zakresie dot. uczestnictwa w komisji odbiorowej); 

Przewodniczący Zarządu powinien mieć prawo głosu 

podczas komisji odbiorowej 

 

we wszystkich pkt 15-17 rada/zarząd powinien być 

informowany bez obowiązków składania uprzedniego 

wniosku 

 

na stronie internetowej DRMG są zakładki dot. wszystkich 

planowanych, przygotowywanych, realizowanych 

inwestycji w dzielnicach; jesteśmy otwarci na ewentualne 

modyfikacje w tym zakresie 

W regulaminach działania jednostek 

organizacyjnych takie obowiązki informacyjne 

powinny zostać wyraźnie zapisane 

 

Informacje na temat uchwał podejmowanych 

przez radę są przekazywane do Biura RMG – nie 

ma potrzeby, żeby zarząd informował o 

wszystkich swoich działaniach; 

 

Jeśli zarząd ma informować o swoich 

działaniach o radnych miejskich, to wszystkich, 

nie tylko z okręgu wyborczego – i to na zasadzie 

wzajemności 

 

Uprawnienia RMG powinny znajdować się w 

regulaminie RMG, a nie statucie 

 

Nie ma uzasadnienia dla obowiązku współpracy 

wyłącznie z RMG z okręgu wyborczego 

 

Nie powinno być obowiązku współpracy, a 

jedynie możliwość współpracy  

 

Nie ma potrzeby dodatkowego obciążania 

radnych dzielnicowych nowymi obowiązkami 

 



Obowiązek informowania RMG – należy 

pozostawić współpracę na zasadzie 

fakultatywności; dobrej współpracy z radnymi 

dzielnicowymi; RMG otrzymują dietę, powinni 

być w regularnym kontrakcie z radami dzielnic 

 

Organy dzielnicy nie mają możliwości składania 

skarg w trybie KPA – należy to dodać do statutu 

 

Zrezygnujmy z zapisu dotyczącego możliwości 

zwracania się o złożenie interpelację przez RMG 

– jest to oczywistość i wynika z prawa 

utrzymywania kontaktu z radnymi przez 

mieszkańców 

 

Głos doradczy w komisjach odbiorowych, 16-

tkowych, dyrektorskich, wszystkich komisjach, 

które dotyczą spraw lub powoływania osób na 

stanowiska na poziomie dzielnicowym 

 

Komisje odbiorowe – obowiązek informowania 

na 3 lub 7 dni przed zebraniem komisji 

 

Obowiązek uzgadniania (a nie konsultowania) 

przedsięwzięć finansowanych z budżetu 

dzielnicy 

 

Odwołanie od orzeczenia nadzorczego – jest 

niedoprecyzowane (że powinna to być uchwała 

rady); mieszkaniec powinien móc złożyć 

odwołanie od rozstrzygnięcia nadzorczego w 

sprawie uchwały, której inicjatorem był 

mieszkaniec 

 

Należałoby wprowadzić elektroniczny obieg 

dokumentów (w ramach EZD) pochodzących od 

rad dzielnic / zarządów dzielnic – celem 

usprawnienia komunikacji w sprawach 

dotyczących dzielnic 

EZD przypisane jest tylko do obiegu dokumentów 

wewnątrz urzędu miejskiego (nawet nie dotyczy to 

jednostek organizacyjnych miasta) 

 

do obiegu wniosków finansowych będzie wykorzystywany 

system Witkac, trzeba  

Dostęp do map ewidencyjnych terenów 

miejskich – informacja na temat terenów 

 

Informacja na temat uruchomienia wyboru 

wykonawcy / dostawcy dotyczącego 

przedsięwzięć finansowanych z budżetów 

dzielnic 

 

Zasady funkcjonowania centrum 

obywatelskiego Dolna Brama – rady dzielnic 

powinny uczestniczyć w konsultacjach 

społecznych dotyczących ustaleń w tym zakresie 

 

Kompetencje dotyczące uzyskiwania informacji 

na temat obrotu nieruchomościami oraz 

inwestycji na terenach miejskich; 

 

Należy dokładnie określić kompetencje zarządu 

dotyczące informowania radnych dzielnicowych 

oraz występowania przez zarząd  

zostanie wyznaczona osoba, która będzie informować na 

temat realizacji inwestycji finansowanych ze środków 

budżetów dzielnic (rad dzielnic) 

Czy ma pozostać w statucie obowiązek 

informowania o sesjach rady poprzez stronę 

internetową gdansk.pl? 

 

 



Czy istnieje możliwość zwiększenia puli 

adresów mailowych dla wszystkich radnych 

dzielnic? W ramach systemu office365 

Nowy zapis w par. 35 ust. 3 stanowi zagrożenie 

– stwarza szerokie pole do interpretacji 

 

Par. 14 ust. 8 – Przewodniczący Zarządu zamiast 

Radnego Miasta Gdańska wskazanego przez 

Przewodniczącego RMG 

 

Postuluję spotkanie dotyczące diet dla członków 

zarządów dzielnic, przewodniczących, 

zastępców przewodniczących rad 

 

Propozycje zajęć sportowych na terenie 

dzielnicy mogłyby wychodzić od Gdańskiego 

Ośrodka Sportu 

GOS organizuje zajęcia ogólnodostępne w różnych 

dzielnicach; informacja przekazywana jest przez 

ogólnodostępne kanały (www, fb itd.); w związku z 

ograniczeniami finansowymi oraz wynikającymi z PZP 

trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby dzielnicowe; 

ostatnio przedstawiliśmy gotowy katalog proponowanych 

usług, które mogłyby być realizowane; przy zachowaniu 

odpowiednich reżimów czasowych będziemy w stanie 

zapewnić te usługi na terenie poszczególnych dzielnic  

Podobno szkoły nie będą chciały / mogły 

realizować projekty rad dzielnic z uwagi na 

centralizację obsługi księgowej; potrzebny jest 

regulamin określający zasady realizacji zadań 

miękkich (szkoły, GOS, GZS); potrzebne 

wsparcie przy wypełnianiu wniosków i ich 

obsłudze 

potrzebne jest spotkanie wyjaśniające zasady 

wydatkowania środków na zadania o charakterze miękkim, 

w szczególności sportowym 

Powinna być utrzymana możliwość wspierania 

lokalnych organizacji pozarządowych – nie jest 

dobrym kierunkiem „komasowanie” zamówień 

w ramach procedury PZP 

 

Może warto skatalogować rodzaje zadań 

miękkich i przeprowadzić szkolenie, żeby 

ułatwić pracę radnym dzielnic 

 

Przy zamówieniach działań miękkich statut 

może nas ograniczać (min. 70% na inwestycje), 

jeśli okaże się z przetargu wyniknie wyższa 

kwota, niż pierwotnie zaplanowana w budżecie 

 

Zmiany w statutach „zażynają” pracę 

społeczników; nie można robić urzędników z 

radnych dzielnic 

 

Radny Miejski „składa” interpelację na wniosek 

rady dzielnic (a nie „rozważy możliwość 

złożenia”) 

 

Wzajemne informowanie z RMG powinny być 

obopólne, a nie jednostronne 

 

RMG powinni regularnie uczestniczyć w sesjach 

rad dzielnic 

 

RMG powinni pomagać w organizowaniu 

spotkań z urzędnikami 

trudno jest uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, biorąc 

pod uwagę mnogość rad dzielnic oraz brak koordynacji 

terminów (np. równoczesna organizacja sesji dwóch rad 

dzielnic) 

 

Można pomyśleć o ustaleniu harmonogramu sesji rad 

dzielnic na cały rok; ewentualnie – ustalenie zasady 

pierwszeństwa przy zgłaszaniu terminu 

 

warto utrzymać możliwość zdalnej transmisji rady 

dzielnicy – dzięki czemu radny miejski czy inna osoba 

mogłaby zabrać głos podczas sesji, nie będąc „fizycznym” 

uczestnikiem spotkania; np. przy uprzedniej notyfikacji ze 

strony zainteresowanej osoby (radnego miejskiego) 



Informowanie radnych miejskich powinno 

odbywać się poprzez zarządy dzielnic, lecz 

poprzez Biuro RMG lub bezpośrednio przez 

zainteresowaną jednostkę – nie chodzi tylko o 

sesje rady, ale również o inne działania 

podejmowane przez radę 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marcin Fedoruk 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Ujeścisko-Łostowice 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 

§54, ust. 3 i 4 

(uchylone) w 

powiązaniu z 

§57, ust. 3 

(uchylony) 

Proponuję nie 

uchylać. 
Bez zmian. 

Informacja o tym, kto 

popiera kandydata na 

radnego jest ważnym 

kryterium dokonania 

demokratycznego 

wyboru. Oficjalne 



poparcie kandydata 

przez partię polityczną 

(ew. inną organizację) 

świadczy o zbieżności 

programów (poglądów, 

wartości, interesów 

politycznych itp.) 

danego kandydata i 

danej partii. Jest to 

istotna przesłanka dla 

wyborcy, który może 

wyrazić poparcie dla 

określonego kierunku 

rozwoju dzielnicy albo 

– z drugiej strony – 

odmówić głosu 

kandydatowi, o którym 

wiadomo, że jest 

popierany przez 

organizację o 

poglądach i działaniach 

godzących w 

demokratyczny 

porządek prawny, 

przestrzeganie praw 

człowieka itp. Brak 

informacji na 

zgłoszeniu oraz karcie 

wyborczej ograniczyłby 

możliwość dokonania 

w pełni świadomego, 

odpowiedzialnego 

wyboru; i bynajmniej 

nie wykluczyłby 

lobbowania partii 

(organizacji) na rzecz 

swoich kandydatów; 

zmniejszyłby jedynie 

dostęp obywateli do 

wiedzy na ten temat. 

2. 

§54 ust. 2 (w 

powiązaniu z 

§57) 

Dopisać punkt 

zobowiązujący 

kandydata do 

zgłoszenia pisemnej 

deklaracji 

zawierającej 

informacje o 

doświadczeniu i 

planach dla 

dzielnicy. 

7) pisemną deklarację 

zawierającą informacje o 

doświadczeniu kandydata i 

jego planach rozwoju 

dzielnicy. 

Wybory do rad dzielnic 

w 2019 r. 

charakteryzowały się 

nierównym poziomem 

dostępnych publicznie 

informacji o 

kandydatach. 

Poszczególni kandydaci 

prowadzili kampanie w 

różny sposób i na 

własną rękę, czasami 

ograniczając się do 



prywatnych kont w 

portalach 

społecznościowych 

albo plakatów ze 

zdjęciem. O niektórych 

kandydatach trudno 

było znaleźć 

jakąkolwiek 

wiarygodną informację. 

Zestawienie i 

porównanie 

doświadczeń, 

programów, 

priorytetów, pomysłów 

na rozwój dzielnicy itp. 

elementarnych 

kryteriów wyboru było 

praktycznie 

niemożliwe. To istotnie 

obniża jakość procesu 

demokratycznego i 

wpływa negatywnie na 

zaangażowanie 

społeczne 

(partycypacyjność). W 

sytuacji, gdy nie ma z 

kogo wybierać 

(niedostatek informacji 

o kandydatach), 

wyborca może 

zrezygnować w ogóle z 

udziału w głosowaniu. 

Z kolei niska 

frekwencja osłabia 

mandat społeczny 

wyłonionych radnych. 

Dlatego postuluję, aby 

zobowiązać 

kandydatów do 

zgłaszania pisemnej 

deklaracji o objętości 

nieprzekraczającej 

jednej strony 

znormalizowanego 

maszynopisu (1800 

znaków), zawierającej 

dwie części (po maks. 

900 znaków): „Plan dla 

dzielnicy” oraz 

„Doświadczenie”. W 

części pierwszej 

kandydat przedstawiłby 



swoje pomysły na 

rozwój dzielnicy i 

nakreślił priorytetowe 

obszary działania. 

Natomiast część druga 

byłaby pomocna w 

zweryfikowaniu przez 

wyborcę kompetencji 

kandydata. 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Paweł Zienkiewicz 

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wszystkich dzielnic 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

 

 

 



Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. § 14. 1. 

Rada wybiera ze 

swego grona 

Przewodniczącego 

Rady i jednego 

Zastępcę 

Przewodniczącego 

Rady w głosowaniu 

tajnym bezwzględną 

większością głosów 

w obecności co 

najmniej połowy 

statutowego składu 

Rady. 

Likwidacja stanowiska 

Przewodniczącego Rady i 

jedynego Zastępcy 

Przewodniczącego Rady  

Przeniesienie 

kompetencji 

Przewodniczącego 

Rady i jedynego 

Zastępcy 

Przewodniczącego 

Rady na Zarząd 

Dzielnicy.  

2.    

Przeniesienie diety 

Przewodniczącego 

Rady na Członka 

Zarządu który przejmie 

jego funkcje (np. jako 

Sekretarz Rady). 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marcin Zabojszcz 

 

 

[    ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: WSZYSTKICH DZIELNIC. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 9.1 

Wprowadzić 

kwartalny ryczałt 

wynagrodzenia dla 

radnych 

Działalność w organach 

Dzielnicy ma charakter 

odpłatny w postaci ryczałtu 

wynagrodzenia za pracę 

płaconego kwartalnie w 

formie umowy zlecenia. 1. 

Koszty to około 800 

tyś. rocznie. Jednakże 

z uwagi na coraz to 

mniejsze 

zainteresowanie 

udziałem w wyborach i 



Ryczałt radnego 300zł 

kwartalnie. 2. Ryczałt 

przewodniczącego Rady 

Dzielnicy 600zł. 3. 

Warunkiem wypłacenia 

ryczałtu jest uczestnictwo 

we wszystkich sesjach 

Rady w danym kwartale 

uczestnictwem w 

sesjach Rad, 

działalność społeczna 

w tym przypadku jest 

niestety sporym 

problemem – przy 

coraz to bardziej 

roszczeniowym 

społeczeństwie  i 

wymagającym pełnego 

profesjonalizmu od 

Rady, kandydaci 

wykruszają się, gdyż 

nie chcą brać na siebie 

odpowiedzialności za 

funkcjonowanie Rady 

bezpłatnie. Zmiany 

konieczne z uwagi 

również na 

uwarunkowania 

społeczne i 

zmieniające się 

warunki wśród 

potencjalnych nowych 

kandydatów. 

2. 14 

Możliwość 

odwołania Radnego 

z pełnionej funkcji z 

uwagi na naruszenie 

paragrafów 

8.1;8.2;8.4 i 

uzupełnienie składu 

Rady. 

1. W przypadku naruszenia 

przez radnego zasad 

określonych w paragrafie 

8.1;8.2;8.4 na wniosek 1/3 

członków istnieje 

możliwość odwołania 

radego z pełnienia jego 

funkcji. 2. W przypadku 

przegłosowania wniosku 

większością głosów 

radnych obecnych na sesji 

uchwała w w/w sprawie 

wchodzi w życie z dniem 

głosowania nad 

wnioskiem. 3. Celem 

uzupełnienia składu 

osobowego rady 

możliwość przyjęcia 

automatycznie kolejnego 

kandydata z listy 

wyborczej z największą 

liczbą głosów, po 

wcześniejszym wyrażeniu 

zgody danego kandydata. 

4. W przypadku braku 

zgody lub kandydatów, na 

wniosek Przewodniczącego 

Uzasadnione np. 

rozpoczęciem pracy 

radnego w urzędzie 

miasta w trakcie 

trwania kadencji. 

Zgonu kandydata w 

trakcie trwania 

kadencji lub nie 

spełnianiu punktów 

przez radnego w 

paragrafie 8.1;8.2;8.4. 

Statutu. 



Rady, możliwość 

rozpisania wyborów 

uzupełniających. 5. 

Wybory dot. ust.4 możliwe 

w przypadku obaw 

Przewodniczącego np. 

dotyczących większości 

bezwzględnej i aktywności 

w sesjach Rady i 

podejmowaniu uchwał na 

podstawie protokołów 

obecności z ostatnich 3 

sesji Rady. 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 
od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 
lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Adam Rozenberg 

 

 

[x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 
konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Przymorze Wielkie 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 



Lp.
Uwagi 
dotyczą 

paragrafu:
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie

1. §8 punkt 3.3

zwracać się do 
Radnych Miasta 
Gdańska o rozważenie 
możliwości złożenia 
interpelacji lub zapytań 

Brak takiego zapisu

Jest to iluzoryczna 
możliwość sprawiania 
aby Radny Miasta złożył 
interpelacje lub zapytanie. 
Sformułowanie 
„rozważenie możliwości” 
sprawia że Radny Miasta 
nie ma nawet obowiązku 
odpisać dlaczego nie 
złożył interpelacji.

2. §8 punkt 3.4

szanować godność 
innych osób oraz 
unikać zachowań, 
które mogą godzić w 
dobre imię Rady, 
Dzielnicy i Miasta 
Gdańska

Pozostawić stary zapis

Radni mają obowiązek 
reprezentować wyborców. 
Jaka jest definicja 
„dobrego imienia”? 
Czy to znaczy że Radny 
Dzielnicy nie będzie mógł 
krytykować decyzji Rady 
Miasta i Prezydenta 
Miasta?

3. §13 punkt 13

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.

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. 
W sytuacji, gdy nie jest 
możliwe przeprowadzenie 
sesji stacjonarnej sesje muszą 
odbywać się w trybie zdalnym

Chodzi o to że w sytuacji 
takiej jak teraz nie ma 
możliwości 
przeprowadzenia sesji 
stacjonarnej. Nawet jeżeli 
któryś Radny nie posiada 
takich możliwości 
technicznych to sesja 
musi odbyć się w formie 
zdalnej.

4. §15 punkt 17

17) opiniowanie 
projektów uchwał 
Rady Miasta Gdańska 
w sprawach zmian 
nazw ulic i placów na 
terenie Dzielnicy,
(uchylony) JEST TO 
JUŻ W PKT 4,

Zostawić zapis

Nie znalazłem w prawie 
takiego zapisu. Myślę że 
jasne i klarowne byłoby 
pozostawienie tego dość 
ważnego zapisu



5. §15 punkt 19

opiniowanie projektów 
uchwał Rady Miasta 
Gdańska w sprawie 
zasad przeznaczania 
wolnych lokali 
użytkowych będących 
własnością Miasta na 
terenie 
Dzielnicy(uchylony) 
JEST TO JUŻ W PKT 
4  

Zostawić zapis

Nie znalazłem w prawie 
takiego zapisu. Myślę że 
jasne i klarowne byłoby 
pozostawienie tego dość 
ważnego zapisu

6. §15 punkt 3.4

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.

Skasować zapis

Ingeruje to w autonomię 
rady dzielnicy. Rada 
Miasta i tak nie ma 
obowiązku brać pod 
uwagę opinii Rady 
dzielnicy. Natomiast 
określenie „ścisła 
współpraca” jest bardzo 
luźnym określeniem 
(niezdefiniowanym) i 
może określać nawet 
obowiązek uzyskania 
zgody od Radnych 
Miasta!!!!

7. §28 punkt 1.14

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 

Usunięcie wpisu

Co oznacza 
„konsultowanie”?  
jaki ma wpływ na 
możliwość realizacji 
budżetu?  
Co jeżeli konsultacja 
będzie negatywna? 



8. §28 punkt 1.14

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.

Proponuję również zapis 
aby Radni Miasta 
Gdańska informowali 
Zarząd Dzielnicy lub 
Przewodniczącego 
Dzielnicy co robią dla 
swoich wyborców. 
Powinno to działać w 
dwie strony!

9. §28 punkt 3

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.

3. Przy wykonywaniu 
kompetencji określonych w ust. 
1 Zarząd może otrzymywać 
opinie, dotyczące działania, od 
Radnych Miasta Gdańska z 
okręgu wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym 
znajduje się Dzielnica.

Co znaczy „ściśle 
współpracuje”? 
Radni Miasta mogą 
wpływać na decyzje 
Zarządu Dzielnicy?

10. §29 punkt 1

§ 29. 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. 
Oopinie w sprawie 
projektów uchwał Rady 
Miasta Gdańska 
przedkładane są 
Komisji 
wiodącej Rady Miasta 
Gdańska najpóźniej w 
dniu poprzedzająacym 
posiedzenie, na którym 
rozpatrywany jest 
projekt uchwały

§ 29. 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.

Nie może być tak, że 
Miasto wyśle dokumenty 
do RD dwa dni przed 
sesją Rady Miasta. Muszą 
one być wysyłane 30 dni 
przed tak aby można było 
zapoznać się materiałem i 
zwołać sesje. 

11. §34 punkt 2a

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

Skasować

Przecież są dzielnice 
różnej wielkości. Jak 
można dzielić środki bez 
względu na wielkości 
dzielnicy?

12. §34 punkt 7

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

Skasować

To jest ewidentne 
wpływanie na autonomię 
Rady Dzielnicy! 
Jaki ma sens istnienie 
Rad Dzielnic jeżeli 
odbierze im się 
możliwość decydowania 
o budżecie dzielnicy?



 

 

 

 

13. §34 punkt 12

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

Skasować

Przecież Miasto nie jest w 
stanie zagwarantować cen 
nawet w bieżącym roku a 
tu mówimy o konsultacji 
np w marcu 2022 na rok 
2023 
To jest nierealne i te 
konsultacje będą bez 
żadnego znaczenia bo 
ceny będą ulegały 
zmianie

14. §34 punkt 12

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.

Skasować
Przecież ma nie być 
konwentów 
Makrodzielnicowych!

 
 

 
 

 
 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Adam Rozenberg 

 

 

[x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

 

 

 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Przymorze Wielkie 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



1. §8 punkt 3.3 

zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań 

 

 

Brak takiego zapisu 

Jest to iluzoryczna 

możliwość sprawiania 

aby Radny Miasta złożył 

interpelacje lub zapytanie. 

Sformułowanie 

„rozważenie możliwości” 

sprawia że Radny Miasta 

nie ma nawet obowiązku 

odpisać dlaczego nie 

złożył interpelacji. 

2. §8 punkt 3.4 

szanować godność 

innych osób oraz 

unikać zachowań, 

które mogą godzić w 

dobre imię Rady, 

Dzielnicy i Miasta 

Gdańska 

Pozostawić stary zapis 

Radni mają obowiązek 

reprezentować wyborców. 

Jaka jest definicja 

„dobrego imienia”? 

Czy to znaczy że Radny 

Dzielnicy nie będzie mógł 

krytykować decyzji Rady 

Miasta i Prezydenta 

Miasta? 

3. §13 punkt 13 

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. 

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. 

W sytuacji, gdy nie jest 

możliwe przeprowadzenie 

sesji stacjonarnej sesje muszą 

odbywać się w trybie zdalnym 

Chodzi o to że w sytuacji 

takiej jak teraz nie ma 

możliwości 

przeprowadzenia sesji 

stacjonarnej. Nawet jeżeli 

któryś Radny nie posiada 

takich możliwości 

technicznych to sesja 

musi odbyć się w formie 

zdalnej. 

4. §15 punkt 17 

17) opiniowanie 

projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian 

nazw ulic i placów na 

terenie 

Dzielnicy,(uchylony) 

JEST TO JUŻ W PKT 

4, 

Zostawić zapis 

Nie znalazłem w prawie 

takiego zapisu. Myślę że 

jasne i klarowne byłoby 

pozostawienie tego dość 

ważnego zapisu 



5. §15 punkt 19 

opiniowanie projektów 

uchwał Rady Miasta 

Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania 

wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na 

terenie 

Dzielnicy(uchylony) 

JEST TO JUŻ W PKT 

4  

 

Zostawić zapis 

Nie znalazłem w prawie 

takiego zapisu. Myślę że 

jasne i klarowne byłoby 

pozostawienie tego dość 

ważnego zapisu 

6. §15 punkt 3.4 

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. 

Skasować zapis 

Ingeruje to w autonomię 

rady dzielnicy. Rada 

Miasta i tak nie ma 

obowiązku brać pod 

uwagę opinii Rady 

dzielnicy. Natomiast 

określenie „ścisła 

współpraca” jest bardzo 

luźnym określeniem 

(niezdefiniowanym) i 

może określać nawet 

obowiązek uzyskania 

zgody od Radnych 

Miasta!!!! 

7. §28 punkt 1.14 

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 

 

Usunięcie wpisu 

Co oznacza 

„konsultowanie”?  

jaki ma wpływ na 

możliwość realizacji 

budżetu?  

Co jeżeli konsultacja 

będzie negatywna? 

 

 

 

 

 



8. §28 punkt 1.14 

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. 

 

Proponuję również zapis 

aby Radni Miasta 

Gdańska informowali 

Zarząd Dzielnicy lub 

Przewodniczącego 

Dzielnicy co robią dla 

swoich wyborców. 

Powinno to działać w 

dwie strony! 

9. §28 punkt 3 

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. 

3. Przy wykonywaniu 

kompetencji określonych w ust. 

1 Zarząd może otrzymywać 

opinie, dotyczące działania, od 

Radnych Miasta Gdańska z 

okręgu wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w którym 

znajduje się Dzielnica. 

Co znaczy „ściśle 

współpracuje”? 

Radni Miasta mogą 

wpływać na decyzje 

Zarządu Dzielnicy? 

10. §29 punkt 1 

§ 29. 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. 

Oopinie w sprawie 

projektów uchwał Rady 

Miasta Gdańska 

przedkładane są Komisji 
wiodącej Rady Miasta 

Gdańska najpóźniej w 

dniu poprzedzająacym 

posiedzenie, na którym 

rozpatrywany jest 

projekt uchwały 

§ 29. 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. 

Nie może być tak, że 

Miasto wyśle dokumenty 

do RD dwa dni przed 

sesją Rady Miasta. Muszą 

one być wysyłane 30 dni 

przed tak aby można było 

zapoznać się materiałem i 

zwołać sesje.  

11. §34 punkt 2a 

a) 30% środków 

finansowych dla 

wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych w równym 

stopniu na każdą z 

Dzielnic; 

Skasować 

Przecież są dzielnice 

różnej wielkości. Jak 

można dzielić środki bez 

względu na wielkości 

dzielnicy? 



12. §34 punkt 7 

7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy. 

Skasować 

To jest ewidentne 

wpływanie na autonomię 

Rady Dzielnicy! 

Jaki ma sens istnienie Rad 

Dzielnic jeżeli odbierze 

im się możliwość 

decydowania o budżecie 

dzielnicy? 

13. §34 punkt 12 

12. Konsultacje z 

mieszkańcami dotyczące 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Skasować 

Przecież Miasto nie jest w 

stanie zagwarantować cen 

nawet w bieżącym roku a 

tu mówimy o konsultacji 

np w marcu 2022 na rok 

2023 

To jest nierealne i te 

konsultacje będą bez 

żadnego znaczenia bo 

ceny będą ulegały 

zmianie 

14. §34 punkt 12 

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. 

Skasować 

Przecież ma nie być 

konwentów 

Makrodzielnicowych! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Kamil Sośniak  

 

 

[   x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[  x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:…………………… 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. § 34. 1. 

Zbyt duży procent 

udziału budżetu na 

inwestycje  

procent udziału na inwestycje 

powinien być mniejszy i 

wynosić 60 %. 

Rada Dzielnicy to 

jednostka która 

wykonuje drobne 

inwestycje. Jej 

głównym celem jest 



organizacja i promocja 

życia społecznego na 

dzielnicy.  

2. 
§ 34. od 12 do 

18  

Proponowany status 

narzuca na Rady, aby 

określały co będą 

realizowały w 

kolejnym roku 

dziewięć miesięcy 

przed jego 

rozpoczęciem. Co 

więcej według 

projektu dla 

wydarzeń Rady mają 

określić termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

wydarzenia, 

szacowaną ilość 

uczestników, zasady 

naboru uczestników 

oraz szczegółowe 

koszty 

przedsięwzięcia. Jaki 

jest cel określania tak 

dokładnego 

projektów ponad rok 

lub więcej przed ich 

rozpoczęciem. 

Przesuniecie uchwalania 

budżetu na 31 stycznia 

danego roku budżetowego.  

 

Pozwolenie na uchwalanie 

tak zwanej uchwały 

koszykowej.  

 

Aby usprawnić pracę można 

dopisać, że wszystkie 

projekty, które kryją się pod 

danym punktem uchwały 

budżetowej powinny być 

skonsultowane z 

jednostkami do 31 stycznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprawnienie pracy 

urzędu i Rady.  

Unikniecie problemów 

przy zmianach uchwały 

budżetowej jeśli jakiś 

pojedynczy projekt 

wypadnie.  

3. 
§ 28 1. 17) 

oraz 3. 

Umieszczenie w 

statucie Rady 

Dzielnicy w wielu 

punktach przymusu 

informowania 

Radnych Miejskich o 

sprawach 

związanych z 

dzielnicą 

 

 

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marcin Zabojszcz 

 

 

[ X   ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: WSZYSTKICH DZIELNIC. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 9.1 

Wprowadzić 

kwartalny ryczałt 

wynagrodzenia dla 

radnych 

Działalność w organach 

Dzielnicy ma charakter 

odpłatny w postaci ryczałtu 

wynagrodzenia za pracę 

płaconego kwartalnie w 

formie umowy zlecenia. 1. 

Koszty to około 800 

tyś rocznie. Jednakże z 

uwagi na coraz to 

mniejsze 

zainteresowanie 

udziałem w wyborach i 



Ryczałt radnego 300zł 

kwartalnie. 2. Ryczałt 

przewodniczącego Rady 

Dzielnicy 600zł. 3. 

Warunkiem wypłacenia 

ryczałtu jest uczestnictwo 

we wszystkich sesjach 

Rady w danym kwartale 

uczestnictwem w 

sesjach Rad, 

działalność społeczna 

w tym przypadku jest 

niestety sporym 

problemem – przy 

coraz to bardziej 

roszczeniowym 

społeczeństwie  i 

wymagającym pełnego 

profesjonalizmu od 

Rady, kandydaci 

wykruszają się, gdyż 

nie chcą brać na siebie 

odpowiedzialności za 

funkcjonowanie Rady 

bezpłatnie. Zmiany 

konieczne z uwagi 

również na 

uwarunkowania 

społeczne i 

zmieniające się 

warunki wśród 

potencjalnych nowych 

kandydatów. 

2. 14 

Możliwość 

odwołania Radnego 

z pełnionej funkcji z 

uwagi na naruszenie 

paragrafów 

8.1;8.2;8.4 i 

uzupełnienie składu 

Rady. 

1. W przypadku naruszenia 

przez radnego zasad 

określonych w paragrafie 

8.1;8.2;8.4 na wniosek 1/3 

członków istnieje 

możliwość odwołania 

radego z pełnienia jego 

funkcji. 2. W przypadku 

przegłosowania wniosku 

większością głosów 

radnych obecnych na sesji 

uchwała w w/w sprawie 

wchodzi w życie z dniem 

głosowania nad wnioskiem. 

3. Celem uzupełnienia 

składu osobowego rady 

możliwość przyjęcia 

automatycznie kolejnego 

kandydata z listy 

wyborczej z największą 

liczbą głosów, po 

wcześniejszym wyrażeniu 

zgody danego kandydata. 

4. W przypadku braku 

zgody lub kandydatów, na 

wniosek Przewodniczącego 

Rady, możliwość 

Uzasadnione np. 

rozpoczęciem pracy 

radnego w urzędzie 

miasta w trakcie 

trwania kadencji. 

Zgonu kandydata w 

trakcie trwania 

kadencji lub nie 

spełnianiu punktów 

przez radnego w 

paragrafie 8.1;8.2;8.4. 

Statutu. 



rozpisania wyborów 

uzupełniających. 5. 

Wybory dot. ust.4 możliwe 

w przypadku obaw 

Przewodniczącego np. 

dotyczących większości 

bezwzględnej i aktywności 

w sesjach Rady i 

podejmowaniu uchwał na 

podstawie protokołów 

obecności z ostatnich 3 

sesji Rady. 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marek Dzięcielski. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: HALINA KRÓLCZYK 

 

  

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: KRZYSZTOF SKRZYPSKI 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: PRZYMORZE WIELKIE 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków 

pracy Organom 

Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 13 stycznia 2020 r.

Formularz zgłaszania uwag

do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie
od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu
Miejskiego  w Gdańsku,  o  terminowym dostarczeniu  przesyłki  decyduje  data  nadania  do  dnia  15
lutego 2021 r

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

Kazimierz STENCEL

[  x  ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska. 

[  x  ]  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  moich  danych  osobowych
wyłącznie  na  potrzeby  konsultacji  społecznych  w  sprawie  zmian  statutów  dzielnic
organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

W miejscu właściwym, zaznacz X.

Dla  sprawnego  procedowania  wypełnij  elektronicznie,  wydrukuj  i  złóż  w  siedzibie  Urzędu
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres lub
zapisz  w  formacie  Word  97-2003  i  złóż  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail
konsultacje@gdansk.gda.pl

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


Część II. Zgłaszane uwagi

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: „VII DWÓR”

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze.

Lp
.

Uwagi
dotyczą

paragrafu:
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie

1 § 8. ust.2

obowiązek 
sporządzania protokołu 
lub notatki z przebiegu
dyżuru.

Usunąć 

Zbędny wymóg. RDz, 
które pełnią dyżury dla 
mieszkańców dokonują 
wpisów do zeszytów, z 
którymi Radni mogą się 
zapoznać. 

2
§ 15. ust. 1. 
pkt 8)

obowiązek 
konsultowania innych 
istotnych spraw
dotyczących Dzielnicy

Usunąć 

Brak zdefiniowania – 
jaki to są "sprawy
istotne Dzielnicy" –  Kto
to ma określać – Rada 
Dzielnicy czy Zarząd i 
w jakiej formie?

3
§ 15. ust. 1. 
pkt 28)

opiniowanie projektów 
przedsięwzięć 
zgłoszonych przez 
mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego 
na terenie Dzielnicy 

Usunąć 

Mieszkańcy oddając 
głosy decydują o 
projektach i Rada tego 
zmienić nie może 
(fałszerstwo)

4 § 19.  ust. 1. 

Uchwały Rady zapadają 
Uchwały Rady zapadają 
zwykłą większością 
głosów w obecności co 
najmniej połowy liczby 
Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, , 

Ujednolicić zapis we 
wszystkich § Statutu.

Nie można czytać, raz  
„zwykłą większością 
głosów w obecności co 
najmniej połowy liczby 
Radnych, od których 
odebrano ślubowanie”
a drugi raz „co najmniej 
połowy statutowego 
składu Rady”. 

5 § 19. ust. 6

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

Usunąć 

Rada nie ma możliwości
sprawdzenia rzetelności 
mieszkańca oraz nie 
posiada uprawnień do 
przetrzymywania 
danych osobowych 
RODO.

6
§ 19. ust. 5

§ 28. 1. 1)

zapis"grupie liczącej co
najmniej 15 
mieszkańców
Dzielnicy"

Usunąć 
Uzasadnienie jak w poz.
5



7 § 28. 1. 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 

Usunąć

Brak jest zdefiniowania 
o jakich podejmowa-
nych działaniach ma 
informować RMG z 
okręgu. - Czy jak 
otrzymam meilem 
plakaty z UMG lub tp to
mam je wysyłać 
Radnym Miasta?

8 § 29. ust. 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. 

Usunąć 

W tym wypadku to 
Zarządu jest 
informowany więc 
dlaczego ma 
przekazywać dalej 
Radnym Miasta 
Gdańska skoro 
jednostka organizacyjna 
może to zrobi z 
automatu rozsyłając 
mailami. Wystarczy 
tylko dodać jeden punkt 
do Statutów Jednostek 
Organizacyjnych.

9 § 32.po ust. 3

„Przewodniczący
Zarządu  Dzielnicy
korzysta  z  ochrony
prawnej  przysługującej
funkcjonariuszom
publicznym”

Dodać ust. 4

Zapis  tego  prawa ma
umocowanie  prawne  w
art.  37 ust.  3  Ustawy o
Samorządzie  gminnym
Dz.U.  Nr  16  z  1990  r,
poz. 95  i  Dz.U. z 2018
r,  poz. 994, 1000, 1349,
1432.,  który  został  w
2014  roku  usunięty  ze
Statutu  bez  oznaczenia,
że go  „usunięto”.
Dodatkowo,  zapis
powinien określać kiedy
i w jakich sytuacjach w
myśl  obowiązującym
przepisów  ustawy  i  kk,
znajduje zastosowanie w
czynnościach  wykony-
wanych przez Przewod-
niczących Zarządów.



10 § 34 ust. 7

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

Usunąć 

Zgodnie ze Statutem, to 
Rada i Mieszkańcy 
decydują o sposobie 
wydatkowania środków 
Budżetu Dzielnicy.

11 § 34 ust. 7

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 

Usunąć 

Konwentów nie ma i nie
będzie.

12 § 54. 3.

Zgłoszenie kandydata na
radnego może zawierać 
nazwę jednej organizacji
społecznej lub partii 
politycznej popierającej 
jego kandydaturę. 
Nazwa nie może 
przekraczać 45 znaków 
drukarskich, w tym 
spacji. W przypadku 
braku podmiotu 
popierającego kandydata
wpisuje się wyraz: 
„niezależny”. 

PRZYWRÓCIĆ

Bardzo ważny punkt dla
wyborców, który 
powinien zostać 
rozszerzony o 
obowiązek pod rygorem 
odpowiedzialności 
karnej za zatajenie 
prawdy.

13 § 54. 4

Poparcie winno być 
udzielone na piśmie 
przez organ statutowo 
upoważniony 

PRZYWRÓCIĆ

Ważny jako 
potwierdzenie 
prawdomówności.

14 § 57. 3. 3)

nazwę lub skrót nazwy 
organizacji społecznej 
lub partii politycznej 
popierającej kandydata, 
a w przypadku braku 
podmiotu popierającego 
kandydata wpisuje się 
wyraz: „niezależny”. 

PRZYWRÓCIĆ

jak w pkt 12 i 13



15
§ 80 ust. 1, 
pkt  8)

nieobecności na 
wszystkich sesjach Rady
w ciągu roku, licząc od 
poprzedniej obecności 

DOPISAĆ po przecinku 
lub złamanie Roty  
złożonego ślubowania” 
bez podania terminu albo
nie dłużej niż 9 m-cy.

„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”. 
Nie branie udziału w 
pracach Rady, 
nieobecności na sesjach i 
dyżurach wyczerpuje 
wszystkie znamiona tei 
przysięgi.

      

      



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

Kazimierz STENCEL 

 

 

 

 

[  x  ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres lub 

zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: „VII DWÓR” 

 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp

. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1 § 8. ust.2 

obowiązek 

sporządzania protokołu 

lub notatki z przebiegu 

dyżuru. 

Usunąć  

Zbędny wymóg. RDz, 

które pełnią dyżury dla 

mieszkańców dokonują 

wpisów do zeszytów, z 

którymi Radni mogą się 

zapoznać.  

2 
§ 15. ust. 1. 

pkt 8) 

obowiązek 

konsultowania innych 

istotnych spraw 

dotyczących Dzielnicy 

Usunąć  

Brak zdefiniowania – 

jaki to są "sprawy 

istotne Dzielnicy" –  Kto 

to ma określać – Rada 

Dzielnicy czy Zarząd i 

w jakiej formie? 

3 
§ 15. ust. 1. 

pkt 28) 

opiniowanie projektów 

przedsięwzięć 

zgłoszonych przez 

mieszkańców w ramach 

budżetu obywatelskiego 

na terenie Dzielnicy  

Usunąć  

Mieszkańcy oddając 

głosy decydują o 

projektach i Rada tego 

zmienić nie może 

(fałszerstwo) 

4 § 19.  ust. 1.  

Uchwały Rady zapadają 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby 

Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, ,  

Ujednolicić zapis we 

wszystkich § Statutu. 

Nie można czytać, raz  
„zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby 

Radnych, od których 

odebrano ślubowanie” 

a drugi raz „co najmniej 

połowy statutowego 

składu Rady”.  

5 § 19. ust. 6 

Mieszkańcem Dzielnicy 

w rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

Radzie pisemne 

oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy. 

 

Usunąć  

Rada nie ma możliwości 

sprawdzenia rzetelności 

mieszkańca oraz nie 

posiada uprawnień do 

przetrzymywania 

danych osobowych 

RODO. 

6 

 

§ 19. ust. 5 

 

§ 28. 1. 1) 

 

zapis"grupie liczącej co 

najmniej 15 

mieszkańców 

Dzielnicy" 

Usunąć  

 

Uzasadnienie jak w poz. 

5 



7 § 28. 1. 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  

 

Usunąć 

Brak jest zdefiniowania  

o jakich podejmowa-

nych działaniach ma 

informować RMG z 

okręgu. - Czy jak 

otrzymam meilem 

plakaty z UMG lub tp to 

mam je wysyłać 

Radnym Miasta? 

8 § 29. ust. 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.  

 

Usunąć  

W tym wypadku to 

Zarządu jest 

informowany więc 

dlaczego ma 

przekazywać dalej 

Radnym Miasta 

Gdańska skoro 

jednostka organizacyjna 

może to zrobi z 

automatu rozsyłając 

mailami. Wystarczy 

tylko dodać jeden punkt 

do Statutów Jednostek 

Organizacyjnych. 

9 § 32.po ust. 3 

„Przewodniczący 

Zarządu Dzielnicy 

korzysta z ochrony 

prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom 

publicznym” 

Dodać ust. 4 

 

Zapis tego prawa ma 

umocowanie prawne w 

art. 37 ust. 3 Ustawy o 

Samorządzie gminnym 

Dz.U. Nr 16 z 1990 r, 

poz. 95  i  Dz.U. z 2018 

r,  poz. 994, 1000, 1349, 

1432., który został w 

2014 roku usunięty ze 

Statutu bez oznaczenia, 

że go  „usunięto”. 

Dodatkowo, zapis 

powinien określać kiedy 

i w jakich sytuacjach w 

myśl obowiązującym 

przepisów ustawy i kk, 

znajduje zastosowanie w 

czynnościach wykony-

wanych przez Przewod- 

niczących Zarządów. 
 



10 § 34 ust. 7 

 

Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.  

Usunąć  

 

Zgodnie ze Statutem, to 

Rada i Mieszkańcy 

decydują o sposobie 

wydatkowania środków 

Budżetu Dzielnicy. 

 

11 § 34 ust. 7 

 

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  

 

Usunąć  

 

Konwentów nie ma i nie 

będzie. 

 

12 § 54. 3. 

 

Zgłoszenie kandydata na 

radnego może zawierać 

nazwę jednej organizacji 

społecznej lub partii 

politycznej popierającej 

jego kandydaturę. 

Nazwa nie może 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym 

spacji. W przypadku 

braku podmiotu 

popierającego kandydata 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”.  

 

PRZYWRÓCIĆ 

 

Bardzo ważny punkt dla 

wyborców, który 

powinien zostać 

rozszerzony o 

obowiązek pod rygorem 

odpowiedzialności 

karnej za zatajenie 

prawdy. 

13 § 54. 4 

 

Poparcie winno być 

udzielone na piśmie 

przez organ statutowo 

upoważniony  

 

PRZYWRÓCIĆ 

 

Ważny jako 

potwierdzenie 

prawdomówności. 

14 § 57. 3. 3) 

 

nazwę lub skrót nazwy 

organizacji społecznej 

lub partii politycznej 

popierającej kandydata, 

a w przypadku braku 

podmiotu popierającego 

kandydata wpisuje się 

wyraz: „niezależny”.  

 

 

 

PRZYWRÓCIĆ 

 

jak w pkt 12 i 13 



15 
§ 80 ust. 1, 

pkt  8) 

nieobecności na 

wszystkich sesjach Rady 

w ciągu roku, licząc od 

poprzedniej obecności  

DOPISAĆ po przecinku 

lub złamanie Roty  

złożonego ślubowania” 

bez podania terminu albo 

nie dłużej niż 9 m-cy. 

 

„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”.  

Nie branie udziału w 

pracach Rady, 

nieobecności na sesjach i 

dyżurach wyczerpuje 

wszystkie znamiona tei 

przysięgi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Formularz zgłaszania uwag

do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie
od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu
Miejskiego  w Gdańsku,  o  terminowym dostarczeniu  przesyłki  decyduje  data  nadania  do  dnia  15
lutego 2021 r

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

imię i nazwisko: Łukasz Wojach

[ x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska. 

[  x  ]   Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  moich  danych  osobowych
wyłącznie  na  potrzeby  konsultacji  społecznych  w  sprawie  zmian  statutów  dzielnic
organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

W miejscu właściwym, zaznacz X.
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres 

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail
konsultacje@gdansk.gda.pl

Część II. Zgłaszane uwagi

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Nowy Port

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze.

Lp.
Uwagi
dotyczą

paragrafu:
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie

1. Brak litery Y STATUT DZIELNICY
W ostatecznej wersji 
będzie to statut jednej 
Dzielnicy

2. §1 ust. 1 pkt 4
Brak przecinka na 
końcu linii

DZIELNICY],



3. §1 ust. 1 pkt 8
Należy zachować 
konsekwencję w 
stosowaniu określeń.

Albo powinno być „Rada” 
i „Zarząd” albo „Rada 
Dzielnicy [NAZWA 
DZIELNICY]” i „Zarząd 
Dzielnicy [NAZWA 
DZIELNICY]”

Wcześniej (w pkt 2 i 5)
zdefiniowano 
określenia „Rada” i 
„Zarząd”. Jeżeli stosuje
się formę „Rada 
Dzielnicy” to dodaje 
się tam nazwę 
Dzielnicy w formie 
„[NAZWA 
DZIELNICY]”

4. §4 ust. 1 pkt 1

Konsekwentne 
stosowanie zapisu 
„Radny Miasta 
Gdańska” (z 
wielkich liter)

„Radnymi Miasta 
Gdańska”

W §8 ust. 3 pkt 3 zapis 
jest z wielkich liter.

5. §7 ust. 4
Błąd - „rani 
otrzymują”

„Radni otrzymują”
błąd

6. §7 ust. 4

Określenie 
maksymalnego 
terminu spotkania 
inauguracyjnego po 
ogłoszeniu 
wyników.

Nie jest sprecyzowany 
nigdzie w Statucie.

7. §8 ust. 3 pkt 3
Wykreślić 
„rozważenie 
możliwości”

„zwracać się do Radnych 
Miasta Gdańska o złożenie 
interpelacji lub zapytań.”

Radni Dzielnicowi nie 
chcą żeby Radni 
Miejscy „rozważali 
możliwości” składania 
interpelacji i zapytań 
tylko ich składania na 
wniosek Radnych 
Dzielnic.

8. §8 ust. 5

Legitymacje 
powinny być 
wydawane 
wszystkim Radnym 
na początki kadencji
lub wydawane na 
ich wnioski przez 
cały okres trwania 
kadencji Radnego.

Dlaczego legitymacje 
miałyby być 
wydawane jedynie 
przez określony czas?

Czy Radny musi 
wiedzieć że 
legitymacja będzie mu 
z jakiegoś powodu 
potrzebna np. za rok 
czy dwa?

9. §9 ust. 2 Zapis wielką literą. „Radnym”
10. §10 ust. 1 Ilość Radnych w 

Radzie może 
wynosić 15 lub 21. 

Dodać zapis że 
faktyczna liczba 
Radnych może być 
niższa, patrz §76 ust.

„Statutowy skład Rady 
wynosi 15 lub 21 Radnych 
w zależności od liczby 
mieszkańców Dzielnicy.”

Patrz §42 ust. 2 pkt 2



3

11. §13 ust. 2
Radny Miasta 
Gdańska wielką 
literą.

„obrady prowadzi Radny 
Miasta Gdańska”

12. §13 ust. 5
Zamiana „quorum” 
na „kworum”

„kworum”
W języku polskim 
istnieje słowo 
„kworum” .

13. §13 ust. 4

„na wniosek 
Zarządu”
Określenie czy 
Przewodniczącego 
Zarządu czy 
Członka Zarządu 
czy większości 
Zarządu.

14. §13 ust. 4

„Zawiadomienie o 
terminie sesji, 
porządek obrad, 
projekty uchwał oraz
materiały związane z
porządkiem obrad 
przekazywane są…”
Kto przekazuje? 
Przewodniczący

15. §13 ust. 7

Dodanie Radnych 
Miasta Gdańska do 
otrzymywania 
projektu i zmian w 
Budżecie Dzielnicy.

16. §13 ust. 7 Brak wielkiej litery.
„Zarząd przekazuje 
Radnym na co najmniej”

17. §13 ust. 8

Czy dostępny jest 
wzór „pisemnego 
wniosku”? Jak długo
powinien być 
przechowywany w 
siedzibie Rady? Czy
nie może to być 
wniosek ustny lub 
wysłany na adres 
poczty 
elektronicznej 
Rady?

„Na pisemny wniosek 
Radnego”

18. §13 ust. 10
Usunięcie słowa 
„Dzielnicy”

„w siedzibie Rady 
Dzielnicy”

Jest niepotrzebne.

19. §13 ust. 11
Dodanie sposobu 
przekazania danych, 
elektronicznego.

„przekazując porządek 
obrad za pomocą środków
elektronicznych”

20. §13 ust. 12 Wykreślenie zapisu 
„W stosunku do 
liczby”.

„Zmiany w porządku obrad
wprowadza Rada 
bezwzględną większością 

Bezwzględna 
większość głosów nie 
może być w stosunku 



głosów w stosunku do 
liczby Radnych, od których
odebrano ślubowanie,”

do liczby Radnych od 
których odebrano 
ślubowanie tylko osób 
obecnych na 
głosowaniu.

21. §13 ust. 13

Wykreślić zwrot „W
szczególnie 
uzasadnionych 
przypadkach sesje 
mogą również”

22. §13 ust. 13

Określenie sposobu 
odbywania się sesji.
Proponuję: 
stacjonarnie w 
siedzibie Rady, w 
wykorzystaniem 
środków 
porozumiewania się 
na odległość oraz 
hybrydowo gdzie 
część Radnych może
być osobiście w 
siedzibie Rady a 
część korzystać ze 
środków 
porozumiewania się 
na odległość.

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

Zapis potrzebny ze 
względu na pandemię 
COVID-19. Dzięki 
niemu starsi Radni 
mogliby uczestniczyć 
w sesjach.

23. §13 ust. 14

Dodanie zapisu że 
sesje mogą być 
rejestrowane za 
pomocą środków 
elektronicznych.

„Sesje Rady są jawne. 
Możliwe jest ich 
rejestrowanie przez 
Radnych lub gości 
uczestniczących w sesji.”

W przeszłości zdarzały
się dyskusje czy 
możliwe jest 
rejestrowanie sesji. 
Taki zapis rozwiałby 
wątpliwości.

24. §14 ust. 9

Dodanie 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
jako osoby która 
może wykonywać 
obowiązki 
Przewodniczącego 
Rady w przypadku 
odwołania lub 
przyjęcia rezygnacji 
Przewodniczącego 
Rady lub Zastępcy 
Przewodniczącego 
Rady.

„Do czasu wyboru nowego 
Przewodniczącego Rady, 
jego obowiązki wykonuje 
Zastępca 
Przewodniczącego Rady, a 
w przypadku jego braku 
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej”

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
może prowadzić 
obrady w przypadku 
braku 
Przewodniczącego i 
Zastępcy Rady. Por. 
§14 ust. 9, §18 ust. 3.

25.
§15 ust. 1 pkt 
4

Usunięcie zapisu „w
zakresie w jakim nie
jest to sprzeczne z 

„opiniowanie projektów 
uchwał Rady Miasta 
Gdańska dotyczących 

1. Rada nie może 
działać sprzecznie z 
obowiązującymi 



powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami prawa”.

Dzielnicy w zakresie w 
jakim nie jest to sprzeczne 
z powszechnie 
obowiązującymi 
przepisami prawa,,”

przepisami prawa.
2. W pozostałych 
punktach dotyczących 
opiniowania przez 
Radę nie ma 
podobnych zapisów. 
Por. pkt 16, 18, 28

26.
§15 ust. 1 pkt 
5

Brak wielkiej litery. „występowanie do 
organów Miasta z 
wnioskami”

26.
§15 ust. 1 pkt 
10, 13, 24, 
25, 26, 27

Dodanie zapisu że 
Rada może zgłaszać 
wnioski i opiniować 
również w stosunku 
do terenów 
sąsiadujących 
bezpośrednio z 
terenem Dzielnicy.

„teren Dzielnicy lub w 
jego bezpośrednim 
sąsiedztwie.”

Sposób 
zagospodarowania 
terenów 
przylegających do 
Dzielnicy może mieć 
ogromny wpływ na 
życie jej mieszkańców.

27.
§15 ust. 1 pkt 
16

Dodanie zapisu że 
Rada może również 
opiniować 
lokalizacje stacji 
roweru miejskiego 
oraz miejsc 
wyznaczonych do 
parkowania 
urządzeń 
współdzielonych 
(np. hulajnóg).

„jazdy transportu 
zbiorowego, lokalizacji 
stacji roweru miejskiego 
oraz przestrzeni 
wydzielonych do 
przechowywania 
urządzeń transportu 
współdzielonego.”.

28.

§15 ust. 1 pkt 
18

Dodanie jednostek 
organizacyjnych 
Miasta Gdańska 
(m.in. GN, GZDiZ).

29.

§15 ust. 1 pkt 
28

Zapis „Budżetu 
Obywatelskiego” 
zamiast „budżetu 
obywatelskiego”.

„Budżetu Obywatelskiego”

30.
§15 ust. 1 pkt 
28

Dodanie zapisu o 
możliwości 
opiniowania 
projektów miejskich 
o ile dotyczą terenu 
Dzielnicy.

„na terenie Dzielnicy oraz 
projektów ogólnomiejskich
o ile dotyczą terenu 
Dzielnicy.”

Rada powinna mieć 
możliwość wyrażania 
swojej opinii również 
w stosunku do 
projektów 
ogólnomiejskich.

31.

§15 ust. 1 pkt 
28

Usunięcie zapisu 
„przez 
mieszkańców”.

„opiniowanie projektów 
przedsięwzięć zgłoszonych
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego”

Niepotrzebny zapis.

32. §15 ust. 4 Wykreślenie całego 
ustępu.

„4. Przy wykonywaniu 
kompetencji określonych w
ust. 1 pkt 4-28 Rada ściśle 
współpracuje z Radnymi 

Przy wykonywaniu 
swoich zadań Rada 
powinna ściśle 
współpracować z 



Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w którym 
znajduje się Dzielnica.”

każdym 
zaangażowanym 
Radnym Miasta 
Gdańska. Zapis o tym 
że muszą to być Radni 
Miasta z okręgu 
wyborczego do Rady 
Miasta Gdańska, w 
którym znajduje się 
Dzielnica jest 
bezzasadny.

33. §16 ust. 3

Dodanie informacji 
że Rada „może 
powołać Komisję 
Rewizyjną”

„Rada może powołać ze 
swojego grona Komisję 
Rewizyjną”

Nie w każdej Radzie 
jest Komisja 
Rewizyjna.

34.

§16 ust. 7, 8
§17
§18 ust. 1. pkt
3, 4, 6

Używanie 
jednolitego zapisu 
słowa Komisja i 
Radni z wielkich 
liter.

W §17 stosowany jest 
zapis 
„Przewodniczącego 
Komisji wybierają 
członkowie Komisji w 
głosowaniu 
jawnymtajnym, zwykłą
większością głosów w 
obecności co najmniej 
połowy składu 
Komisji.”, a w 
pozostałych punktach 
małą literą.

35. §16 ust. 2

Dodanie zapisu że 
Przewodniczący 
Rady może również 
uczestniczyć w 
posiedzeniach 
Komisji.

„Przewodniczący Rady 
może uczestniczyć, z 
prawem wyrażania opinii, 
w posiedzeniach Zarządu 
oraz Komisji.”

Skoro może 
uczestniczyć w 
posiedzeniach Zarządu 
to powinien mieć 
również gwarantowaną
możliwość 
uczestniczenia w 
spotkaniach Komisji.

36. §19 ust. 1

Ujednolicenie zapisu
dotyczącego 
głosowania. W 
jednym ustępie pisze
się raz o połowie 
liczby Radnych od 
których odebrano 
ślubowanie a w 
drugim o połowie 
statutowego składu 
Rady.

„Na wniosek co najmniej 
połowy liczby Radnych, od
których odebrano 
ślubowanie”

Por. §13 ust. 12.

37. §19 ust. 3 Dodanie zapisu że 
zbiór dostępny jest 
również w czasie 
sesji.

„Powyższy zbiór 
udostępniany jest w 
siedzibie Rady podczas 
dyżurów, o których mowa 
w § 8 ust. 2 oraz w czasie 



sesji.”
38. §19 ust. 5 Brak wielkiej litery. „Komisjom Rady”

39. §20 Brak wielkiej litery.
„wyznaczony przez niego 
Radny”

40. §21 ust. 1

Użycie pełnej nazwy
stanowiska Zastępcy
Przewodniczącego 
Zarządu.

„W skład Zarządu 
wchodzą: Przewodniczący 
Zarządu, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu
oraz do od 1 do 2 
Członków Zarządu.”

41.

§21 ust. 1, 2, 
3
§25 ust. 1
§26 ust. 1, 3

Stosowanie zapisu 
„Zastępca 
Przewodniczącego 
Zarządu” zamiast 
„jego Zastępcy”, 
„kandydata na 
Zastępcę” oraz 
zapisywanie 
„Członka Zarządu” 
jednolicie z wielkiej 
litery.

42. §25 ust. 2
Użycie słowa 
„połowy” zamiast 
zapisu „½”.

Wcześniej stosowany 
jest wyłącznie zapis 
„połowa”.

43.
§28 ust. 1 pkt 
1

Wykreślenie liczby 
„15”.
Zapis „Radnych” 
wielką literą.

„grupy Radnych, grupy 
mieszkańców Dzielnicy.”

W przypadku grupy 
Radnych nie wymienia 
się minimalnej ich 
ilości (1/3), wynika to 
z wcześniejszych 
zapisów w Statucie. 

Podobnie jest z 
mieszkańcami 
Dzielnicy – reguluje to 
Statut i nie musi to być
grupa 15 mieszkańców 
Dzielnicy tylko co 
najmniej 15.

44.
§28 ust. 1 pkt 
12

Zamiana kropki na 
przecinek.

45. 
§21 ust. 1 pkt 
17

Zastosowanie zapisu
brzmiącego 
podobnie do §15 ust.
1 pkt 5a. 

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

46. §21 ust. 2 Określenie gdzie jest Por. §19 ust. 3



przechowywana i 
jak udostępniana 
dokumentacja.

47. §28 ust. 3
Wykreślić cały 
punkt.

„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.”

Zarząd, podobnie jak 
Rada, powinien 
współpracować z 
każdym 
zainteresowanym 
działaniem na rzecz 
Dzielnicy i każdym 
chętnym Radnym 
Miasta Gdańska. Zapis 
z ust 1, pkt 17 
powinien być 
wystarczający.

48. §34 ust. 6

Dopuszczenie 
inwestowania 
również w już 
istniejące 
przestrzenie 
sportowe lub 
rekreacyjne.

„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 lub 
modernizacji istniejących
przestrzeni sportowych lub 
rekreacyjnych, których 
funkcją jest rekreacja 
czynna.”

Rozwijanie już 
istniejącej 
infrastruktury może 
być bardziej skuteczne 
(lub w ogóle możliwe) 
i potrzebne 
mieszkańcom niż 
tworzenie nowych 
przestrzeni. Rada 
powinna móc 
decydować.

49. §34 ust. 6

Wykreślenie zapisu 
„Niedopuszczalne są
inwestycje związane
z infrastrukturą 
drogową czy 
rowerową.”.

„Niedopuszczalne są 
inwestycje związane z 
infrastrukturą drogową czy 
rowerową.”

Co w przypadku gdyby
Rada chciała 
sfinansować np. stojaki
rowerowe? Taki zapis 
wyklucza taką 
możliwość.

50. §34 ust. 7
Wykreślić cały 
punkt.

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

Rady powinny mieć 
autonomię w zakresie 
wydatkowania 
środków, bez 
narzucania parytetów.

51. §34 ust. 15
Wykreślić cały 
punkt.

„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.”

Pomysł Konwentów 
Makrodzielnicowych 
został odrzucony.

52. §34 ust. 16 Niepotrzebne słowo „Rada Do 15 września 



„Rada” na początku 
akapitu.

roku poprzedzającego rok 
budżetowy Rada 
podejmuje”

53.
§34 ust. 1, 3, 
5

Zmiana oznaczeń 
literowych na 
cyfrowe.

a) b) c) > 1) 2) 3)

Patrz §57 
Rozporządzenia 
Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 r. w 
sprawie „Zasad 
techniki 
prawodawczej”

54.
§35 ust. 2, 4
§36 ust. 1

Stosowanie 
jednolitego zapisu 
„Rada” lub „Rada 
Dzielnicy [NAZWA 
DZIELNICY]”

55. §39 ust. 1

Doprecyzowanie w 
jaki sposób są 
publikowane 
sprawozdania oraz 
jak długo powinny 
być udostępnione na
tablicy.

„Sprawozdania są 
udostępniane na Stronie 
internetowej Dzielnicy oraz
przez 30 dni na tablicy w 
siedzibie Rady.” 

Należy to 
usankcjonować.

Por. §13 ust. 10, §84 
ust. 3

56.
§40 ust. 2 pkt 
2

Albo zapis „do 
Rady” albo „do 
Rady Dzielnicy 
[NAZWA 
DZIELNICY]”.

57. §43 ust. 1

Zmiana „rady 
dzielnicy” na 
„Rady” oraz zapis 
„Dzielnicy” wielką 
literą.

58. §43 ust. 2
Używanie wielkiej 
litery do zapisu 
słowa „Dzielnicy”.

59.
§44 ust. 1, 4, 
5, 6 

Zastąpienie zwrotu 
„rad dzielnic” 
słowem „Rad”, 
używanie wielkich 
liter w słowach 
Radny, Dzielnica.

60. §46 pkt 5 
Zapisanie słowa 
„Wytycznych” 
małymi literami.

61. §46 pkt 7 lit. 
a, pkt 8, 12, 
13, 14
§53 ust. 1, 
ust. 2, ust. 2 
pkt 1

Stosowanie zapisu 
„Radnych”, 
„Dzielnicy”, „Rad” 
pisanych wielką 
literą.



§54 ust. 1, ust
2, ust. 2 pkt 5,
ust. 2, ust. 5, 
ust. 6
§55 ust. 1
§56 ust. 2 
§58 ust. 1, 
ust. 3, ust. 4
§60 ust. 3
§61
§75
§76 ust. 1, 
ust. 1 pkt 4, 
ust. 3
§77 ust. 1, 
ust. 2
§79 ust. 6
§80 ust. 1, 
ust. 1 pkt  7
§82 ust. 1, 
ust. 3

Zamiana „radnych 
dzielnic” na 
„Radnych”, „rad 
dzielnic” na „Rad”.

62. §49 ust. 1

Określenie po jakim 
czasie od wyborów 
zostaje rozwiązana 
Miejska Komisja.

63.
§56 ust. 3
§57 ust. 4

Wykreślić §57 ust. 
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.”

§57 ust. 4 jest w 
zasadzie powtórzeniem
§56 ust. 3

64. §76 ust. 4

Określić w jaki 
sposób Miejska 
Komisja ma 
przeprowadzić 
losowanie.

Jeżeli tylko od sposobu
losowania ma zależeć 
to czy kandydat 
zostanie Radnym to 
należy określić sposób 
przeprowadzania 
losowania i we 
wszystkich 
przypadkach 
przeprowadzone w ten 
sam sposób.

65.
§80 ust. 1 pkt 
2, ust. 3

Zastąpienie zwrotu 
„Miejskiej Komisji” 
np. „Prezydenta 
Miasta Gdańska”

Miejska Komisja nie 
funkcjonuje chyba 
przez całą kadencję 
Rad.

66. §84 ust. 1
Zamiana „statutu” 
na „Statutu”



67. §84 ust. 4

Wykreślenie zapisu 
„, jednak nie 
wcześniej niż z 
dniem 1 czerwca 
2014 r.”

Niepotrzebne.

68.

Stosowanie 
wyśrodkowania 
tekstu, pogrubienia, 
wcięć.

Zwiększenie 
czytelności tekstu.

69.

Przygotowanie 
wersji elektronicznej
Statutu z 
odnośnikami do 
odpowiednich 
punktów, ustępów 
lub paragrafów 
jeżeli jest o nich 
mowa.

Zwiększenie 
czytelności tekstu.

      

      



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Kamil Sośniak  

 

  

[   x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:…………………… 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 



którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

6.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

7.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

4. Sesje Rady zwołuje się 

również na wniosek Zarządu 

lub co najmniej 1/3 

statutowego składu Rady, na 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 



dzień przypadający w ciągu 14 

dni od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

8.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

9.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

10.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

11.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

10. Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad, 

podaje się do wiadomości 

publicznej w formie 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 



ogłoszenia wywieszonego w 

siedzibie Rady Dzielnicy oraz 

na stronie internetowej 

Dzielnicy, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

12.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

13.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

14.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

15.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

16.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   



17.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

18.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

19.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

20.  § 15 ust. 1 pkt 

2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

21.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 



konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

22.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

23.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych 

będących własnością Miasta 

na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

24.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę 

i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

26.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 



27.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

28.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

29.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

30.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

31.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 



Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

32.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

33.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

34.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

35.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

36.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

37.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 



art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

38.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z pisemnym 

wnioskiem o włączenie go 

pod obrady Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 



Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

39.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

40.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

41.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

42.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



43.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

44.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

45.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

46.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

47.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  



48.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

49.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, 

o których mowa w § 34 ust. 5), 

Radzie Dzielnicy oraz Radzie 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

50.  §28 ust 1 pkt 

14 

Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

51.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

52.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 



znaczenie dla Dzielnicy 

53.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

54.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

56.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

57.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

58.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

59.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

60.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

61.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

62.  §28 ust 3 
Usunięcie ust. 3. „Przy 

wykonywaniu 
 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 



kompetencji 

określonych w ust. 1 

Zarząd ściśle 

współpracuje z 

Radnymi Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica.” 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

63.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

64.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

65.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

66.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni 

Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

67.  § 30 ust 2 
Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 



Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

68.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

69.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

70.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 



zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

71.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

72.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



73.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

74.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

75.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

76.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

77.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

78.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 



wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

79.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

80.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

81.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

82.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 



wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

83.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją 

§ 13 ust. 5,    

84.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

85.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

86.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

87.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 



89.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

90.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

91.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

92.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

93.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 



94.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

95.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

96.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Krzysztof Knitter 

 

 

[   X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wzgórze Mickiewicza 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.   

Dodanie Radom 

Dzielnic realnego 

wpływu na powstające 

 

Radni Dzielnic są 

najbliższej mieszkańców, 

znają doskonale swoje 



i zmieniane miejscowe 

plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

(MPZP). 

otoczenie, rozumieją 

potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. 

Dotychczasowe 

wykluczenie lub 

ignorowanie tego głosu 

jest karygodne. 

2.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

3.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

4.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

5.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

6.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

10. Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad, 

podaje się do wiadomości 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 



publicznej w formie 

ogłoszenia wywieszonego w 

siedzibie Rady Dzielnicy oraz 

na stronie internetowej 

Dzielnicy, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

posiedzeniu. 

7.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

8.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

9.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

10.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

11.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 



w Zarządzie” Dzielnicy.   

12.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

13.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

14.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

15.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

16.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 



przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  

17.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę 

i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

18.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

19.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

20.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

21.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 



żadnej diety. 

22.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

23.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

24.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

25.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

26.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

27.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją 

§ 13 ust. 5,    

28.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 



politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

29.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

30.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

31.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej dziesięciu 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:Łukasz Stasiak………………………………. 

 

 

 

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 

7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 

pracy Organom Dzielnicy. 



finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach w 

siedzibie Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z 

koniecznością wprowadzenia 

procedur, zapewniających 

przestrzeganie przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma prawo 

„zwracać się do Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia interpelacji 

lub zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było przyznanie 

radnym dzielnic nowych 

kompetencji, zapis umożliwiałby 

zwracanie się o złożenie 

interpelacji, a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny 

być wydawane automatycznie. 

Warto również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu – w 

wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



funkcji Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na sesji do 

ogólnej liczby sesji w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych 

w rocie ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, które 

może być wprowadzone jedynie 

ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu 

w sytuacji wprowadzenia 

procedury trzykrotnych wyborów 

do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie 

sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu 

z ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich 

nie zwołania lub braku quorum, 

Rada może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 



12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia uwagi 

dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku 

do aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne 

celem uniemożliwienia 

dowolnego interpretowania 

zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” 

jest zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być 

zapewnione w siedzibie rady.  



18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 

dni od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 



konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  

25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w 

sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne 

jest pozostawienie tego zapisu, 

celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne znaczenie 

dla Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

3. Rada powołuje ze swojego 

grona Komisję Rewizyjną w celu 

kontroli działalności Zarządu, w 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy przewodniczącego rady, 



składzie nie mniejszym niż 3 

osoby. Członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej nie można łączyć z 

funkcją w Zarządzie. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej 

przez Radę.  

 

skoro komisja rewizyjna nie 

kontroluje ich pracy. Zgłaszany 

był postulat aby  komisja 

rewizyjna kontrolowała również 

pracę przewodniczącego rady, 

ale nie został on uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać 

pracę Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta 

nie jest w stanie zapewnić 

organom dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 



39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub 

grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i państwowych 

winny być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, która 

złożyła pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod określonym 

adresem na terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 podpisami 

Mieszkańców dzielnicy składa się 

do Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały bez 

dalszego biegu, o czym informuje 

przedstawiciela wnioskodawców 

(pierwszego na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje projekt 

uchwały do Przewodniczącego 

Rady Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych 

mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

posiedzenia za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, 

natomiast praca w Zarządzie 

łączy się ze zwiększonym 

zaangażowaniem, za które na 

obecnie obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje żadnej 

diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego bądź 

Członka Zarządu, Rada dokonuje 

wyboru nowego w terminie 90 dni 

od dnia odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 



49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 

dni od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz 

przedstawianie tym jednostkom 

wniosków co do wykonanych 

prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 



55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 

56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji 

na prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 3. „Przy 

wykonywaniu 

kompetencji 

określonych w ust. 1 

Zarząd ściśle 

współpracuje z 

Radnymi Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i 

ograniczenie autonomii 

Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 



którym znajduje się 

Dzielnica.” 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty uchwał 

RMG wpływają bardzo późno do 

Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z możliwości 

opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach 

Rady Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w 

tym przepisie 



72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, który 

można przeznaczyć na 

informowanie, albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt 

mała, by działanie takie mogło 

być zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię 

rad dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 



77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi wykonawczemu, 

zgodnie z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany przez 

Radę Miasta Gdańska i składający 

się z 3 przedstawicieli Rady 

Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic. Zespół 

podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 



82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na 

rzecz Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 

pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydenta Miasta 

Gdańska może rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 

2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta 

Gdańska nie zarządza się 

wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

ślubowania Radnych Miasta 

Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu Radnych, 

winna wzorem organów 



samorządu terytorialnego być 

właściwością Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

i ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w 

drodze uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 
  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:Jadwiga Gruszczyńska………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 

7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 

pracy Organom Dzielnicy. 



finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach w 

siedzibie Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z 

koniecznością wprowadzenia 

procedur, zapewniających 

przestrzeganie przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma prawo 

„zwracać się do Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia interpelacji 

lub zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było przyznanie 

radnym dzielnic nowych 

kompetencji, zapis umożliwiałby 

zwracanie się o złożenie 

interpelacji, a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny 

być wydawane automatycznie. 

Warto również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu – w 

wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



funkcji Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na sesji do 

ogólnej liczby sesji w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych 

w rocie ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, które 

może być wprowadzone jedynie 

ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu 

w sytuacji wprowadzenia 

procedury trzykrotnych wyborów 

do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie 

sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu 

z ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich 

nie zwołania lub braku quorum, 

Rada może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 



12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia uwagi 

dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku 

do aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne 

celem uniemożliwienia 

dowolnego interpretowania 

zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” 

jest zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być 

zapewnione w siedzibie rady.  



18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 

dni od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 



konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  

25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w 

sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne 

jest pozostawienie tego zapisu, 

celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne znaczenie 

dla Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

3. Rada powołuje ze swojego 

grona Komisję Rewizyjną w celu 

kontroli działalności Zarządu, w 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy przewodniczącego rady, 



składzie nie mniejszym niż 3 

osoby. Członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej nie można łączyć z 

funkcją w Zarządzie. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej 

przez Radę.  

 

skoro komisja rewizyjna nie 

kontroluje ich pracy. Zgłaszany 

był postulat aby  komisja 

rewizyjna kontrolowała również 

pracę przewodniczącego rady, 

ale nie został on uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać 

pracę Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta 

nie jest w stanie zapewnić 

organom dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 



39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub 

grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i państwowych 

winny być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, która 

złożyła pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod określonym 

adresem na terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 podpisami 

Mieszkańców dzielnicy składa się 

do Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały bez 

dalszego biegu, o czym informuje 

przedstawiciela wnioskodawców 

(pierwszego na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje projekt 

uchwały do Przewodniczącego 

Rady Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych 

mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

posiedzenia za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, 

natomiast praca w Zarządzie 

łączy się ze zwiększonym 

zaangażowaniem, za które na 

obecnie obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje żadnej 

diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego bądź 

Członka Zarządu, Rada dokonuje 

wyboru nowego w terminie 90 dni 

od dnia odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 



49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 

dni od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz 

przedstawianie tym jednostkom 

wniosków co do wykonanych 

prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 



55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 

56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji 

na prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 3. „Przy 

wykonywaniu 

kompetencji 

określonych w ust. 1 

Zarząd ściśle 

współpracuje z 

Radnymi Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i 

ograniczenie autonomii 

Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 



którym znajduje się 

Dzielnica.” 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty uchwał 

RMG wpływają bardzo późno do 

Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z możliwości 

opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach 

Rady Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w 

tym przepisie 



72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, który 

można przeznaczyć na 

informowanie, albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt 

mała, by działanie takie mogło 

być zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię 

rad dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 



77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi wykonawczemu, 

zgodnie z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany przez 

Radę Miasta Gdańska i składający 

się z 3 przedstawicieli Rady 

Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic. Zespół 

podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 



82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na 

rzecz Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 

pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydenta Miasta 

Gdańska może rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 

2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta 

Gdańska nie zarządza się 

wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

ślubowania Radnych Miasta 

Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu Radnych, 

winna wzorem organów 



samorządu terytorialnego być 

właściwością Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

i ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w 

drodze uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 
  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:Radosław Stasiak………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 

7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 

pracy Organom Dzielnicy. 



finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach w 

siedzibie Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z 

koniecznością wprowadzenia 

procedur, zapewniających 

przestrzeganie przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma prawo 

„zwracać się do Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia interpelacji 

lub zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było przyznanie 

radnym dzielnic nowych 

kompetencji, zapis umożliwiałby 

zwracanie się o złożenie 

interpelacji, a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny 

być wydawane automatycznie. 

Warto również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu – w 

wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



funkcji Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na sesji do 

ogólnej liczby sesji w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych 

w rocie ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, które 

może być wprowadzone jedynie 

ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu 

w sytuacji wprowadzenia 

procedury trzykrotnych wyborów 

do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie 

sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu 

z ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich 

nie zwołania lub braku quorum, 

Rada może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 



12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia uwagi 

dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku 

do aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne 

celem uniemożliwienia 

dowolnego interpretowania 

zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” 

jest zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być 

zapewnione w siedzibie rady.  



18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 

dni od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 



konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  

25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w 

sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne 

jest pozostawienie tego zapisu, 

celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne znaczenie 

dla Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

3. Rada powołuje ze swojego 

grona Komisję Rewizyjną w celu 

kontroli działalności Zarządu, w 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy przewodniczącego rady, 



składzie nie mniejszym niż 3 

osoby. Członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej nie można łączyć z 

funkcją w Zarządzie. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej 

przez Radę.  

 

skoro komisja rewizyjna nie 

kontroluje ich pracy. Zgłaszany 

był postulat aby  komisja 

rewizyjna kontrolowała również 

pracę przewodniczącego rady, 

ale nie został on uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać 

pracę Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta 

nie jest w stanie zapewnić 

organom dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 



39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub 

grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i państwowych 

winny być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, która 

złożyła pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod określonym 

adresem na terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 podpisami 

Mieszkańców dzielnicy składa się 

do Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały bez 

dalszego biegu, o czym informuje 

przedstawiciela wnioskodawców 

(pierwszego na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje projekt 

uchwały do Przewodniczącego 

Rady Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych 

mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

posiedzenia za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, 

natomiast praca w Zarządzie 

łączy się ze zwiększonym 

zaangażowaniem, za które na 

obecnie obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje żadnej 

diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego bądź 

Członka Zarządu, Rada dokonuje 

wyboru nowego w terminie 90 dni 

od dnia odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 



49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 

dni od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady 

i czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz 

przedstawianie tym jednostkom 

wniosków co do wykonanych 

prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 



55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 

56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji 

na prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 3. „Przy 

wykonywaniu 

kompetencji 

określonych w ust. 1 

Zarząd ściśle 

współpracuje z 

Radnymi Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i 

ograniczenie autonomii 

Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 



którym znajduje się 

Dzielnica.” 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty uchwał 

RMG wpływają bardzo późno do 

Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z możliwości 

opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach 

Rady Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w 

tym przepisie 



72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, który 

można przeznaczyć na 

informowanie, albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt 

mała, by działanie takie mogło 

być zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię 

rad dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 



77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi wykonawczemu, 

zgodnie z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany przez 

Radę Miasta Gdańska i składający 

się z 3 przedstawicieli Rady 

Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic. Zespół 

podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 



82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na 

rzecz Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 

pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydenta Miasta 

Gdańska może rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 

2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta 

Gdańska nie zarządza się 

wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

ślubowania Radnych Miasta 

Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu Radnych, 

winna wzorem organów 



samorządu terytorialnego być 

właściwością Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

i ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w 

drodze uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 
  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Monika Mazurowska 

 

 

[  X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Aniołki. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 4.1 
Przed kim 

reprezentować?  

1. Należałoby położyć nacisk na 

realne (a nie symboliczne) 

narzędzia pomocy Miastu w 

realizacji jego zadań i funkcji 

względem Dzielnicy poprzez 

m.in. możliwość corocznego 

1. Ostatecznie chodzi o to, żeby 

Miasto wykonywało na terenie 

Dzielnicy to, co należy do jego 

obowiązków. Nie może być takiej 

sytuacji, że przez kolejne lata RD 

nie ma możliwości 



decydowania o priorytetach 

inwestycyjnych i budżetowych.  

2. Brakuje nieco bardziej 

konkretnych działań. Te, które 

są opisane stanowią bardziej 

"pośredniczenie między 

organami miasta a 

mieszkańcami". Teoretycznie 

zadania w postaci opiniowania, 

czy np. zgłaszania uwag do 

ZDIZ itp. są zawarte w pkt. 1. 

Odnoszone jest jednak 

wrażenie, że nacisk na 

poszczególne zadania jest 

nierównomiernie rozłożony. 

Brakuje podkreślenia istotnych 

kompetencji decyzyjnych. Przy 

czym  mogą być to odrębne 

punkty. 

wyegzekwowania realizacji 

remontu chodników, ulic itp. 

2. Pozycja lepiej by brzmiała 

"reprezentowanie interesów 

mieszkańców Dzielnicy" a 

dodatkowo zadanie współpracy z 

radnymi Miasta i Prezydentem 

Miasta Gdańska w określonych 

obszarach. 

 

2. § 6. 

Warunki 

lokalowe 

powinny 

obejmować 

także bieżące 

utrzymanie, 

naprawę 

zidentyfikowan

ych awarii. 

Warto określić 

minimum 

warunków 

technicznych i 

wyposażenia 

Rady. 

 

Do ujęcia w statucie lub innym 

dokumencie. 

3. § 7.2 
Uwaga 

techniczna. 
Tak mi dopomóż 

 

4. § 7.5 

Do powtórnego 

przeanalizowani

a skutki 

wykreślenia 

Można zaproponować w paragrafie 

80 dodatkową przesłankę, iż 

mandat wygasa w przypadku 

odmowy złożenia ślubowania przez 

Radnego. 

1. Wykreślenie tego zapisu pozwala 

na działanie Radnego bez 

ślubowania. 

2. W tym miejscu zapis może zostać 

wykreślony. Przesłanki 

wygaśnięcia mandatu są określone 

w par 80. Tam jednak również 

został ten punkt wykreślony - 

zamieniony na zapis, iż mandat 

wygasa jeśli Radny nie złoży 

ślubowania w terminie 6 miesięcy 

od dnia stwierdzenia wyboru. 

Faktycznie pozwala to na działanie 

Radnego bez wcześniejszego 

złożenia ślubowania. Ust. 3 tego 

paragrafu mówi o tym, że należy 

złożyć ślubowanie na pierwszej 

sesji Rady, na której się jest 

obecnym. Być może zmiana w 

pkt. 80 i wykreślenie tego ust. 

miało na celu zapobieżenie 

sytuacjom, gdzie ślubowanie takie 

nie zostanie złożone, nie z winy 

Radnego, a w wyniku 

zamieszania, nieznajomości 

regulaminu itp.  



5. § 8. 2 

Dodatkowe 

obciążenie. 

Kwestia 

zgodności z 

RODO. 

Do wykreślenia. 

Zapis bez odpowiedniego odniesienia 

do danych osobowych wydaje się 

ryzykowny z punktu widzenia RODO. 

Przede wszystkim Rady powinny być 

wówczas przygotowane i 

przeszkolone przez miasto z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

Konieczne byłoby wprowadzenie 

odpowiednich procedur w zakresie 

przekazywania informacji (kto jest 

administratorem, cel pozyskiwania 

danych, okres przez jaki są 

przechowywane itp) oraz zapewnienie 

narzędzi do prawidłowego 

przetwarzania danych. Kwestie te 

powinny być "zorganizowane" na 

poziomie Miasta. Nie może być to 

cedowane do uporania się przez każdą 

Radę z osobna. 

 

Ponieważ na chwilę obecną nie widać 

możliwości przeprowadzenia 

szkolenia, wdrożenia procedur jak 

wyżej itp. wydaje się, że powinniśmy 

albo zrezygnować z tego zapisu, albo 

jednoznacznie opisać, że w 

protokołach należy unikać 

wprowadzania danych osobowych.  

Pozostawienie zapisu w takim 

brzmieniu spowoduje, że część 

dzielnic będzie pisała notatki 

"bezpieczne", a część będzie 

wymagała danych osobowych, pewnie 

niektóre pójdą dalej i będą 

legitymowały mieszkańca. 

6. § 8. 3. 3) 

„rozważenie 

możliwości 

złożenia” To ma 

chyba prawo 

zrobić każdy 

mieszkaniec 

Gdańska.  

Albo wpisać konkretne prawo, albo 

wykreślić pseudoprzywilej. 

Z tego zapisu nie wynika żadne 

uprzywilejowanie. 

7. § 8. 5 

Pytanie, czy 

legitymacja 

będzie w czymś 

pomocna - np. 

poruszaniu się 

po urzędach itp.   

Można np. zaproponować 

wydawanie legitymacji raz na pół 

roku/raz na rok (żeby je drukować 

jak się jakaś grupa wniosków 

zbierze). 

Brak przekonania, że  to jest dobry 

zapis. 

Jeśli legitymacja ma służyć wyłącznie 

podbudowaniu ego Radnych, czyli nie 

będzie stanowiła jakiegokolwiek 

ułatwienia, nie będzie nigdzie 

wymagana itp, to można wydłużyć 

termin np. do 6 miesięcy (3 wydaje mi 

się dość krótkim okresem, zwłaszcza 

na początku kształtowania się rady, 

czy zaznajamiania się Radnych z 

obowiązkami. 

8. § 9.3 

Jest wiele 

aktywności, gdy 

ta informacja 

może być 

przydatna z 

punktu widzenia 

Rady. 

Zakaz powoływania się na status 

radnego "w związku z podjętymi 

dodatkowymi zajęciami" powinien 

być usunięty 

Zapis zbyt enigmatyczny. Czy nie 

można przedstawiać się jako radny 

dzielnicy podczas udziału w 

konferencjach, spotkaniach, forum itp 

(np. Forum klimatycznym)? 

 

9. § 13.3  Tutaj dopisać punkt: W przypadku  



nieobecności Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

10. § 13.7 

1. Zbędne 

obciążenie. 

 

2. Zbyt krótki 

termin. 

Do zredagowania. 

1. Do Radnych Miasta mogą być 

przekazywane: porządek obrad i 

projekty uchwał. 

Materiały związane z porządkiem 

obrad nie powinny podlegać 

obowiązkowi przekazywania 

Radnym Miasta. Są to często 

dokumenty robocze bądź 

materiały udostępniane 

sukcesywnie Radnym Dzielnicy, 

w miarę ich otrzymywania od 

jednostek miejskich. 

 

2. Wydaje się, że 7 dni 

kalendarzowych (nie roboczych) 

jest optymalnym rozwiązaniem. 3 

dni robocze to faktycznie zbyt 

krótki termin.    

Można ew. rozgraniczyć - zwołanie 

sesji i porządek obrad na 7 dni 

kalendarzowych przed terminem 

sesji, projekty uchwał i dodatkowe 

materiały na 3 dni robocze przed.  

 

 11. § 13.8 
Zbędne 

obciążenie 
Do wykreślenia 

Skoro o sesji zawiadamiany jest 

Przewodniczący RMG, to stąd 

powinna iść już dalej informacja do 

pozostałych Radnych Miasta. 

12. § 13.10 
Zbędne 

obciążenie 
Do wykreślenia 

Podobnie, wyłącznie porządek obrad i 

i projekty uchwał. Rada Miasta także 

nie publikuje wszystkich materiałów 

roboczych związanych z porządkiem 

obrad. 

Strona dzielnicy - może być wskazany 

gdansk.pl, ale Rada nie może być 

obciążana obowiązkiem pilnowania 

terminowości umieszczania 

informacji. 

13. § 13.13 

Zapis o 

posiadanych 

warunkach 

technicznych do 

przemyślenia.  

Proponowane rozwiązanie 

techniczne – dla Radnych bez takiej 

możliwości przygotować 

stanowisko/stanowiska w UM lub 

BRMG, podobnie jak ma to miejsce 

w szkołach dla uczniów bez 

zaplecza komputerowego w domu. 

Czy w czasie pandemii z tego 

powodu, ze jeden z Radnych nie ma 

warunków do uczestnictwa w sesjach 

zdalnych, sesje mają się nie odbywać 

?  

14. 
§ 14. 1 i § 

18. 4 

Z połączenia 

tych dwóch 

zapisów 

wynika, ze 

wybrany przez 

Radę zastępca 

nie ma żadnych 

uprawnień.  

Uzupełnić zapis, że w nagłych 

uzasadnionych przypadkach 

zastępca może pełnić obowiązki 

przewodniczącego, takie jak 

zwołanie czy prowadzenie sesji. 

Zachowanie ciągłości pracy Rady. 

15. § 14. 6 
Korekta 

techniczna 
Niepodjęcie 

 

16. § 15. 1.2 
Niejednoznaczn

y zapis, jak ma 

Wyraźne wskazanie, ze przyjęcie 

sprawozdania nie musi mieć formy 

Doszłoby do paradoksu, ze Zarząd 

przyjmowałby uchwałą swoje własne 



wyglądać 

przyjęcie 

sprawozdania. 

uchwały. sprawozdanie. Poza tym, co w 

przypadku, gdyby Rada nie przyjęła w 

głosowaniu sprawozdania ? 

17. § 15. 1.4 

Brak 

zapewnienia 

zapisami statutu 

wykonalności 

tego zapisu. 

Projekty uchwał mogą wejść na 

sesję w terminie nie krótszym niż 

30 dni od przekazania ich do 

wiadomości Radom. 

Projekty uchwał RM potrafią się 

pojawić na 3 dni przed sesją Rady 

Miasta. Jak zostanie zapewniona 

Radzie dzielnicy możliwość 

opiniowania takiej uchwały ? 

18. § 15. 1.4 

Brak 

możliwości 

składania/uchwa

lania wniosków. 

Uzupełnić o możliwość 

składania/uchwalania konkretnych 

wniosków. 

W sprawach mających wpływ na 

dzielnicę także dobrze by było mieć 

możliwość składania/uchwalania 

konkretnych wniosków. 

19. 

§ 15. 1.7, 9 

w 

powiązaniu z 

Rozdziałem 

4 

Rozwiązania 

projektu statutu 

nie zapewniają 

realnego 

wpływu Rad 

Dzielnic na 

realizację 

priorytetów 

inwestycyjnych 

i remontowych 

w Dzielnicach. 

Wprowadzić zapisy zapewniający 

realny wpływ Rad Dzielnic na 

ustalanie i realizację priorytetów 

inwestycyjnych i budżetowych. 

Rafa Dzielnicy nie ma informacji na 

temat losów zgłaszanych wniosków do 

Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i do 

budżetu Miasta na rok następny. W 

żaden sposób nie wraca informacja 

zwrotna, nie jest omawiana przyczyna 

nie przyjęcia do realizacji. 

20. § 15. 1.17,19 
Teoretycznie, 

tak. 
Zachować. 

Obawa, ze komuś umknie obowiązek 

informowania Rad dzielnic o 

zmianach i możliwości wyrażenia 

opinii. 

21. § 15. 1.27 
Korekta 

techniczna. 
uchwał 

 

22. § 15. 1.28 
Niejednoznaczn

ość zapisu. 
Doprecyzować. 

Tylko na terenie Dzielnicy, czy także 

projekty ogólnomiejskie (to też 

powinno być w kompetencjach). 

Także oba budżety zielone. 

23. § 15. 4 

Nakłada się na 

Rady kolejny 

obowiązek i 

odbiera 

autonomię 

działania. 

Do usunięcia 

1. Powinno zostać wyłącznie do 

decyzji Rady, kogo angażuje do 

swoich działań. Jednostki miejskie 

jak chcą, niech informują Radnych 

z okręgu. 

2. Na czym to współdziałanie 

(dodatkowo ścisłe) miałoby 

polegać? Na uzgadnianiu 

wspólnego stanowiska? 

Wcześniejszym informowaniu o 

planach złożenia wniosku?  

Wysłuchaniu stanowiska radnych 

miejskich przed podjęciem 

stanowiska/złożeniem wniosku? 

Jeśli chcemy zapewnić współpracę 

pomiędzy Radą Dzielnicy a 

Radnymi Miejskimi to chyba 

powinniśmy znaleźć inny sposób i 

inny zapis.   

24. § 16. 5 Zapis niejasny. 

Dodać zapis o możliwości 

powoływania komisji do 

poszczególnych obszarów 

działalności rady. Inaczej brzmi to 

jak kontynuacja zapisów o komisji 

rewizyjnej, tyle że ta w danej 

dzielnicy może być jedna, a tu 

mowa o komisjach. 

1. Plany to zbędny obowiązek, 

nieadekwatny do społecznego 

wymiaru Rady. 

2. Mówimy tu o komisjach w ogóle? 

Czy o komisji rewizyjnej.  

25. § 16. 7 
Zbyt krótki 

termin. 
7 dni 

Zawiadomienie o terminie posiedzenia 

komisji jest zbyt krótkie. 



26. § 16. 7 
Zbędne 

obciążenie.  
Do usunięcia. 

Ścisłe formalizowanie działania Rad 

Dzielnic nie będzie prowadziło do 

usprawienia ich działania czy większej 

transparentności, wydaje się wręcz 

zbędną pracą. Jeśli już miałby 

pozostać ślad po posiedzeniu komisji, 

mogłaby to być jedynie notatka. Jeśli 

zaś ma to być protokół, wymaga to 

licznych regulacji jak ten protokół ma 

wyglądać, co obejmować. 

27. § 18. 1. 

Ograniczenie 

praw i 

obowiązków. 

Usunąć wyłącznie. 

Poza wskazanymi kompetencjami, 

przewodniczący rady ma także prawa i 

obowiązki jak każdy inny radny. 

28. § 18. 1.5 
Uwaga 

formalna. 
 

Uchwały są w chwili obecnej 

przekazywane do BRMG, a nie 

Prezydenta. 

29. § 18. 1.5a 
Zbędne 

obciążenie. 
Do usunięcia. 

1. Uchwały przekazywane są do 

BRMG. BRMG może je 

przekazywać, gdzie trzeba, ale 

proszę nie mnożyć obowiązków 

Radzie. 

2. Uchwały mogą być dostępne na 

stronie Urzędu. 

30. § 18. 3 
Uwaga 

formalna. 

Zapis przenieść do paragrafu o 

zwoływaniu sesji przez 

przewodniczącego. 

 

31. § 18. 3 Zapis niejasny. 

1. Jeśli ten zapis miałby stanowić 

o tym, że przewodniczący może 

narzucić obowiązki zastępcy - 

powinno to być wykreślone. 

2. Można jednak w statucie 

rozszerzyć kompetencje 

przewodniczącego, dotychczas 

sprowadzające się niemal 

jedynie do działania pod 

nieobecność przewodniczącego. 

Zadania zastępcy powinny wynikać ze 

statutu, powinny być znane 

kandydatkowi/kandydatce na zastępcę 

z góry, a nie narzucane. O ile 

wiadomo, co wynika ze statutu, że 

obowiązki przewodniczącego są 

przejmowane przez zastępcę np. w 

razie nieobecności przewodniczącego, 

to nałożenie na zastępcę obowiązków 

jedynie z powodu jednostronnej 

decyzji przewodniczącego  jest zbyt 

daleko idące.  

32. § 19. 5 

Rada nie ma 

możliwości 

zweryfikowania, 

czy osoby 

podpisane to 

mieszkańcy. 

Do wykreślenia. 

1. Bardzo konfliktogenny zapis. 

Mogą się pojawić dwie sprzeczne 

ze sobą inicjatywy od dwóch grup 

mieszkańców. Mieszkańcy mogą 

oczekiwać, ze złożony projekt 

uchwały na pewno zostanie 

uchwalony, a może być to nawet 

niemożliwe prawnie. 

 

2. Dzielnica to już na tyle mała 

jednostka, że faktycznie więcej z 

takiego zapisu może wyniknąć 

kłopotów niż pożytku. W 

przypadku inicjatywy 

uchwałodawczej RMG mamy cały 

regulamin obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. Czy 

tu też powinien zostać uchwalony 

regulamin? Znowu też zahaczamy 

niebezpiecznie o RODO.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po 

wysłuchaniu mieszkańca czy grupy 

mieszkańców rada z własnej 

inicjatywy podjęła uchwałę - czy na 



wniosek Zarządu czy 1/3 składu rady. 

 

Ponadto, kompetencje RD mają 

mniejsze znaczenie niż RMG. 

33. § 19. 5a RODO Do usunięcia. 

I tu niepotrzebnie zahaczamy o 

RODO. Poza tym nie widzę 

uzasadnienia dla takiego zapisu. Nie 

gwarantuje radzie ten zapis, że 

faktycznie uprawnieni mieszkańcy 

wystąpili z inicjatywą 

uchwałodawczą. 

34. § 21. 1. 
Problemy 

interpretacyjne. 

Proponowana zmiana: "1. Zarząd 

składa się z 3 do 4 członków. 2. 

Liczbę członków ustala Rada, na 

wniosek Przewodniczącego 

Zarządu" 3. Rada wybiera ze swego 

grona Przewodniczącego Zarządu, 

zaś po określeniu całkowitej liczby 

członków, zgodnie z ust. 2, także 

jego zastępcę oraz pozostałych 

członków zarządu". 

Ten zapis był problematyczny do 

interpretacji podczas pierwszego 

posiedzenia, na którym odbywały się 

wybory do Zarządu. 

35. 
§ 22, § 23.1, 

§ 25.2 
 

Dopisać odniesienie do radnych, 

którzy złożyli ślubowanie. 

Zachowanie jednolitości zapisów 

statutu. 

36. § 24. 2 
Uwaga 

techniczna. 
równoznaczna 

 

37. § 24. 4 
Uwaga 

techniczna. 
równoznaczne 

 

38. § 24. 5 
Nieprecyzyjny 

zapis. 

Do uzupełnienia o wskazanie, kto 

pełni funkcję zarządu. 

Brak informacji kto pełni funkcję 

zarządu, do czasu wyboru nowego. 

Czyli przez te max. 60 dni. 

39. § 26. 2 
Uwaga 

techniczna. 
Niepodjęcie 

 

40. § 26. 3 
Nieprecyzyjny 

zapis. 

Do uzupełnienia o wskazanie, kto 

pełni funkcję do chwili wyboru 

nowego składu. 

Tu też brak informacji, kto pełni 

"nieobsadzone" funkcje, do czasu 

wyboru nowego zastępczy/członków 

zarządu. 

41. § 28. 1.1 
Uwagi jak w p. 

§ 19. 5, 5a 
Wykreślić mieszkańców. 

Uzasadnienie, jak w p. § 19. 5, 5a 

42. § 28. 1.14-16 

Przerzucanie 

obowiązku 

dowiadywania 

się o wszystko 

przez Radę i 

brak wskazania 

na możliwość 

egzekwowania 

braku 

odpowiedzi. 

Zmienić zapisy na obligatoryjne po 

stronie Miasta.  

1. Miasto i jego jednostki miejskie 

powinny obligatoryjnie 

informować o wszelkich 

działaniach inwestycyjnych - 

Zarząd powinien mieć prawo 

czynnego udziału i być 

informowany o pracach 

projektowych, postępowaniach, 

odbiorach itp.   

2. Zarząd powinien obligatoryjnie 

opiniować sprzedaż/dzierżawę itp. 

nieruchomości gruntowych i 

innych bądź ich oddanie w 

użytkowanie. Zarząd powinien 

obligatoryjnie być włączany do 

uzgodnień "16"- tkowych itp., 

mających wpływ na Dzielnicę. 

3. Trudno wymienić spektrum 

informacji i uzgodnień, idea jest 

taka, aby dzięki sprawnemu 

przepływowi informacji, osiągnąć 

jak najwięcej korzyści dla 

Dzielnicy oraz aby uwzględniać w 



działaniach Miasta zdanie Rady 

Dzielnicy (również w celu dbania 

o dobro Dzielnicy i jej 

mieszkańców). 

43. § 28. 1.17 

Zarząd 

sprawozdaje się 

na sesjach i raz 

w roku w 

sprawozdaniu 

pisemnym. 

Proszę nie 

wprowadzać 

żadnych 

dodatkowych 

obowiązków. 

Zapis do usunięcia. 

Dodatkowa uciążliwość dla często już 

i tak przeładowanego Zarządu. 

 

Może powinniśmy poprosić w drugą 

stronę, aby to Radni Miejscy wysyłali 

Zarządowi bieżące informacje pocztą 

elektroniczną  o podejmowanych 

przez siebie działaniach dot. danej 

dzielnicy. 

44. § 28. 3 Zbędny nakaz.  Zapis do usunięcia. 

1. To może być prawo, a nie 

obowiązek zarządu. 

2. Znowu pytanie, co oznaczać ma 

ścisła współpraca? Radni z danego 

okręgu mogą być przecież z 

różnych opcji? Zarząd ma 

konsultować projekty uchwał? 

Projekty uchwał zgodnie z 

wcześniejszymi postanowieniami 

będą w odpowiednim czasie 

przekazywane do wiadomości 

Radnych Miejskich z okręgu. 

45. § 29. 1 i 2 

Brak obowiązku 

przekazywania 

w odpowiednim 

terminie Radom 

dokumentów do 

wiadomości.  

Uzupełnić zapis o obowiązek 

przekazywania Radom 

dokumentów w terminie 

umożliwiającym się 

ustosunkowanie. 

1. Proszę w takim razie zadbać, żeby 

projekty uchwał Rady Miasta 

docierały na minimum 30 dni + 

czas na zwołanie sesji Rady 

Dzielnicy.. Na wypowiedzenie się 

w sprawie konwentów mieliśmy 

pierwotnie ok. 2 - 3 godzin. 

2. Dodać: "pod warunkiem 

zagwarantowania RD terminu na 

wydanie uzgodnienia, opinii, nie 

krótszego niż 30 dni" ? 

46. § 29. 4 
Zapis 

nieprecyzyjny. 

Wskazać, ze obowiązek 

informowania Radnych Miejskich 

wynikający z tego paragrafu leży na 

jednostkach miejskich. 

Radnych Miasta niech informuje, jeśli 

uzna za stosowne, jednostka 

przygotowująca odpowiedź, ten 

obowiązek nie może być nakładany na 

zarząd. 

47. § 32. 3 
Brak wskazania 

terminu. 
w terminie ....... dni przed sesją 

Termin powinien umożliwić 

wypowiedzenie się przez Radę w 

postaci uchwały. Proponowany zapis 

30 dni. 

48. § 34. 5 

Zawężenie do 

obszaru 

dzielnicy 

zbędne. 

Wykreślić ograniczenie. 

To oznacza, że nie mogą być 

organizowane wycieczki lub działania 

wychodzące poza obszar dzielnicy, 

nawet te na skraju kilku Dzielnic, bądź 

organizowane w domach sąsiedzkich 

w innych Dzielnicach (gdy dana 

Dzielnica nie ma swojego centrum 

kultury). 

49. § 34. 7 

W budżecie nie 

powinno być 

nakładane 

ograniczenie co 

do kierunków 

wydatkowania 

Wykreślić zapis. 

1. Potrzeby dzielnicy mogą się 

zmieniać. Nie wiadomo, jak w tej 

strukturze traktować rezerwy 

przenoszone na przyszły rok. 

Ponadto odbiera się tym 

autonomię podejmowania decyzji 



środków 

wyodrębnionyc

h na zadania 

Dzielnicy. Do 

obsługi sfery 

infrastrukturalne

j służą składane 

przez Radę 

Dzielnicy 

wnioski do 

Bazy 

Priorytetów 

Inwestycyjnych 

i do budżetu 

Miasta. 

na podstawie przeprowadzonych 

konsultacji z mieszkańcami. 

2. To powoduje, że przejmujemy na 

siebie finansowanie zadań miasta. 

Główny nacisk w zadaniach był 

położony na integrację, wsparcie 

mieszkańców i pośredniczenie w 

rozmowach z miastem. Zaś 

podział środków budżetu 

narzucony statutem tego nie 

odzwierciedla.  Bardzo 

niekorzystny i niedobry zapis. 

50. § 34. 8 

Realizacja 

przedsięwzięć, 

zwłaszcza 

inwestycyjno-

utrzymaniowyc

h jest zależna od 

Miasta, a nie od 

Rady Dzielnicy. 

Do usunięcia. 

Taki zapis może uniemożliwić 

przeprowadzenie przedsięwzięć 

inwestycyjno-utrzymaniowych w 

zakresie infrastruktury np. w ostatnim 

roku kadencji. 

51. § 34. 12 
Termin zbyt 

szybki. 
Przesunąć do końca kwietnia. 

Ponieważ wypadł punkt o 

konieczności uzgadniania z 

konwentami, termin może być 

dłuższy. 

52. § 34. 13 

1. Zapis 

ułatwia

jący 

pracę 

urzędni

kom, 

ale nie 

Radom 

Dzielni

c. 

2. Zbyt 

szybki 

termin. 

Proponowany zapis: 

Do końca maja roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

Rada przekazuje Prezydentowi 

Miasta Gdańska propozycje 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Dzielnicy. 

Sposób przekazywania 

przedsięwzięć określają odrębne 

przepisy. 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. 

Procedura budżetowa musi być 

maksymalnie uproszczona. Nie można 

na Rady Dzielnic przerzucać 

problemów związanych z 

rozliczaniem finansowania inicjatyw 

lokalnych. W przypadku projektów 

miękkich nie można wymagać 

szczegółowej specyfikacji kosztowej.  

53. § 34. 15 

Uchwała o 

konwentach nie 

obowiązuje. 

Zapis do wykreślenia. 

Brak konwentów w mieście. 

54. § 34. 16 
Uwaga 

formalna. 
Wykreślić powtórzone słowo Rada. 

 

55. 

Podsumowan

ie uwag do 

rozdziału 4. 

Zapisy dot. 

budżetu, jego 

uchwalania, 

oraz 

wydatkowania 

ocenia się jako 

ograniczenie 

uprawnień Rady 

Dzielnicy. 

Rozdział do przeredagowania.  

Wydaje się, że w praktyce będzie 

trudno uchwalić budżet, tym bardziej, 

że trzeba będzie założyć rezerwę na 

wzrost cen. Przykre jest to, że statut 

przewiduje m.in. konieczność 

rezygnacji z wielu realizowanych 

przedsięwzięć - wszelkie festyny, 

wycieczki, konkursy, zajęcia 

dodatkowe będą musiały się zamknąć 

w max. 30% budżetu, co oznacza, że 

w praktyce prawie ich nie będzie.  

Rada zostaje za to zmuszona do 

finansowania infrastruktury, czyli 



tego, co powinno być w pierwszej 

kolejności finansowane bezpośrednio 

z budżetu miasta (Rada powinna 

wskazywać respektowane i wdrażane 

przez Miasto do realizacji priorytety). 

56. § 35. 3 
Jak ocenić 

"skuteczność"? 
"niewykonywania zadań"  

Ma więcej sensu.  

57. § 39.2 

Brak wskazania, 

kto 

przygotowuje 

sprawozdanie. 

Uzupełnić, że sprawozdanie 

przygotowuje przewodniczący 

rady. 

Doprecyzowanie zapisu. 

58. § 39.3 
Uwaga 

techniczna. 
informację 

 

59. § 66. 

Wskazane 

byłoby 

zwiększenie 

liczby osób, na 

które można 

głosować. 

Zwiększyć możliwość głosowania 

na 3 do 5 osób. 

Jest to rozwiązanie dopuszczone 

prawem, a pozwala uwzględnić, że 

Rada Dzielnicy to grupa 

społeczników, aktywistów, gdzie role 

naturalnie są podzielone i mieszkańcy 

chcieliby, żeby działał określony silny 

skład. 

60. § 80 
Propozycja 

uzupełnienia. 

Dodać punkt: "odmowy złożenia 

ślubowania" 

W przypadku odmowy nie jest 

potrzebny czas odłożenia 6-

miesięczny. 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Monika Mazurowska 

 

 

[  X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Aniołki. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 4.1 
Przed kim 

reprezentować?  

1. Należałoby położyć nacisk na 

realne (a nie symboliczne) 

narzędzia pomocy Miastu w 

realizacji jego zadań i funkcji 

względem Dzielnicy poprzez 

m.in. możliwość corocznego 

1. Ostatecznie chodzi o to, żeby 

Miasto wykonywało na terenie 

Dzielnicy to, co należy do jego 

obowiązków. Nie może być takiej 

sytuacji, że przez kolejne lata RD 

nie ma możliwości 



decydowania o priorytetach 

inwestycyjnych i budżetowych.  

2. Brakuje nieco bardziej 

konkretnych działań. Te, które 

są opisane stanowią bardziej 

"pośredniczenie między 

organami miasta a 

mieszkańcami". Teoretycznie 

zadania w postaci opiniowania, 

czy np. zgłaszania uwag do 

ZDIZ itp. są zawarte w pkt. 1. 

Odnoszone jest jednak 

wrażenie, że nacisk na 

poszczególne zadania jest 

nierównomiernie rozłożony. 

Brakuje podkreślenia istotnych 

kompetencji decyzyjnych. Przy 

czym  mogą być to odrębne 

punkty. 

wyegzekwowania realizacji 

remontu chodników, ulic itp. 

2. Pozycja lepiej by brzmiała 

"reprezentowanie interesów 

mieszkańców Dzielnicy" a 

dodatkowo zadanie współpracy z 

radnymi Miasta i Prezydentem 

Miasta Gdańska w określonych 

obszarach. 

 

2. § 6. 

Warunki 

lokalowe 

powinny 

obejmować 

także bieżące 

utrzymanie, 

naprawę 

zidentyfikowan

ych awarii. 

Warto określić 

minimum 

warunków 

technicznych i 

wyposażenia 

Rady. 

 

Do ujęcia w statucie lub innym 

dokumencie. 

3. § 7.2 
Uwaga 

techniczna. 
Tak mi dopomóż 

 

4. § 7.5 

Do powtórnego 

przeanalizowani

a skutki 

wykreślenia 

Można zaproponować w paragrafie 

80 dodatkową przesłankę, iż 

mandat wygasa w przypadku 

odmowy złożenia ślubowania przez 

Radnego. 

1. Wykreślenie tego zapisu pozwala 

na działanie Radnego bez 

ślubowania. 

2. W tym miejscu zapis może zostać 

wykreślony. Przesłanki 

wygaśnięcia mandatu są określone 

w par 80. Tam jednak również 

został ten punkt wykreślony - 

zamieniony na zapis, iż mandat 

wygasa jeśli Radny nie złoży 

ślubowania w terminie 6 miesięcy 

od dnia stwierdzenia wyboru. 

Faktycznie pozwala to na działanie 

Radnego bez wcześniejszego 

złożenia ślubowania. Ust. 3 tego 

paragrafu mówi o tym, że należy 

złożyć ślubowanie na pierwszej 

sesji Rady, na której się jest 

obecnym. Być może zmiana w 

pkt. 80 i wykreślenie tego ust. 

miało na celu zapobieżenie 

sytuacjom, gdzie ślubowanie takie 

nie zostanie złożone, nie z winy 

Radnego, a w wyniku 

zamieszania, nieznajomości 

regulaminu itp.  



5. § 8. 2 

Dodatkowe 

obciążenie. 

Kwestia 

zgodności z 

RODO. 

Do wykreślenia. 

Zapis bez odpowiedniego odniesienia 

do danych osobowych wydaje się 

ryzykowny z punktu widzenia RODO. 

Przede wszystkim Rady powinny być 

wówczas przygotowane i 

przeszkolone przez miasto z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

Konieczne byłoby wprowadzenie 

odpowiednich procedur w zakresie 

przekazywania informacji (kto jest 

administratorem, cel pozyskiwania 

danych, okres przez jaki są 

przechowywane itp) oraz zapewnienie 

narzędzi do prawidłowego 

przetwarzania danych. Kwestie te 

powinny być "zorganizowane" na 

poziomie Miasta. Nie może być to 

cedowane do uporania się przez każdą 

Radę z osobna. 

 

Ponieważ na chwilę obecną nie widać 

możliwości przeprowadzenia 

szkolenia, wdrożenia procedur jak 

wyżej itp. wydaje się, że powinniśmy 

albo zrezygnować z tego zapisu, albo 

jednoznacznie opisać, że w 

protokołach należy unikać 

wprowadzania danych osobowych.  

Pozostawienie zapisu w takim 

brzmieniu spowoduje, że część 

dzielnic będzie pisała notatki 

"bezpieczne", a część będzie 

wymagała danych osobowych, pewnie 

niektóre pójdą dalej i będą 

legitymowały mieszkańca. 

6. § 8. 3. 3) 

„rozważenie 

możliwości 

złożenia” To ma 

chyba prawo 

zrobić każdy 

mieszkaniec 

Gdańska.  

Albo wpisać konkretne prawo, albo 

wykreślić pseudoprzywilej. 

Z tego zapisu nie wynika żadne 

uprzywilejowanie. 

7. § 8. 5 

Pytanie, czy 

legitymacja 

będzie w czymś 

pomocna - np. 

poruszaniu się 

po urzędach itp.   

Można np. zaproponować 

wydawanie legitymacji raz na pół 

roku/raz na rok (żeby je drukować 

jak się jakaś grupa wniosków 

zbierze). 

Brak przekonania, że  to jest dobry 

zapis. 

Jeśli legitymacja ma służyć wyłącznie 

podbudowaniu ego Radnych, czyli nie 

będzie stanowiła jakiegokolwiek 

ułatwienia, nie będzie nigdzie 

wymagana itp, to można wydłużyć 

termin np. do 6 miesięcy (3 wydaje mi 

się dość krótkim okresem, zwłaszcza 

na początku kształtowania się rady, 

czy zaznajamiania się Radnych z 

obowiązkami. 

8. § 9.3 

Jest wiele 

aktywności, gdy 

ta informacja 

może być 

przydatna z 

punktu widzenia 

Rady. 

Zakaz powoływania się na status 

radnego "w związku z podjętymi 

dodatkowymi zajęciami" powinien 

być usunięty 

Zapis zbyt enigmatyczny. Czy nie 

można przedstawiać się jako radny 

dzielnicy podczas udziału w 

konferencjach, spotkaniach, forum itp 

(np. Forum klimatycznym)? 

 

9. § 13.3  Tutaj dopisać punkt: W przypadku  



nieobecności Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

10. § 13.7 

1. Zbędne 

obciążenie. 

 

2. Zbyt krótki 

termin. 

Do zredagowania. 

1. Do Radnych Miasta mogą być 

przekazywane: porządek obrad i 

projekty uchwał. 

Materiały związane z porządkiem 

obrad nie powinny podlegać 

obowiązkowi przekazywania 

Radnym Miasta. Są to często 

dokumenty robocze bądź 

materiały udostępniane 

sukcesywnie Radnym Dzielnicy, 

w miarę ich otrzymywania od 

jednostek miejskich. 

 

2. Wydaje się, że 7 dni 

kalendarzowych (nie roboczych) 

jest optymalnym rozwiązaniem. 3 

dni robocze to faktycznie zbyt 

krótki termin.    

Można ew. rozgraniczyć - zwołanie 

sesji i porządek obrad na 7 dni 

kalendarzowych przed terminem 

sesji, projekty uchwał i dodatkowe 

materiały na 3 dni robocze przed.  

 

 11. § 13.8 
Zbędne 

obciążenie 
Do wykreślenia 

Skoro o sesji zawiadamiany jest 

Przewodniczący RMG, to stąd 

powinna iść już dalej informacja do 

pozostałych Radnych Miasta. 

12. § 13.10 
Zbędne 

obciążenie 
Do wykreślenia 

Podobnie, wyłącznie porządek obrad i 

i projekty uchwał. Rada Miasta także 

nie publikuje wszystkich materiałów 

roboczych związanych z porządkiem 

obrad. 

Strona dzielnicy - może być wskazany 

gdansk.pl, ale Rada nie może być 

obciążana obowiązkiem pilnowania 

terminowości umieszczania 

informacji. 

13. § 13.13 

Zapis o 

posiadanych 

warunkach 

technicznych do 

przemyślenia.  

Proponowane rozwiązanie 

techniczne – dla Radnych bez takiej 

możliwości przygotować 

stanowisko/stanowiska w UM lub 

BRMG, podobnie jak ma to miejsce 

w szkołach dla uczniów bez 

zaplecza komputerowego w domu. 

Czy w czasie pandemii z tego 

powodu, ze jeden z Radnych nie ma 

warunków do uczestnictwa w sesjach 

zdalnych, sesje mają się nie odbywać 

?  

14. 
§ 14. 1 i § 

18. 4 

Z połączenia 

tych dwóch 

zapisów 

wynika, ze 

wybrany przez 

Radę zastępca 

nie ma żadnych 

uprawnień.  

Uzupełnić zapis, że w nagłych 

uzasadnionych przypadkach 

zastępca może pełnić obowiązki 

przewodniczącego, takie jak 

zwołanie czy prowadzenie sesji. 

Zachowanie ciągłości pracy Rady. 

15. § 14. 6 
Korekta 

techniczna 
Niepodjęcie 

 

16. § 15. 1.2 
Niejednoznaczn

y zapis, jak ma 

Wyraźne wskazanie, ze przyjęcie 

sprawozdania nie musi mieć formy 

Doszłoby do paradoksu, ze Zarząd 

przyjmowałby uchwałą swoje własne 



wyglądać 

przyjęcie 

sprawozdania. 

uchwały. sprawozdanie. Poza tym, co w 

przypadku, gdyby Rada nie przyjęła w 

głosowaniu sprawozdania ? 

17. § 15. 1.4 

Brak 

zapewnienia 

zapisami statutu 

wykonalności 

tego zapisu. 

Projekty uchwał mogą wejść na 

sesję w terminie nie krótszym niż 

30 dni od przekazania ich do 

wiadomości Radom. 

Projekty uchwał RM potrafią się 

pojawić na 3 dni przed sesją Rady 

Miasta. Jak zostanie zapewniona 

Radzie dzielnicy możliwość 

opiniowania takiej uchwały ? 

18. § 15. 1.4 

Brak 

możliwości 

składania/uchwa

lania wniosków. 

Uzupełnić o możliwość 

składania/uchwalania konkretnych 

wniosków. 

W sprawach mających wpływ na 

dzielnicę także dobrze by było mieć 

możliwość składania/uchwalania 

konkretnych wniosków. 

19. 

§ 15. 1.7, 9 

w 

powiązaniu z 

Rozdziałem 

4 

Rozwiązania 

projektu statutu 

nie zapewniają 

realnego 

wpływu Rad 

Dzielnic na 

realizację 

priorytetów 

inwestycyjnych 

i remontowych 

w Dzielnicach. 

Wprowadzić zapisy zapewniający 

realny wpływ Rad Dzielnic na 

ustalanie i realizację priorytetów 

inwestycyjnych i budżetowych. 

Rafa Dzielnicy nie ma informacji na 

temat losów zgłaszanych wniosków do 

Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i do 

budżetu Miasta na rok następny. W 

żaden sposób nie wraca informacja 

zwrotna, nie jest omawiana przyczyna 

nie przyjęcia do realizacji. 

20. § 15. 1.17,19 
Teoretycznie, 

tak. 
Zachować. 

Obawa, ze komuś umknie obowiązek 

informowania Rad dzielnic o 

zmianach i możliwości wyrażenia 

opinii. 

21. § 15. 1.27 
Korekta 

techniczna. 
uchwał 

 

22. § 15. 1.28 
Niejednoznaczn

ość zapisu. 
Doprecyzować. 

Tylko na terenie Dzielnicy, czy także 

projekty ogólnomiejskie (to też 

powinno być w kompetencjach). 

Także oba budżety zielone. 

23. § 15. 4 

Nakłada się na 

Rady kolejny 

obowiązek i 

odbiera 

autonomię 

działania. 

Do usunięcia 

1. Powinno zostać wyłącznie do 

decyzji Rady, kogo angażuje do 

swoich działań. Jednostki miejskie 

jak chcą, niech informują Radnych 

z okręgu. 

2. Na czym to współdziałanie 

(dodatkowo ścisłe) miałoby 

polegać? Na uzgadnianiu 

wspólnego stanowiska? 

Wcześniejszym informowaniu o 

planach złożenia wniosku?  

Wysłuchaniu stanowiska radnych 

miejskich przed podjęciem 

stanowiska/złożeniem wniosku? 

Jeśli chcemy zapewnić współpracę 

pomiędzy Radą Dzielnicy a 

Radnymi Miejskimi to chyba 

powinniśmy znaleźć inny sposób i 

inny zapis.   

24. § 16. 5 Zapis niejasny. 

Dodać zapis o możliwości 

powoływania komisji do 

poszczególnych obszarów 

działalności rady. Inaczej brzmi to 

jak kontynuacja zapisów o komisji 

rewizyjnej, tyle że ta w danej 

dzielnicy może być jedna, a tu 

mowa o komisjach. 

1. Plany to zbędny obowiązek, 

nieadekwatny do społecznego 

wymiaru Rady. 

2. Mówimy tu o komisjach w ogóle? 

Czy o komisji rewizyjnej.  

25. § 16. 7 
Zbyt krótki 

termin. 
7 dni 

Zawiadomienie o terminie posiedzenia 

komisji jest zbyt krótkie. 



26. § 16. 7 
Zbędne 

obciążenie.  
Do usunięcia. 

Ścisłe formalizowanie działania Rad 

Dzielnic nie będzie prowadziło do 

usprawienia ich działania czy większej 

transparentności, wydaje się wręcz 

zbędną pracą. Jeśli już miałby 

pozostać ślad po posiedzeniu komisji, 

mogłaby to być jedynie notatka. Jeśli 

zaś ma to być protokół, wymaga to 

licznych regulacji jak ten protokół ma 

wyglądać, co obejmować. 

27. § 18. 1. 

Ograniczenie 

praw i 

obowiązków. 

Usunąć wyłącznie. 

Poza wskazanymi kompetencjami, 

przewodniczący rady ma także prawa i 

obowiązki jak każdy inny radny. 

28. § 18. 1.5 
Uwaga 

formalna. 
 

Uchwały są w chwili obecnej 

przekazywane do BRMG, a nie 

Prezydenta. 

29. § 18. 1.5a 
Zbędne 

obciążenie. 
Do usunięcia. 

1. Uchwały przekazywane są do 

BRMG. BRMG może je 

przekazywać, gdzie trzeba, ale 

proszę nie mnożyć obowiązków 

Radzie. 

2. Uchwały mogą być dostępne na 

stronie Urzędu. 

30. § 18. 3 
Uwaga 

formalna. 

Zapis przenieść do paragrafu o 

zwoływaniu sesji przez 

przewodniczącego. 

 

31. § 18. 3 Zapis niejasny. 

1. Jeśli ten zapis miałby stanowić 

o tym, że przewodniczący może 

narzucić obowiązki zastępcy - 

powinno to być wykreślone. 

2. Można jednak w statucie 

rozszerzyć kompetencje 

przewodniczącego, dotychczas 

sprowadzające się niemal 

jedynie do działania pod 

nieobecność przewodniczącego. 

Zadania zastępcy powinny wynikać ze 

statutu, powinny być znane 

kandydatkowi/kandydatce na zastępcę 

z góry, a nie narzucane. O ile 

wiadomo, co wynika ze statutu, że 

obowiązki przewodniczącego są 

przejmowane przez zastępcę np. w 

razie nieobecności przewodniczącego, 

to nałożenie na zastępcę obowiązków 

jedynie z powodu jednostronnej 

decyzji przewodniczącego  jest zbyt 

daleko idące.  

32. § 19. 5 

Rada nie ma 

możliwości 

zweryfikowania, 

czy osoby 

podpisane to 

mieszkańcy. 

Do wykreślenia. 

1. Bardzo konfliktogenny zapis. 

Mogą się pojawić dwie sprzeczne 

ze sobą inicjatywy od dwóch grup 

mieszkańców. Mieszkańcy mogą 

oczekiwać, ze złożony projekt 

uchwały na pewno zostanie 

uchwalony, a może być to nawet 

niemożliwe prawnie. 

 

2. Dzielnica to już na tyle mała 

jednostka, że faktycznie więcej z 

takiego zapisu może wyniknąć 

kłopotów niż pożytku. W 

przypadku inicjatywy 

uchwałodawczej RMG mamy cały 

regulamin obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. Czy 

tu też powinien zostać uchwalony 

regulamin? Znowu też zahaczamy 

niebezpiecznie o RODO.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po 

wysłuchaniu mieszkańca czy grupy 

mieszkańców rada z własnej 

inicjatywy podjęła uchwałę - czy na 



wniosek Zarządu czy 1/3 składu rady. 

 

Ponadto, kompetencje RD mają 

mniejsze znaczenie niż RMG. 

33. § 19. 5a RODO Do usunięcia. 

I tu niepotrzebnie zahaczamy o 

RODO. Poza tym nie widzę 

uzasadnienia dla takiego zapisu. Nie 

gwarantuje radzie ten zapis, że 

faktycznie uprawnieni mieszkańcy 

wystąpili z inicjatywą 

uchwałodawczą. 

34. § 21. 1. 
Problemy 

interpretacyjne. 

Proponowana zmiana: "1. Zarząd 

składa się z 3 do 4 członków. 2. 

Liczbę członków ustala Rada, na 

wniosek Przewodniczącego 

Zarządu" 3. Rada wybiera ze swego 

grona Przewodniczącego Zarządu, 

zaś po określeniu całkowitej liczby 

członków, zgodnie z ust. 2, także 

jego zastępcę oraz pozostałych 

członków zarządu". 

Ten zapis był problematyczny do 

interpretacji podczas pierwszego 

posiedzenia, na którym odbywały się 

wybory do Zarządu. 

35. 
§ 22, § 23.1, 

§ 25.2 
 

Dopisać odniesienie do radnych, 

którzy złożyli ślubowanie. 

Zachowanie jednolitości zapisów 

statutu. 

36. § 24. 2 
Uwaga 

techniczna. 
równoznaczna 

 

37. § 24. 4 
Uwaga 

techniczna. 
równoznaczne 

 

38. § 24. 5 
Nieprecyzyjny 

zapis. 

Do uzupełnienia o wskazanie, kto 

pełni funkcję zarządu. 

Brak informacji kto pełni funkcję 

zarządu, do czasu wyboru nowego. 

Czyli przez te max. 60 dni. 

39. § 26. 2 
Uwaga 

techniczna. 
Niepodjęcie 

 

40. § 26. 3 
Nieprecyzyjny 

zapis. 

Do uzupełnienia o wskazanie, kto 

pełni funkcję do chwili wyboru 

nowego składu. 

Tu też brak informacji, kto pełni 

"nieobsadzone" funkcje, do czasu 

wyboru nowego zastępczy/członków 

zarządu. 

41. § 28. 1.1 
Uwagi jak w p. 

§ 19. 5, 5a 
Wykreślić mieszkańców. 

Uzasadnienie, jak w p. § 19. 5, 5a 

42. § 28. 1.14-16 

Przerzucanie 

obowiązku 

dowiadywania 

się o wszystko 

przez Radę i 

brak wskazania 

na możliwość 

egzekwowania 

braku 

odpowiedzi. 

Zmienić zapisy na obligatoryjne po 

stronie Miasta.  

1. Miasto i jego jednostki miejskie 

powinny obligatoryjnie 

informować o wszelkich 

działaniach inwestycyjnych - 

Zarząd powinien mieć prawo 

czynnego udziału i być 

informowany o pracach 

projektowych, postępowaniach, 

odbiorach itp.   

2. Zarząd powinien obligatoryjnie 

opiniować sprzedaż/dzierżawę itp. 

nieruchomości gruntowych i 

innych bądź ich oddanie w 

użytkowanie. Zarząd powinien 

obligatoryjnie być włączany do 

uzgodnień "16"- tkowych itp., 

mających wpływ na Dzielnicę. 

3. Trudno wymienić spektrum 

informacji i uzgodnień, idea jest 

taka, aby dzięki sprawnemu 

przepływowi informacji, osiągnąć 

jak najwięcej korzyści dla 

Dzielnicy oraz aby uwzględniać w 



działaniach Miasta zdanie Rady 

Dzielnicy (również w celu dbania 

o dobro Dzielnicy i jej 

mieszkańców). 

43. § 28. 1.17 

Zarząd 

sprawozdaje się 

na sesjach i raz 

w roku w 

sprawozdaniu 

pisemnym. 

Proszę nie 

wprowadzać 

żadnych 

dodatkowych 

obowiązków. 

Zapis do usunięcia. 

Dodatkowa uciążliwość dla często już 

i tak przeładowanego Zarządu. 

 

Może powinniśmy poprosić w drugą 

stronę, aby to Radni Miejscy wysyłali 

Zarządowi bieżące informacje pocztą 

elektroniczną  o podejmowanych 

przez siebie działaniach dot. danej 

dzielnicy. 

44. § 28. 3 Zbędny nakaz.  Zapis do usunięcia. 

1. To może być prawo, a nie 

obowiązek zarządu. 

2. Znowu pytanie, co oznaczać ma 

ścisła współpraca? Radni z danego 

okręgu mogą być przecież z 

różnych opcji? Zarząd ma 

konsultować projekty uchwał? 

Projekty uchwał zgodnie z 

wcześniejszymi postanowieniami 

będą w odpowiednim czasie 

przekazywane do wiadomości 

Radnych Miejskich z okręgu. 

45. § 29. 1 i 2 

Brak obowiązku 

przekazywania 

w odpowiednim 

terminie Radom 

dokumentów do 

wiadomości.  

Uzupełnić zapis o obowiązek 

przekazywania Radom 

dokumentów w terminie 

umożliwiającym się 

ustosunkowanie. 

1. Proszę w takim razie zadbać, żeby 

projekty uchwał Rady Miasta 

docierały na minimum 30 dni + 

czas na zwołanie sesji Rady 

Dzielnicy.. Na wypowiedzenie się 

w sprawie konwentów mieliśmy 

pierwotnie ok. 2 - 3 godzin. 

2. Dodać: "pod warunkiem 

zagwarantowania RD terminu na 

wydanie uzgodnienia, opinii, nie 

krótszego niż 30 dni" ? 

46. § 29. 4 
Zapis 

nieprecyzyjny. 

Wskazać, ze obowiązek 

informowania Radnych Miejskich 

wynikający z tego paragrafu leży na 

jednostkach miejskich. 

Radnych Miasta niech informuje, jeśli 

uzna za stosowne, jednostka 

przygotowująca odpowiedź, ten 

obowiązek nie może być nakładany na 

zarząd. 

47. § 32. 3 
Brak wskazania 

terminu. 
w terminie ....... dni przed sesją 

Termin powinien umożliwić 

wypowiedzenie się przez Radę w 

postaci uchwały. Proponowany zapis 

30 dni. 

48. § 34. 5 

Zawężenie do 

obszaru 

dzielnicy 

zbędne. 

Wykreślić ograniczenie. 

To oznacza, że nie mogą być 

organizowane wycieczki lub działania 

wychodzące poza obszar dzielnicy, 

nawet te na skraju kilku Dzielnic, bądź 

organizowane w domach sąsiedzkich 

w innych Dzielnicach (gdy dana 

Dzielnica nie ma swojego centrum 

kultury). 

49. § 34. 7 

W budżecie nie 

powinno być 

nakładane 

ograniczenie co 

do kierunków 

wydatkowania 

Wykreślić zapis. 

1. Potrzeby dzielnicy mogą się 

zmieniać. Nie wiadomo, jak w tej 

strukturze traktować rezerwy 

przenoszone na przyszły rok. 

Ponadto odbiera się tym 

autonomię podejmowania decyzji 



środków 

wyodrębnionyc

h na zadania 

Dzielnicy. Do 

obsługi sfery 

infrastrukturalne

j służą składane 

przez Radę 

Dzielnicy 

wnioski do 

Bazy 

Priorytetów 

Inwestycyjnych 

i do budżetu 

Miasta. 

na podstawie przeprowadzonych 

konsultacji z mieszkańcami. 

2. To powoduje, że przejmujemy na 

siebie finansowanie zadań miasta. 

Główny nacisk w zadaniach był 

położony na integrację, wsparcie 

mieszkańców i pośredniczenie w 

rozmowach z miastem. Zaś 

podział środków budżetu 

narzucony statutem tego nie 

odzwierciedla.  Bardzo 

niekorzystny i niedobry zapis. 

50. § 34. 8 

Realizacja 

przedsięwzięć, 

zwłaszcza 

inwestycyjno-

utrzymaniowyc

h jest zależna od 

Miasta, a nie od 

Rady Dzielnicy. 

Do usunięcia. 

Taki zapis może uniemożliwić 

przeprowadzenie przedsięwzięć 

inwestycyjno-utrzymaniowych w 

zakresie infrastruktury np. w ostatnim 

roku kadencji. 

51. § 34. 12 
Termin zbyt 

szybki. 
Przesunąć do końca kwietnia. 

Ponieważ wypadł punkt o 

konieczności uzgadniania z 

konwentami, termin może być 

dłuższy. 

52. § 34. 13 

1. Zapis 

ułatwia

jący 

pracę 

urzędni

kom, 

ale nie 

Radom 

Dzielni

c. 

2. Zbyt 

szybki 

termin. 

Proponowany zapis: 

Do końca maja roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

Rada przekazuje Prezydentowi 

Miasta Gdańska propozycje 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Dzielnicy. 

Sposób przekazywania 

przedsięwzięć określają odrębne 

przepisy. 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. 

Procedura budżetowa musi być 

maksymalnie uproszczona. Nie można 

na Rady Dzielnic przerzucać 

problemów związanych z 

rozliczaniem finansowania inicjatyw 

lokalnych. W przypadku projektów 

miękkich nie można wymagać 

szczegółowej specyfikacji kosztowej.  

53. § 34. 15 

Uchwała o 

konwentach nie 

obowiązuje. 

Zapis do wykreślenia. 

Brak konwentów w mieście. 

54. § 34. 16 
Uwaga 

formalna. 
Wykreślić powtórzone słowo Rada. 

 

55. 

Podsumowan

ie uwag do 

rozdziału 4. 

Zapisy dot. 

budżetu, jego 

uchwalania, 

oraz 

wydatkowania 

ocenia się jako 

ograniczenie 

uprawnień Rady 

Dzielnicy. 

Rozdział do przeredagowania.  

Wydaje się, że w praktyce będzie 

trudno uchwalić budżet, tym bardziej, 

że trzeba będzie założyć rezerwę na 

wzrost cen. Przykre jest to, że statut 

przewiduje m.in. konieczność 

rezygnacji z wielu realizowanych 

przedsięwzięć - wszelkie festyny, 

wycieczki, konkursy, zajęcia 

dodatkowe będą musiały się zamknąć 

w max. 30% budżetu, co oznacza, że 

w praktyce prawie ich nie będzie.  

Rada zostaje za to zmuszona do 

finansowania infrastruktury, czyli 



tego, co powinno być w pierwszej 

kolejności finansowane bezpośrednio 

z budżetu miasta (Rada powinna 

wskazywać respektowane i wdrażane 

przez Miasto do realizacji priorytety). 

56. § 35. 3 
Jak ocenić 

"skuteczność"? 
"niewykonywania zadań"  

Ma więcej sensu.  

57. § 39.2 

Brak wskazania, 

kto 

przygotowuje 

sprawozdanie. 

Uzupełnić, że sprawozdanie 

przygotowuje przewodniczący 

rady. 

Doprecyzowanie zapisu. 

58. § 39.3 
Uwaga 

techniczna. 
informację 

 

59. § 66. 

Wskazane 

byłoby 

zwiększenie 

liczby osób, na 

które można 

głosować. 

Zwiększyć możliwość głosowania 

na 3 do 5 osób. 

Jest to rozwiązanie dopuszczone 

prawem, a pozwala uwzględnić, że 

Rada Dzielnicy to grupa 

społeczników, aktywistów, gdzie role 

naturalnie są podzielone i mieszkańcy 

chcieliby, żeby działał określony silny 

skład. 

60. § 80 
Propozycja 

uzupełnienia. 

Dodać punkt: "odmowy złożenia 

ślubowania" 

W przypadku odmowy nie jest 

potrzebny czas odłożenia 6-

miesięczny. 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marian Menczykowski 

 

 

[   X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Chełm 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. Par 8 ust. 2 Protokoły i notatki  

Bardzo dobry zapis. 

Dobrze, że to pojawiło 

się. Praktyka, która 

obowiązuje w końcu 

została zapisana. 



2. Par 8 ust 3 

Interpelacja 

Radnych Miasta 

Gdańska 

Zapytania i interpelacje 

kierowane przez Radnego 

Dzielnicy do Radnego 

Miejskiego powinny być 

przekazywane też Radzie 

Dzielnicy. 

Uniknięcie chaosu 

informatycznego 

3. Par 8 ust 4 
Zachowanie 

Radnego 

Powinien obowiązywać 

stary zapis Radni powinni 

zachowywać się godnie w 

sposób nie podważający 

zaufania wyborców do 

wykonywania mandatu. 

Proponowany zapis w 

projekcie Statutu  daje 

możliwość, że 

każdorazowe 

niezgadzanie się z 

polityką Miasta 

Gdańska będzie 

traktowane jako 

godzenie w dobre imię 

Miasta Gdańska 

4. Par 8 ust 5 
Legitymacja 

radnych 

Legitymacja potwierdzająca 

posiadanie mandatu Radnego 

wydawana jest obowiązkowo.  

Do wniosku dołącza się dwa 

zdjęcia. 

Zmotywuje to daną 

osobę reprezentowania 

danego środowiska. 

Brak legitymacji 

powoduje brak 

utożsamiania się z 

funkcją i dzielnicą. 

5. Par 9 ust 3 
Powoływanie się na 

swój mandat 

Mandat Radnego Dzielnicy 

nie daje immunitetu w celu 

załatwiania swoich spraw 

prywatnych i zawodowych. 

Radny nie może 

nadużywać swojej 

pozycji w celach 

prywatnych i 

zawodowych 

6. Par 15 ust 3 Regulamin Rady Do wykreślenia 

Nie wnosi żadnego 

postępu, a może 

utrudniać pracę. 

7. Par. 18 ust. 3 

Zwoływanie sesji 

przez 

Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady lub 

osoba wyznaczona przez 

Przewodniczącego Rady. 

Osoba prowadząca 

musi znać się na 

procedurach i wiedzieć 

jakie tematy są 

poruszane na sesji 

R.Dz. 

8 Par. 19 ust. 5 
Inicjatywa 

mieszkańców  

Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, 

komisjom Rady, lub grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 statutowego składu Rady 

lub grupie mieszkańców 

Dzielnicy liczącej co 

najmniej 10%  składu Rady 

Dzielnicy 

Pokaże to wielkość 

Rady pod względem 

mieszkańców i 

spowoduje 

uaktywnienie 

mieszkających w tej 

dzielnicy 

mieszkańców.  

9 Par. 21 ust 1 
Liczba członków 

zarządu 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do od 1 do 3 

członków Zarządu. 

Liczba nie parzysta 

powoduje czystą 

sytuację. 

10 
Par. 28 ust 1 

pkt 1  
Do właściwości 

Zarządu należy                

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał 

j/w 



przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, lub grupy 

radnych lub grupie 

mieszkańców Dzielnicy 

liczącej co najmniej 10%  

składu Rady Dzielnicy 

11 
Par. 28 ust 1 

pkt 14 
Do właściwości 

Zarządu należy                
Do usunięcia 

Ubezwłasnowolnienie 

R. Dz. 

12 
Par. 28 ust 1 

pkt 15 

Do właściwości 

Zarządu należy                
Do usunięcia 

 

Zmiana w Statucie 

Miasta 

13 
Par. 28 ust 1 

pkt 16 
Do właściwości 

Zarządu należy                
Do usunięcia 

Zmiana w Statucie 

Miasta 

14 
Par. 28 ust 1 

pkt 17 

Do właściwości 

Zarządu należy                
Do usunięcia 

„Zarząd R. Dz. Je 

obiad” – itp. 

15 Par. 28 ust 3 
Do właściwości 

Zarządu należy                
Do usunięcia 

Zobowiązać Radnych 

Miasta Gdańska, a 

potem R. Dz. 

16 Par. 29 ust 4   

Radni Miasta 

powinni być 

powiadamiani z 

automatu 

17 Par. 30 ust 2  

Na dwa miesiące przed 

końcem roku 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. 

Z automatu w celu 

weryfikacji potrzeb 

dzielnicy 

18 Par. 34  Do usunięcia 
Brak motywacji do 

działania. 

19 Par 13 ust 7 Termin  Powrót do 7 dni 
Potrzeba zapoznania 

się zwiadomością. 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Magdalena Nowicka 

 

 

[x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: JASIEŃ 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 

§ 1.ust.3) 

 

i w 

pozostałych 

Przewodniczący Rady 

– Przewodniczący 

Rady Dzielnicy 

Sekretarz Rady – Sekretarz 

Rady Dzielnicy  

Wprowadzenie dwóch 

osób z tytułem 

„przewodniczący” 

powoduje bardzo wiele 

nieporozumień 

kompetencyjnych i to 

wewnątrz Rad jak i 



niejasne jest to dla 

osób/firm/urzędników 

współpracujących, 

zewnętrznych. Tytuł 

„SEKRETARZ” został 

zaproponowany podczas 

jednego ze spotkań on-

line. Zaproponowana 

zmiana jest w pełni 

zasadna i porządkująca.  

2. § 8. ust. 2. 

Z przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady 

Rada w Regulaminie swojej 

pracy powinna określić 

sposób prowadzenia rejestru 

spraw zgłaszanych przez 

mieszkańców oraz rejestru 

notatek ze zwoływanych 

spotkań. 

Obecnie gros zgłoszeń od 

mieszkańców, dyskusji, 

udzielanych odpowiedzi 

odbywa się drogą 

mailową lub 

telefoniczną. Dlatego nie 

wprowadzałabym 

sztywnego zapisu.  

3. 
§ 8. ust. 3 

pkt.3) 

Zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań. 

--------- 

Jest DOBRZE, tak 

właśnie działa 

współpraca z Radnymi 

Miasta, którzy, jeśli 

uznają za słuszne, czyli 

„rozważą możliwość”, to 

złożą lub NIE 

interpelację lub 

zapytanie. 

4. § 9. ust. 1 i 2 

Działalność w 

Organach Dzielnicy 

ma charakter 

społeczny, z 

zastrzeżeniem ust. 2 

Rada Miasta Gdańska 

może ustanowić 

zasady na jakich 

radnym będzie 

przysługiwała dieta. 

--------- 

Działalność radnych 

dzielnicy, to działalność 

społeczna – wnioskuję o 

zachowanie 

dotychczasowych zasad 

oraz wysokości 

przyznawanych diet lub 

zupełną ich likwidację. 

4. § 13. ust. 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. 

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). 

KONIEC 

Do osoby zwołującej 

sesję należy zapewnienie 

wszystkim radnym 

możliwości uczestnictwa 

czy to w stacjonarnym 

czy w zdalnym 

posiedzeniu. 



5. § 16. ust. 3. 

(...) 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 

(...) Członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej nie można łączyć 

z funkcją w Zarządzie, 

Przewodniczącego Rady i 

jego Zastępcy lub 

PRZEWODNICZĄCEGO i 

jego ZASTĘPCY 

jakiejkolwiek innej 

(powołanej przez Radę) 

KOMISJI. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę 

Komisja Rewizyjna (jeśli 

już jest) nie może 

poprzez inne Komisje 

wpływać na pracę 

Zarządu a potem to 

kontrolować.  

6. § 18. ust. 3. 

W przypadku 

nieobecności 

Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady, a w razie braku 

Zastępcy – 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Po części jest to w par. 

14, ust.9. 

Pod nieobecność 

przewodniczącego i jego 

zastępcy (zapewne 

uzasadnioną, trudno 

będzie to zweryfikować), 

sesję Rady powinien 

zwołać i poprowadzić 

Radny Miasta Gdańska 

(§ 14. ust. 8)  na wniosek 

przewodniczącego 

Zarządu czy grupy 1/3 

radnych (§ 13. ust. 4). 

Rozumiem, że taki 

przypadek dotyczy 

jakiegoś wewnętrznego 

konfliktu w Radzie. 

7. § 19. ust. 3. 

Uchwały i, 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 

Uchwały i, 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 

według potrzeb. 

 

Materiały mogą być 

udostępniane w 

dowolnym momencie, 

nie tylko podczas akurat 

dyżurów, nie mogą być 

tylko wynoszone poza 

siedzibę. Każda Rada w 

swoim Regulaminie, jeśli 

widzi taką konieczność, 

może zapisać dostępność 

np. wyłącznie podczas 

dyżurów. 

8. § 21. ust. 3. 

Rada wybiera ze 

swego grona 

Przewodniczącego 

Zarządu, jego zastępcę 

Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Zarządu, 

jego zastępcę oraz członków 

Bez wskazania § 25. ust. 

1 i 2 prowadzi ten 

paragraf do błędnego 

rozumienia, jaka 



oraz członków 

zarządu. 

zarządu zgodnie z zapisem w 

§ 25. ust. 1 i 2. 

powinna być procedura 

wybierania kandydatów 

do Zarządu. Dopisanie, 

że na PISEMNY 

WNIOSEK 

Przewodniczącego 

ZARZĄDU – wyjaśnia 

sprawę. 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Tomasz Dziopa 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 
 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: do projektu tekstu jednolitego 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. § 8 ust. 2 

Z przebiegu zebrań i  

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady 

Z przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki, które 

są udostępniane w ciągu 5 

dni roboczych na Stronie 

internetowej Dzielnicy oraz 

przechowywane w siedzibie 

Rady 

Udostępnienie notatek i 

protokołów publicznie 

zwiększy 

zaangażowanie oraz 

pozytywnie wpłynie na 

transparentność 

podejmowanych 

decyzji.  



2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Zenobia Glac-Ściebura 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia Górna-Gdańsk Południe 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1 
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

 

2 
§1 8b pkt. 12 

Wykreślić lub 

doprecyzować w 

późniejszych 

paragrafach. 

 

Już teraz na stronie 

www.gdansk.pl istnieją 

zakładki dotyczące 

dzielnic. Brak jest 

konkretów, co ta 

podstrona ma zawierać, 

kto ma ją redagować (czy 

przewodniczący/ 

sekretarz rady czy 

przewodniczący zarządu). 

Jeśli ma się to wiązać ze 

wstawianiem takich 

dokumentów jak uchwały 

RD to najlepiej, aby 

wykonywał to pracownik 

BRMG, który przyjmuje 

wszelkie dokumenty od 

rad w formie 

elektronicznej. 

3 
§ 5 Zmienić § 5 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

4 
§ 7 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

http://www.gdansk.pl/


 

 

5 § 7 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

6 § 7 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 



 

 

7 § 8 ust. 1 i 2 Zmienić § 8 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu – 

w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego 

Rady, Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie do 

iloczynu ilości nieobecności 

Radnego na sesji do ogólnej 

liczby sesji w roku.    

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



 

 

8 § 8 ust. 3 

Usunąć § 8 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być 

wprowadzone jedynie 

ustawą. 

9 § 10 ust. 1 Zmienić § 10 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

10 § 10 ust. 2 Zmienić § 10 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty ostatnich wyborów do 

Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

11 § 12 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

12 § 12 ust. 5 Zmienić § 12 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 



 

 

13 §12 ust. 7 Zmienić § 12 ust. 7 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej 

pracy  dla radnych i 

mieszkańców, którzy chcą 

wziąć udział w sesji. Przy 

czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 12 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

14 § 12 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

15 § 12 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile 

Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 

dni przed wyznaczonym 

terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

16 § 12 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, 

przekazując porządek obrad, co 

najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 



 

 

17 § 12 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

18 § 12 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne muszą 

być zapewnione w 

siedzibie rady.  

19 § 13 ust 1 Zmienić § 13 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

20 § 13 ust. 2 

Usunąć § 13 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   



 

 

21 § 13  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

22 § 13 ust. 8 Zmienić § 13 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni od 

odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

23 § 13 ust. 9 Zmienić § 13 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

24 § 14 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 14 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa 

w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  



 

 

25 § 14 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 14 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

26 § 14 ust 1 pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w 

sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27 § 14 ust 1 pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w 

sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych 

będących własnością Miasta na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

28 § 14 ust 1 pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  



 

 

29 § 14 ust 1 pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

30 § 14 ust 1 pkt 30 Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

31 § 14 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

32 § 15 ust 2 Zmienić § 15 ust. 2 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 



 

 

33 § 15 ust 4 Zmienić § 15 ust. 4 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

34 

§ 15 ust 6 Usunąć § 15 ust. 6 

„6. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia.” 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

35 § 15 ust 7 Zmienić treść ust. 7 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się protokół, 

który stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

36 § 16 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 16 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

37 § 17 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 17 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

38 § 17 ust 3 Zmienić § 17 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 



 

 

39 § 18 ust 1 Zmienić § 18 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

40 § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

41 § 18 ust 5 Zmienić § 18 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady lub 

grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 



 

 

42 § 18 ust 6 Zmienić § 18 ust. 6 

1. Mieszkańcem 

Dzielnicy uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w rozumieniu 

ust. 5 jest osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod określonym 

adresem na terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały 

bez dalszego biegu, o czym 

informuje przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców, 

bo brak jest m.in szkolenia 

z zakresu RODO. To jest 

kolejny punkt wskazujący 

konieczność przejęcia 

przez urząd miasta obsługi 

biurokratycznej rad 

dzielnic. 

http://m.in/


 

 

43 § 19 Zmienić § 19 

§ 19 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

44 § 20 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

45 § 20 ust 3 Zmienić § 20 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

46 § 22 ust. 6 Zmienić § 22 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



 

 

47 § 23 ust. 5 Zmienić § 23 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48 § 24 ust. 3 Zmienić § 24 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

49 § 26 ust. 1 Zmienić § 26 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, 

przez Miejską Komisję ds. 

Wyborów w Jednostkach 

Pomocniczych w Gdańsku, 

może ulec rozwiązaniu przez 

Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

50 § 26 ust. 2 Zmienić § 26 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 



 

 

51 § 27 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt. 

1 

1) przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

52 § 27 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

53 §27 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, 

o których mowa w § 33 ust. 5), 

Radzie Dzielnicy oraz Radzie 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, poza 

wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

54 §27 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt. 

14 

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 na bieżąco od tych 

podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



 

 

55 § 27 ust 1 pkt 15 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym terminem, 

informacji o komisjach 

odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych w 

Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

56 § 27 ust 1 pkt 16 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż raz na 

kwartał informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

57 § 27 ust 1 pkt 17 
Zmienić § 27 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

58 § 27 ust 1 pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

59 § 27 ust 1 pkt 19 Dopisać pkt 19 
Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 33 ust 14 

 

60 § 27 ust. 1 pkt 

20 
Dopisać pkt 20 

Udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

61 § 27 ust 1 pkt 21 Dopisać pkt 21 

Składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 



 

 

62 § 27 ust 1 pkt 22 Dopisać pkt 22 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

63 § 27 ust 1 pkt 23 Dopisać pkt 23 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Budżetu 

Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64 § 27 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65 §27 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

66 § 28 ust. 1 Zmienić § 28 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 



 

 

67 § 28 ust 4 Zmienić § 28 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68   

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69 § 29 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych 

działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70 § 29 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71 § 31 ust. 2 Zmienić § 31 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 



 

 

72 § 33 ust 1  Zmienić § 33 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73 § 33 ust 2 Zmienić § 33 ust. 2 

Środki finansowe dla Dzielnicy 

przydzielane są według 

algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez Prezydenta 

Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków rolnych, 

leśnych, gruntów pod wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 



 

 

74 § 33 ust 3 
Usunąć § 33 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w stosunku 

do liczby tych lokali w 

innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. Każdy 

mieszkaniec ma taką samą 

wartość i dla każdego 

mieszkańca powinna być 

przypisana stawka 

budżetowa w kwocie 

NAJWYŻSZEJ.  

75 § 33 ust 4 Zmienić § 33 ust 4 

Środki finansowe dla Dzielnicy 

obliczane są przez Prezydenta 

Miasta Gdańska według stanu 

Mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców na dzień 1 

stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy oraz 

zestawienia powierzchni 

gruntów miejskich, o których 

mowa w ust. 2  Prezydent 

przekazuje Radzie informację o 

kwocie dla Dzielnicy w ciągu 

14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 

1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



 

 

76 § 33 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% 

środków Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w 

małych dzielnicach, 

kwota jest zbyt mała, by 

działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

77 § 33 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

78 § 33 ust 8 Zmienić § 33 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 



 

 

79 § 33 ust 9 Zmienić § 33 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80 § 33 ust 10 Zmienić § 33 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81 § 33 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 14, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82 § 33 ust 13 Zmienić § 33 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie do 

31 lipca roku poprzedzającego 

rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 



 

 

83 § 33 ust 14 Zmienić § 33 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji 

ze środków Dzielnicy 

wyłącznie w przypadku 

niespełniania kryteriów: 

legalności, celowości lub 

gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

84 § 33 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85 

§ 33 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 33 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86 § 33 ust 19 Zmienić § 33 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 



 

 

87 § 34 ust 3 Zmienić § 34 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją § 

13 ust. 5,    

88 § 38 ust 1 Zmienić § 38 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

89 § 38 ust 3 Zmienić § 38 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

90 § 40 ust. 1 Zmienić § 40 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91 § 40 ust. 2 Zmienić § 40 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92 § 40 ust. 3 Zmienić § 40 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 



 

 

93 § 45 pkt 15 

Usunąć § 45 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94 § 51  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może zawierać 

nazwę partii politycznej oraz 

organizacji społecznych  do 

których należy kandydat. 

Nazwy nie mogą przekraczać 

45 znaków drukarskich, w tym 

spacji. W przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o przynależności 

do partii politycznej  lub 

organizacji społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

95 § 54 ust 3 pkt 3 Zmienić § 54 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96 § 56 ust 1 Zmienić § 56 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 



 

 

97 § 63 Zmienić § 63 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając znak 

“x” w kratce z lewej strony 

obok nazwisk najwyżej pięciu 

kandydatów. 

460099224. Wyborca 

może głosować na mniejszą 

liczbę kandydatów. 

 

98 § 77  ust 3  Zmienić § 77 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99 Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100 Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Anna Jankowska 

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 
iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 



kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 



realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 



rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 



kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 



98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  



 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Łukasz Jankowski  

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  
lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



 

 

1. 1 § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 

 

 

 

 

§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

 § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

 § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 



 

 

 § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

 funkcji : 
1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   
dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   
dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w ust 
2 wypłacana jest do 15 
stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 
2 ulega pomniejszeniu 
wprost proporcjonalnie 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



 

 

do iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby sesji 
w roku.    



 

 

 § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być 

wprowadzone jedynie 

ustawą. 

 § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

 § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty ostatnich wyborów do 

Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

 § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

 § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 



 

 

 §13 ust. 7 Zmienić § 13 ust. 7 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej 

pracy  dla radnych i 

mieszkańców, którzy chcą 

wziąć udział w sesji. Przy 

czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

 § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

 § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile 

Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 

dni przed wyznaczonym 

terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

 § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej na 

7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 



 

 

 § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

 § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne muszą 

być zapewnione w 

siedzibie rady.  

 § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

 § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   



 

 

 § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

 § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

 § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

 § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  



 

 

 § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

 § 15 ust 1 pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

 § 15 ust 1 pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych 

będących własnością Miasta na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

 § 15 ust 1 pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  



 

 

 § 15 ust 1 pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

 § 15 ust 1 pkt 30 Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

 § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

 § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat aby  

komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 



 

 

 § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

 

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia.” 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

 § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się protokół, 

który stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

 § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

 
§ 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

 § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 



 

 

 § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

 § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

 § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 



 

 

 § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z pisemnym 

wnioskiem o włączenie go 

pod obrady Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 



 

 

 § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

 § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących zasadach, 

nie otrzymuje żadnej 

diety. 

 § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

 § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



 

 

 § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

 § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

 § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, 

przez Miejską Komisję ds. 

Wyborów w Jednostkach 

Pomocniczych w Gdańsku, 

może ulec rozwiązaniu przez 

Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, 

czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

 § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

 § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

 §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, 

o których mowa w § 34 ust. 5), 

Radzie Dzielnicy oraz Radzie 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, poza 

wykonywaniem czynności 

sekretarskich, zarówno na 

kształt budżetu, jak i 

sposób jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, 

zatem to Prezydent MG 

powinien składać 

sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

 §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

 § 28 ust 1 pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż raz na 

kwartał informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

 § 28 ust 1 pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

 § 28 ust 1 pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

 § 28 ust 1 pkt 19 Dopisać pkt 19 
Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

 
§ 28 ust. 1 pkt 

20 
Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

 § 28 ust 1 pkt 21 Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 22 Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

 § 28 ust 1 pkt 23 Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

 § 28 ust 1 pkt 24 Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Budżetu 

Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

 § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

 §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 



 

 

 § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty 

uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 

wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

 § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska.  

   

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

 § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni 

Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

 § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 



 

 

 § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

 § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

 § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 



 

 

 § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od 

dnia podjęcia uchwały, o której 

mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

 § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% 

środków Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w 

małych dzielnicach, kwota 

jest zbyt mała, by 

działanie takie mogło być 

zrealizowane.  



 

 

 § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

 § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

 § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

 § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia 

często pozyskanie 

dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

 § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować niepotrzebne 

wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  



 

 

 § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

 § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji 

ze środków Dzielnicy 

wyłącznie w przypadku 

niespełniania kryteriów: 

legalności, celowości lub 

gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

 § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 



 

 

 

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

 § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

 § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją § 

13 ust. 5,    

 § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

 § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 



 

 

 § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

 § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

 § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

 § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

 § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



 

 

 § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których 

należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

 § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

 § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

 § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

 
Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 



 

 

 Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 











Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Cezary Śpiewak-Dowbór 

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: 

Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokoszki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, 

Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-

Św.Wojciech-Lipce, Osowa, Piecki-Migowo, Przeróbka, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, 

Rudniki, Siedlce, Śródmieście, Stogi, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, VII Dwór, 

Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, Żabianka-

Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



1. § 34 ust. 15 

Skreślenie przepisu 

§ 34 ust. 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.” 

Skreślenie przepisu Przepis § 34 ust. 15 w 

projektowanym 

brzmieniu byłby 

niewykonalny wobec 

niezaskarżenia przez 

Radę Miasta Gdańska 

rozstrzygnięcia 

nadzorczego z dnia 30 

grudnia 2020 r. 

stwierdzającego 

nieważność uchwały nr 

XXX/784/20 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 

26 listopada 2020 r. w 

sprawie zasad i trybu 

funkcjonowania 

Konwentów 

makrodzielnicowych 

2. 

§ 34 ust. 13 

ostatnie 

zdanie 

Zmiana ostatniego 

zdania przepisu § 34 

ust. 13: 

 

„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.” 

Proponuję następujące 

brzmienie ostatniego 

zdania przepisu § 34 ust. 

13: 

 

„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, o czym 

zawiadamiają w tym 

terminie Radę oraz 

Radnych Miasta Gdańska 

z okręgu wyborczego do 

Rady Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica.” 

Istnieje konieczność 

doprecyzowania 

terminu i adresatów 

informacji od 

właściwych wydziałów 

Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych 

Miasta. 

 

Celowe jest też 

udzielenie 

przedmiotowych 

informacji Radzie, a 

także Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica - jako że w 

myśl § 4 ust. 2 statutu 

zadania realizują 

Organy Dzielnicy, 

które współpracują z 

mieszkańcami, 

organami Miasta 

Gdańska, radnymi 

Miasta oraz 

jednostkami 

organizacyjnymi 

Miasta, organizacjami 

społecznymi, 

religijnymi i innymi 

podmiotami 



działającymi na jej 

terenie. 

3. § 80 ust. 3 

Zmiana brzmienia 

§ 80 ust. 3 

uwzględniająca rolę 

właściwej Komisji 

Rady Miasta 

Gdańska: 

 

„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.” 

Proponuję następujące 

brzmienie ostatniego 

zdania przepisu § 80 ust. 3: 

 

„Fakt wygaśnięcia mandatu 

Radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt 1-

5, 8 stwierdza Miejska 

Komisja, w drodze 

uchwały, na wniosek 

właściwej Komisji Rady 

Miasta Gdańska lub 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska.” 

Wobec możliwości 

istnienia różnych 

przyczyn wygaśnięcia 

mandatu, celowe jest 

doprecyzowanie na 

czyj wniosek Miejska 

Komisja stwierdza 

wygaśnięcie mandatu i 

zasadne wydaje się, 

aby o stwierdzenie 

przez Miejską Komisję 

wygaśnięcia mandatu 

mogła wnioskować 

właściwa Komisja 

Rady Miasta Gdańska 

lub Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska. 

4. § 11 ust. 1 

Zmiana brzmienia 

§ 11 ust. 1 

uwzględniająca 

wydłużenie kadencji 

Rady z 2 do 4 

miesięcy po upływie 

kadencji Rady 

Miasta Gdańska. 

Proponuję następujące 

brzmienie ostatniego 

zdania przepisu § 80 ust. 3: 

 

„Kadencja Rady trwa od 

dnia wyboru i upływa 

4 miesiące po upływie 

kadencji Rady Miasta 

Gdańska.” 

Przedmiotem 

konsultacji 

społecznych jest szereg 

przepisów związanych 

z funkcjonowaniem 

organów dzielnicy oraz 

procesem wyborów do 

Rady Dzielnicy. 

Nierozerwalnym 

elementem tych 

przepisów jest 

uregulowanie długości 

kadencji Rady 

Dzielnicy. Stąd też 

konieczne i zasadne 

jest zgłoszenie uwagi 

dot. wydłużenia 

kadencji o 2 miesiące – 



tak, aby zapewnić 

możliwie jak 

najdłuższą ciągłość 

funkcjonowania Rady 

Dzielnicy w związku z 

upływem kadencji, 

wyborami i 

rozpoczęciem nowej 

kadencji. 

5. -------------- ----------------------- -------------------------------- -------------------------- 

6. -------------- ----------------------- -------------------------------- -------------------------- 

7. -------------- ----------------------- -------------------------------- -------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Sławomir Bartków 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

 

 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia-św. Wojciech-Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. - 

Wycofanie się Radnych 

Miasta z 

proponowanych zmian 

w obecnych Statutach. 

Opracowanie Nowego 

Statutu, który 

faktycznie stanie się 

Reformą i ułatwi pracę 

społecznikom 

(wzmocni jednostki 

pomocnicze). Obecna 

propozycja to nieudana 

forma obecnego, mocno 

przestarzałego Statutu. 

-  

Ilość uwag jest tak 

ogromna (blisko 100), 

że wymagałoby to 

powtórnych 

Konsultacji 

Społecznych (w 

przypadku nawet ich 

czesiowego ujęcia).  

2. - 

Wniosek o powtórne 

Konsultacje Społeczne 

po pandemii, z lepiej 

przygotowanymi 

propozycjami zmian 

obecnych Statutów.   

- 

Obecnie sytuacja wielu 

Mieszkańców jest 

różna. Codzienne 

obowiązki (nauka 

zdalna dzieci; lęk przed 

chorobą; problemy z 

pracą – w firmie), 

sprawia, że nie ma się 

siły ani dodatkowych 

godzin na dokładne 

przestudiowanie 

zaproponowanych 

zmiana. Dodatkowo 

promocja konsultacji 

pozostawia wiele do 

życzenie, zwłaszcza w 

stronę mieszkańców 

wykluczonych 

cyfrowo.  

 

3. - 

Zmienić załącznik 

graficzny 
 

- 

Przyłączyć Orunię do 

Oruni Górnej a Gdańsk 

Południe (Maćkowy) 

połączyć z Lipcami i 

św. Wojciechem.  

Jeśli nie to oddać 

Historycznej Oruni 

odebrany przy 

poprzednich zmianach 

załącznika graficznego, 

fragment Potoku 

Oruńskiego.  



4. - 

Referendum 

odwołujące Radę 

Miasta  

- 

Zabezpieczanie 

skutecznym zapisem w 

Statucie, w przypadku 

odwołania Rady 

Miasta, powołanych 

Rad Dzielnic. 

5. -  
Głosowanie na 

Radnych Dzielnicy 

Możliwość wyboru 

Radnych Dzielnicy z 1 

kandydata na karcie do 

głosowania do 3. 

Zwiększyć możliwość 

wyboru Radnych 

Dzielnicy, więcej niż 

jednego ale nie więcej 

niż ¼ składu rady. Tak 

aby nie dominowały 

jednostki, ani większe 

grupy, co mogłoby 

utworzyć dwa 

konkurujące ze sobą 

„obozy” lub 

zdominować zupełnie 

przez jeden „obóz”.  

 

6. - 

Utworzenie Wydziału 

Wspierania Jednostek 

Pomocniczych  

Wydział prowadziłby 

sprawy dotyczące 

organizacji i 

funkcjonowania Dzielnic 

oraz zapewniałby im 

obsługę administracyjno-

kancelaryjną. 

Koordynowałby i 

prowadził sprawy z 

zakresu zadań 

proponowanych oraz 

przekazywanych do 

realizacji wydziałom i 

miejskim jednostkom 

organizacyjnym ze 

środków naliczonych dla 

Dzielnic. Wydział 

realizowałby zadania 

związane z 

przygotowaniem i 

przeprowadzeniem 

wyborów organów 

Dzielnicy oraz z zakresu 

nadzoru nad 

działalnością tych 

organów. Ponadto 

koordynowałby 

współpracę organów 

Dzielnicy z wydziałami i 

miejskimi jednostkami 

organizacyjnymi oraz 

innymi podmiotami. 

Zwiększyć wsparcie 

Radom Dzielnic w 

narastającej biurokracji 

i coraz większej 

utrudnionej 

komunikacji z 

urzędnikami itd.  

 

Obecnie istniejący 

Referat Partycypacji 

Społecznej i Rad 

Dzielnicy, wymaga 

ewaluacji i sporej 

reorganizacji.  

 

Obecna obsługa Rad 

Dzielnic w Radzie 

Miasta powinna zostać 

przeorganizowana i 

połączona z 

proponowanym 

Wydziałem Wsparcia 

Jednostek 

Pomocniczych, aby 

zlikwidować dwa 

miejsca obsługi Rad 

Dzielnic (w/w Referat 

+ Biuro Rady Miasta).  



7. - 

Dodanie do Statutu 

odniesienie do 

wysokości diet 

Radnych Dzielnic 

  

Przewodniczący Zarządu 

Dzielnicy  

1,45  

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy  

0,725 

Członek Zarządu 

Dzielnicy  

0,3625 

Przewodniczący Rady 

Dzielnicy  

0,3625 

od kwoty bazowej 

 

Mieszkańcy często 

oczekują od Radnych 

Dzielnicy podobnego, 

a nawet większego 

zaangażowania w ich 

sprawy na dzielnicy, 

niż od samych 

Radnych Miasta.  

Z tego względu osoby 

funkcyjne w Radzie 

Dzielnicy, powinny 

otrzymywać podobny 

zwrot kosztów w 

postaci Diety, jak 

Radni Miasta. Obecna 

przepaść pomiędzy 

tymi dietami powinna 

ulec zrównaniu jeśli 

poważnie traktujemy 

zaangażowanie 

społeczne w pełnieniu 

mandatu. Dodanie 

takiej informacji 

przyczyni się do 

transparentności tej 

istotnej informacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Agnieszka Januszewska 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marcin Januszewski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gda

Wypełniony formularz należy zło
ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą
w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz mo
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 
15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

imię i nazwisko: Andrzej Witkiewicz
 na podstawie Uchwały 
 z dnia 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszka

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prze

lub zapisz w formacie Word 97

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:

W przypadku większej liczby uwag, prosz

Lp. 
Uwagi 
dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi

1. 
Wielu 
paragrafów 
w całym 

Postulaty 
w Uchwale 
Nr XIV/43/2021 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

ży złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gda
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
rminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można tak

ńsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

zkowe dane osobowe 

Andrzej Witkiewicz 
podstawie Uchwały Nr XIV/43/2021 Rady Dzielnicy Strzy

dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian Statutu Dzielnicy Strzy

 

 

e jestem mieszkańcem Gdańska.  

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

W miejscu właściwym, zaznacz X. 
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó ż w siedzibie Urz

sku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powy
lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e

konsultacje@gdansk.gda.pl 

ące projektu zmian Statutu dzielnicy: Strzyża 

kszej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

ść uwagi Proponowany zapis 

Postulaty zawarte 
le 

XIV/43/2021 

Zapisy zawarte w Uchwale 
Nr XIV/43/2021 Rady 
Dzielnicy Strzyża z dnia 

Uzasadnienia zawarte 
w
Nr

ądzenia Nr 51/21 

ńska 

 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
ska z dnia 26 listopada 2020 roku  

u Miejskiego w Gdańsku przy 
l: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
żna także przesłać na adres 

sku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

Rady Dzielnicy Strzyża  
sprawie zmian Statutu Dzielnicy Strzyża 

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

ż w siedzibie Urzędu 
ą na powyższy adres  
ą na adres e-mail 

Uzasadnienie 

Uzasadnienia zawarte 
w Uchwale 
Nr XIV/43/2021 Rady 

Autenti ID: 3e47c561-0707-46a4-994f-6d038876fa4c (1/4)



statucie Rady Dzielnicy 
Strzyża z dnia 
10 lutego 2021 roku 
w sprawie zmian 
Statutu Dzielnicy 
Strzyża - 
w załączeniu 

10 lutego 2021 roku 
w sprawie zmian Statutu 
Dzielnicy Strzyża - 
w załączeniu 

Dzielnicy Strzyża 
z dnia 10 lutego 
2021 roku w sprawie 
zmian Statutu 
Dzielnicy Strzyża - 
w załączeniu 

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 

 
 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Bartosz Łabuda 

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 



78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 



celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 



obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 



przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej trzech 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 



99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Halina  Wojnicz 

 

 

[ x   ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska. 

[x  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na 

potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez Urząd 

Miejski w Gdańsku. 

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres 

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-

mail konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy  Piecki- Migowo w Gdańsku………… 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


1. 

w $ 8 

a)ust.2 

  

dodać  pkt 

Z przebiegu 

Do obowiązków Radnego 

RM 

Zebrań – protokoły 

Dyżurów – notatki 

  

Odpowiedzi na zapytania, 

interpelacje  Mieszkańców 

Ślad po 

wydarzeniu 

  

Pomoc w 

rozwiązywaniu ich 

problemów 

2. 

  

w $ 9 

  

pkt 3 

W związku  z podjętymi 
Dodatkowymi zajęciami 

Dodatkowymi zajęciami 

Zbyt ogólnie 

Doprecyzować 

pojęcie 

3. 
$13 

c)ust”10 

Zawiadomienie o terminie 

sesji ,podaje się do 

wiadomości publicznej … 

Dodać - ogłoszenia 

wywieszonego 

na tablicach ogłoszeń 

R.Dzielnicy 

  

Siedziba Rady Dz. 

Znajduje się w 

jednym 

z  bocznych 

korytarzy 

Przychodni – mało 

Uczęszczanych; 

Nie wszyscy 

posiadają internet 

4. 

W 4 15 

pkt „6 

  

pkt „8 

Podejmowanie oświadczeń 

  

Konsultowanie z 

mieszkańcami rodzajów 

przedsięwzięć 

  

W sprawach „ mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy” 

  

… innych istotnych 

Spraw dotyczących 

Dzielnicy 

  

  

  

Doprecyzować : 

  

w jakim przypadku 

Oświadczenia 

oraz dodać 

Konsultowanie ich 

z   mieszkańcami 

Dzielnicy 

  

5. 
$ 16 

Pkt.1 

Rada może powołać 

Komisje doraźne 

Kom. doraźne  

przedkłada plan oraz 

sprawozdanie ze swej 

działalności 

  



6. 

$28 

Kpt”8; 

  

Pkt 16 

  

  

  

pkt.9 

Współpraca innymi 

podmiotami publiczn i 

prywatnymi ; 

Występowanie do 

organów w 

spr.dot.Dzielnicy 

  

Składanie rocznych 

Sprawozdań  

Dopisać  bieżące 

informowanie Radnych 

Dzielnicy  oraz 

mieszkańców Dzielnicy 

  

Dopisać Radzie Dzielnicy 

Zapobiegnie 

podejrzliwości  o 

nieprawidłowych 

działaniach 

Zarządu 

lub przez niego 

wskazanych osób 

do 

Określonych zadań 

  

Informacja z 

działalności 

Zarządu 

  

7. 
$84 ust.3 

  

Statut podlega podaniu do 

publicznej wiadomości 

dopisać  na tablicach 

ogłoszeń R.Dzielnicy 

Z uwagi jak w pkt 3 

Z braku 

dostępności 

tablicy przy 

siedzibie R.Dz. P-M 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-

mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 

2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o 

terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:Grażyna Babicz 

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian 

statutów dzielnic organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub 

prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-

mail konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia – Św. 

Wojciech - Lipce. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


  

  

 

L

p. 

Uwagi 

dotyczą para

grafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

  § 1 Zdefiniować w słowniczku 

pojęcie „aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba Radnych, od 

których odebrano ślubowanie, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na 

czytelność Statutu. 

  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska zapewnia 

Organom Dzielnic warunki lokalowe, 

obsługę finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 

pracy Organom Dzielnicy. 

  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z przebiegu 

zebrań i dyżurów sporządza 

się protokoły lub notatki 

przechowywane w siedzibie 

Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami 

Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych dniach i 

godzinach w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana nakłada 

na Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z 

koniecznością wprowadzenia 

procedur, zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

  § 8 ust. 3 pkt 

3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 

3 „zwracać się do Radnych 

Miasta Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia interpelacji 

lub zapytań.” 

  

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. 

W rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie 

o „rozważenie możliwości”. 

  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 miesięcy, od 

złożenia przez Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny 

być wydawane automatycznie. 

Warto również zadbać o 

formę legitymacji, która 

powinna być godna, a nie jak 

jest obecnie kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 



  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety związane z 

wykonywaniem 
funkcji : 

1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w wysokości 145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego Zarządu – w 

wysokości 70 %, 
3) Przewodniczącego Rady, Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy 

z   dnia 23 grudnia 1999 

r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmian

ieniektórych ustaw 

(Dz.U.Nr 110, poz.1255 i  z   2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
  

2. Ustala się roczną dietę związaną z 

wykonywaniem funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy 

z   dnia 23 grudnia 1999 

r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmian

ieniektórych ustaw 

(Dz.U.Nr 110, poz.1255 i  z   2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
  

3. Diety o której mowa w ust 2 wypłacana jest 

do 15 stycznia roku następnego.  
4. Dieta o której mowa w ust 2 ulega 

pomniejszeniu wprost proporcjonalnie do 

iloczynu ilości nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby sesji w roku.    

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od wielu 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 
„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.” 

  

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 
Kadencja Rady trwa od dnia wyborów i 

upływa 3 miesiące po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 



  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru nowego 

Zarządu, a w przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 

niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów do 

Rady 

Zapewnienie działania Zarządu 

w sytuacji wprowadzenia 

procedury trzykrotnych 

wyborów do Rady.  

  § 13 ust. 4  Wykreślić proponowaną zmianę 

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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany porządek 

obrad wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie 

sesji w trybie pilnym. 

Generalnie sesje zwoływane 

są w trybie z ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne jest 

pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe jest 

zastosowanie trybu z ust. 4 

  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych trzech 

kwartałów z powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i 

obiektywną ocenę przyczyn 

nie odbycia się sesji Rady. 

  §13 ust. 7 Zmienić § 13 ust. 7 

Zawiadomienie o terminie sesji, porządek 

obrad, projekty uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach 

będzie utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla radnych i 

mieszkańców, którzy 

chcą wziąć udział w sesji. Przy 

czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 
Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. Zawiadomienia 

są przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane 

przez urzędników.  

  § 13 ust. 8 Wykreślić proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny 

być określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

  § 13 ust 10 Zmienić proponowany termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na co najmniej 7 

dni przed wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 



  § 13 ust 11 Zmienić proponowany termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady 

zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek obrad, co 

najmniej na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

  § 13 ust 12 Zmienić proponowany zapis 
12. Zmiany w porządku obrad wprowadza 

Rada bezwzględną większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie 

na czytelność statutu. 

  § 13 ust 13 Zmienić proponowany zapis 

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  lub hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu dot. 

hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne 

celem uniemożliwienia 

dowolnego interpretowania 

zapisu.  
Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające im 

udział w zdalnym trybie 

obradowania” jest zasadne, 

albowiem warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona Sekretarza 

Rady i jednego Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż istnienie 

w organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza 

w błąd Mieszkańców, dlatego 

też zasadna jest zmiana nazwy 

jednej z funkcji.  
W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 
„2. Funkcji, o których mowa w 

ust. 1, nie można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

  

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia funkcji 

powinna podejmować Rada 

danej Dzielnicy.   

  § 14  ust. 7 Zmienić termin z 30 na 90 dni 

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, Rada w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub Zastępcy 

Przewodniczącego Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i Zastępcy 

Przewodniczącego Rady, sesję w celu 

wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień przypadający w 

ciągu 90 dni od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy 

uprawnień Przewodniczącemu 

Rady Miasta Gdańska. 



  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

  § 15 ust. 1 

pkt 2 Zmienić § 15 ust. 1 pkt 2 

2) stanowienie o kierunkach działania 

Zarządu oraz przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 
2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta Gdańska z 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych 

jest w zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność przejęły 

jednostki Miasta, zatem to one 

powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

  § 15 ust 1 

pkt 8 Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 Powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 

konsultacji dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w kompetencjach 

Zarządu, który przygotowuje 

ten projekt.  

  § 15 ust 1 

pkt 17 
Przywrócenie uchylonego 

punktu 

Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta 

Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera się w 

pkt 4, co jest zgodne z prawdą. 

Jednakże jak w przypadkach 

innych powtórzeń w statucie, 

zasadne jest pozostawienie 

tego zapisu,  celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

  § 15 ust 1 

pkt 19 
Przywrócenie uchylonego 

punktu 

Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta 

Gdańska w sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera się w 

pkt 4, co jest zgodne z prawdą. 

Jednakże zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

  § 15 ust 1 

pkt 21 
Przywrócenie pierwotnego 

brzmienia punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków finansowych 

przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie 

definicji „budżet 

dzielnicy” może 

wprowadzać mieszkańców w 

błąd, sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny budżet, a 

nie jedynie 

możliwość współdecydowania 

o przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  



  § 15 ust 1 

pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących spraw 

mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa dla 

właściwości Rady Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i przesłania do 

dalszego procedowania 

projektów uchwał dot dzielnicy 

jest w pełni uzasadniona.  

  § 15 ust 1 

pkt 30 Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem 

sprzedaży dla terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala na 

ustalenie maksymalnej liczby 

zezwoleń odrębnie dla 

poszczególnych jednostek 

pomocniczych, 

  § 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu „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.” 

  

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, 

ale  powinna odbywać się na 

zasadzie wzajemności. 

Zapis „ściśle 

współpracuje” może 

ograniczać autonomię Rad 

Dzielnic. 
Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi danego 

okręgu. Jeżeli wśród RMG z 

innego okręgu będzie 

specjalista w danej dziedzinie, 

to zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, wszak 

jest on Radnym Miasta a nie 

okręgu wyborczego.  

  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja Rewizyjna 

wykonuje czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie zleconym jej 

przez Radę.  

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy przewodniczącego 

rady, skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała 

również pracę przewodniczące

go rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 
Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 

sprawozdania ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady dzielnicy 

były trudne do określenia.  

  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 
„7. Zawiadomienie o terminie 

posiedzenia komisji oraz 

porządek obrad przekazuje 

się Radnym na co najmniej 3 dni 

przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia.” 
  

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może 

utrudniać pracę Rady. 



  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza 

się protokół, który stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

  § 17 Przywrócić pierwotną wersję 

§ 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby trzyosobowa 

komisja powołała ze swojego 

grona jeszcze 

podkomisję skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

  § 18 ust 1 

pkt 5 a Usunąć § 18 ust. 1 pkt 5a   

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej niemożliwości 

wykonywania funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje 

Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane 

kryterium „nieobecności” Prze

wodniczącego 

  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady 

zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu jawnym, 

chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Na 

wniosek co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji zdalnych 

decyzją osoby prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania jawne w 

formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. 

w sytuacji, gdy Prezydent 

Miasta nie jest w stanie 

zapewnić organom dzielnicy 

systemów informatycznych do 

głosowania 

  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy obecności na 

sesji Rady gromadzi się w ogólnodostępnym 

zbiorze prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona 

przez wyznaczonego 

urzędnika. 

  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 

Zarządowi, a poza Budżetem Dzielnicy 

również komisjom Rady, grupie Radnych 

liczącej co najmniej 1/3 aktualnego składu 

Rady lub grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny 

być wyłączną kompetencją org

anu wykonawczego (Zarządu), 

zaś liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna 

odpowiadać określonej w art. 

41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 



  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym do 

poparcia inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że zamieszkuje pod 

określonym adresem na terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców dzielnicy składa 

się do Prezydenta Miasta Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o włączenie go pod 

obrady Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt uchwały bez 

dalszego biegu, o czym informuje 

przedstawiciela wnioskodawców 

(pierwszego na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy celem 

ujęcia go w porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne 

jest, aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie 

mają również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 

  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji sporządza 

się ogólnodostępny protokół, który stanowi 

jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska urzędnik   
Ust. 2 Protokół może być sporządzany 

utrwalając przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk oraz odnotowując 

pisemnie przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, podjęte 

uchwały oraz podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  



  § 21 ust. 1 Przywrócić pierwotne brzmienie 

ustępu 1 
W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący 

i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, 

w małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka potrzeba, 

natomiast praca w 

Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które na 

obecnie obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje żadnej 

diety. 

  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby 

nie być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada 

Dzielnicy będzie chciała 

takiego rozwiązania 

  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera 

nowy Zarząd w terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 90 

dni od dnia przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka Zarządu, 

Rada dokonuje wyboru nowego w terminie 

90 dni od dnia odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w 

ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską Komisję ds. 

Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez 

Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie 

Rady i czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 



  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego 

Zarządu w terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może 

ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 
Nadto należy 

pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie 

Rady i czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie 

  § 28 ust 1 

pkt 1 Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 1 

1) przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem projektów 

uchwał przedkładanych radzie przez komisje 

Rady, grupy radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

  § 28 ust 1 

pkt 7 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 7 
7) przedkładanie Prezydentowi Miasta 

Gdańska wniosków i uzgadnianie realizacji 

zadań finansowanych z Budżetu Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu 

wykonawczego na sposób 

wydatkowania środków 

statutowych 

  §28 ust.1 pkt 

9 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 9 

9) składanie rocznych sprawozdań z 

działalności Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych przedsięwzięć, o 

których mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt budżetu, jak 

i sposób jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, zatem 

to Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu Dzielnicy. 

  §28 ust 1 pkt 

14 Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 14 

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 na bieżąco od tych 

podmiotów informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy 

Celowe wydaje 

się określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych na 

terenie Dzielnicy. 

  § 28 ust 1 

pkt 15 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 15 

15) otrzymywanie od organów gminy oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych, na co 

najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki organizacyjne oraz 

przedstawianie tym jednostkom wniosków 

co do wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny 

być przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 



  § 28 ust 1 

pkt 16 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 16 

16) otrzymywanie od organów Miasta 

Gdańska oraz jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej niż raz na 

kwartał informacji w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny 

być przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 

  § 28 ust 1 

pkt 17 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 17 Informowanie Mieszkańców o działaniach 

podejmowanych przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska 

  § 28 ust 1 

pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej Komisji Rady 

Miasta Gdańska ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, 

jeśli nie ma żadnej możliwości 

ich egzekwowania. 

  § 28 ust 1 

pkt 19 Dopisać pkt 19 Składanie odwołania, o którym mowa w § 34 

ust 14 
  

  § 28 ust. 1 

pkt 20 Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w komisjach 

konkursowych, przetargowych, 

odbiorowych i innych dotyczących 

Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

  § 28 ust 1 

pkt 21 Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 

zapytań rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie 

informacji o stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

  § 28 ust 1 

pkt 22 Dopisać pkt 22 
Wydawanie opinii w procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na prowadzenie 

sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

  § 28 ust 1 

pkt 23 Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek miejskich, 

odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć finansowych 

ze środków statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

  § 28 ust 1 

pkt 24 Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji 

z  mieszkańcami , w szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych do realizacji 

ze środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w kompetencjach 

Zarządu Dzielnicy, a nie Rady 

  § 28 ust 2 Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym zbiorze” 
2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości 

nadzoru nad tymi 

dokumentami, jak również na 

znajdujące się w nich często 

dane wrażliwe.  



  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

  

Kolejny ustęp, którego celem 

jest wzmocnienie RMG i 

ograniczenie autonomii 

Zarządów Dzielnic.  
Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG jest 

w interesie dzielnicy, jednak 

powinna ona wynikać z 

podejmowanych przez obie 

strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego 

ustępu. Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty 

uchwał RMG wpływają bardzo 

późno do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z możliwości 

opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

      

Otrzymywania od Prezydenta Miasta 

Gdańska odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

  

  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz Radnych 

Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady Miasta 

Gdańska, w którym znajduje 

się Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni 

Zarząd o podjęciu przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz Radnym 

Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady Miasta 

Gdańska, w którym znajduje 

się Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku oraz jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 



  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 

niego upoważniona może uczestniczyć w 

sesjach Rady Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z prawem 

wyrażania opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien 

mieć możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do czynności 

o których mowa w tym 

przepisie 

  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się 

środki finansowe na 

działalność statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie 

jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna ilość 

środków przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane 

są według algorytmu:  
a) 80% środków finansowych dla wszystkich 

Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych rejestrem 

wyborców każdej z Dzielnic  
b) 20% środków finansowych dla wszystkich 

Dzielnic jest dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów miejskich w 

Dzielnicy do ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, rozumianych jako 

grunty będące własnością Gminy Miasta 

Gdańska i  grunty Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez Prezydenta Miasta 

Gdańska z wyłączeniem gruntów rolnych i 

leśnych 
 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego algorytmu 

przydziału środków. 

  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane 

są przez Prezydenta Miasta Gdańska według 

stanu Mieszkańców objętych rejestrem 

wyborców na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok budżetowy oraz 

zestawienia powierzchni gruntów miejskich, 

o których mowa w ust. 2  Prezydent 

przekazuje Radzie informację o kwocie dla 

Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie daty 

z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz 

drobnych inwestycji; 
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 5% środków Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to 

kompetencja, która znajduje 

się w aktualnych statutach 

dzielnic.  
Zwiększono procent, który 

można przeznaczyć na 

informowanie, albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt 

mała, by działanie takie mogło 

być zrealizowane.  

  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 
„7. Przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f 

muszą obejmować co najmniej 

70% Budżetu Dzielnicy.” 

  

Każda dzielnica ma 

inną specyfikę problemów i 

potrzeb, takie ograniczenie do 

zadań z zakresu „utrzymania i 

rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 lit. f 

mogą być kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i realizowane w 

okresie dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 
Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki 

finansowe na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia 

dodatkowych środków nie 

musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 

5 i powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia 

często pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 



  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 
„Konsultacje z mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 marca 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

  

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana 

w § 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji 

mają podlegać „rodzaje 

przedsięwzięć planowanych”, 

a nie same 

przeznaczenie środków, zatem 

może to 

spowodować niepotrzebne 

wątpliwości i niezrozumienie 

wśród mieszkańców dzielnicy.  

  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje Prezydentowi 

Miasta Gdańska propozycje 

przedsięwzięć planowanych do realizacji 

ze środków Dzielnicy. Właściwe wydziały 

Urzędu Miejskiego oraz jednostki 

organizacyjne Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji przygotowania 

projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości realizacji 

przedsięwzięcia zaproponowanego do 

realizacji ze środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania kryteriów: 

legalności, celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej 

Zarządowi przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany przez 

Radę Miasta Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma 

być kontrolowana, 

zaś właściwym do złożenia 

odwołania powinien 

być Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym trudnym 

byłoby przeprowadzenie sesji 

Rady 

  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

  

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była sprzeczna z 

prawem. 

  

§ 34 ust 16 
  
  
  
  
  
  

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są w 

rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach 

oraz usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 



  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z przeznaczeniem na 

rzecz Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do środków 

pieniężnych jest niecelowe 

  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się rażącego 

naruszenia prawa przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego 

się braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania 

Rady. Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją § 13 

ust. 5,    

  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 

nie później niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z działalności 

Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu 

za rok ubiegły umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie do 30 

kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna 

być konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta 

Gdańska w terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 
W przypadku przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie zarządza 

się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory do Rady 

zarządza Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania Radnych 

Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

  § 46 pkt 15 
Usunąć § 46 pkt 15 
15) stwierdzanie wygaśnięcia 

mandatów Radnych 
  

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego 

być właściwością Rady 



  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata na radnego może 

zawierać nazwę partii politycznej oraz 

organizacji społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do którego 

należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii politycznej  lub 

organizacji społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 
Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę zgłoszenia 

  § 57 ust 3 

pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii politycznej 

lub organizacji społecznych, do których 

należy kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: „niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić. 

  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z 

dniem zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i ulega 

zakończeniu w dniu głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej strony obok 

nazwisk najwyżej trzech kandydatów. 
2. Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

  

  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze uchwały nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu powinna 

stwierdzać uchwałą Rada; 

zupełnie niezasadne wydaje 

się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

  Przypisy 

końcowe Zmienić przypisy końcowe   

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od nowej 

kadencji Rady. 



  Tekst 

jednolity 
Ogłoszenie tekstu jednolitego 

Statutu 

  
  
  
  
  
  
  

SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE 

DOTYCZĄCE 

PRZETWARZANIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. 

Podstawą prawną przetwarz

ania Twoich danych 

osobowych jest: 

a) wykonywanie zadania 

realizowanego w interesie 

publicznym zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. e Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu 

takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dziennik 

Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 14 maja 

2016 r. L 119/1). 

b) art. 7 ust. 1 pkt 17 

ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 t.j.). 

 



2. Informacje podstawowe dotyczące 

przetwarzania Twoich danych 

osobowych 
Administra

tor Danych 

Osobowych 

Administratorem Twoich 

danych osobowych jest 

Prezydent Miasta 

Gdańska 
- adres: ul. Nowe Ogrody 

8/12, 80-803 Gdańsk, 
- e-

mail:  konsultacje@gdans

k.gda.pl       
- elektroniczna skrzynka 

podawcza e-PUAP: 

/UMGDA/SkrytkaESP, 
- tel .+ 48 58 323 65 75 

Inspektor 

Ochrony 

Danych 

Z Inspektorem Ochrony 

Danych można 

się kontaktować we 

wszystkich sprawach 

dotyczących 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych oraz 

korzystania z 

przysługujących Ci praw 

związanych z 

przetwarzaniem danych. 
- e-

mail:  iod@gdansk.gda.pl

       
- tel. +48 58 524 45 00. 

Cele 

przetwarza

nia Twoich 

danych 

osobowych 

Twoje dane 

są przetwarzane w celu 

przeprowadzenia 

konsultacji w sprawie 

zmian statutów jednostek 

pomocniczych Gdańska. 
Okres 

przechowy

wania 

Twoich 

danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe 

będą przechowywane  prz

ez 25 lat, a następnie 

zostaną przekazane do 

właściwego archiwum 

państwowego. Po 

przejęciu przez archiwum 

państwowe dokumentacja 

jest przechowywana 

wieczyście. 
Odbiorcy 

Twoich 

danych 

osobowych 

Twoje dane 

mogą zostać udostępnion

e podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa.  
Odbiorcami  Twoich 

danych będą też podmioty 

współpracujące z 

Gminą Miasta Gdańska 

na podstawie zawartych 

umów powierzenia 

przetwarzania danych. 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:iod@gdansk.gda.pl
mailto:iod@gdansk.gda.pl


Twoje 

prawa 

związane z 

Przysługuj

ą Ci 

następując

e prawa 

związane z 

przetwarza

niem 

danych 

Przysługują Ci 

następujące prawa 

związane z 

przetwarzaniem danych 

przetwarzaniem danych 

osobowych: 
- prawo dostępu do 

Twoich danych 

osobowych, 
- prawo żądania 

sprostowania Twoich 

danych osobowych, 
- prawo żądania 

ograniczenia 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych, 
- prawo żądania do 

usunięcia danych, 
- prawo do sprzeciwu. 
Aby skorzystać z 

powyższych praw, należy 

skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe 

powyżej). 
Prawo 

wniesienia 

skargi 

W przypadku 

nieprawidłowości przy 

przetwarzaniu Twoich 

danych osobowych, 

przysługuje Ci także 

prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

zajmującego 

się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
Informacja 

dodatkowa 
Twoje dane osobowe nie 

będą służyły do 

dotyczącego Ciebie 

zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

oraz profilowania. 
Podanie danych 

osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich 

brak uniemożliwi czynny 

udział w konsultacjach 

społecznych w sprawie 

zmiany statutów 

jednostek pomocniczych. 
 

Ze względu na dużą ilość zmian konieczne jest, aby po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zmian 

- Rada Miasta Gdańska w drodze obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst Statutu 
 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marcin Jarosz 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska. 

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku. 

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2 

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO. 

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5 

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości. 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 % 

kwoty bazowej określonej w 

ustawie budżetowej dla 

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19, 

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 % 

kwoty bazowej określonej w 

ustawie budżetowej dla 

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19, 

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego. 

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2 

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady. 

10.  § 13 ust. 4 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników. 

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska. 

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady. 

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu. 

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady. 

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji. 

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu. 

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu. 

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt. 

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta. 

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona. 

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego. 



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę. 

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia. 

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji. 

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych. 

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy. 

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników. 



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców 

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac 

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy 

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe. 

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic. 

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1 Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu: 

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic 

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 



informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ. 

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

5. Środki te mogą być 

przeznaczone – w ramach 

Budżetu Dzielnicy – na 

przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy służące 

zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców w zakresie: 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic. 

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane. 

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic. 

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 



80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy. 

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    



88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54 Dopisanie ust 1 i 2 

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3 Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 



Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Tomasz Janiszewski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Agnieszka Rezmer, w imieniu Rady Dzielnicy Chełm 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Chełm 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Barbara Rezmer  

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Chełm 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Szymon Rogowski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Chełm 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Grzegorz Ptaszyński 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Przymorze Wielkie 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wpłynie korzystnie na 

czytelność Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo 

„zwracać się do Radnych 

Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„3. Radny nie może 

powoływać się na swój 

mandat w związku z 

podjętymi 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 



dodatkowymi 

zajęciami bądź 

działalnością 

gospodarczą 

prowadzoną na własny 

rachunek lub wspólnie 

z innymi osobami.” 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

między kadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku, gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich niezwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 



Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

Na pisemny wniosek 

Radnego, zawiadomienia i 

materiały mogą być 

przekazywane za pomocą 

środków elektronicznych. W 

przypadku niezłożenia 

wniosku, zawiadomienia i 

materiały udostępnione są w 

siedzibie Rady lub w trybie 

ust. 10.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 



trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 9 

„Jeżeli Przewodniczący Rady 

i Zastępca Przewodniczącego 

Rady nie mogą prowadzić 

sesji, sesję prowadzi Radny 

wskazany przez 

Przewodniczącego Rady. Jeśli 

Przewodniczący Rady nie 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 



wskaże Radnego do 

prowadzenia sesji, sesje 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu” 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu, celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu, celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 



budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 



czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 



głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 



które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 



rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 



62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 
4. Zarząd otrzymuje 

odpowiedzi na wystąpienia 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 



sformułowane w wykonaniu § 

28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-16 w 

terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 



statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 



(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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;  

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



e) zachowania porządku i 

bezpieczeństwa;  

f) utrzymania i rozwoju 

infrastruktury oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 



realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 



Dzielnicy wydaje 

Konwent 

Makrodzielnicowy” 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 



90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 



wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Marta Węsek Wiktorska 

 

  

[   x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:Orunia Sw.Wojciech Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 
automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 
iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 
braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 
rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 
termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 
może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 
wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 
możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 
zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 
okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 
przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 
kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 
Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 
Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 



kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 
przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 



realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 
prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 



rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 



kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 



98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Jakub Wiktorski 

 

  

[   x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:Orunia Sw.Wojciech Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 
automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 
iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 
braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 
rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 
termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 
może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 
wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 
możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 
zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 
przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 
okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 
przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 
kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 
Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 
Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 



kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 
środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 
przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 



realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 
prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 



rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 



kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 



98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Aleksandra Kulma 

 

  

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków 

pracy Organom 

Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały 

dane osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie 

interpelacji, a nie o 

„rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

50 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. 

Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. 

Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

między kadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów 

do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. Wniosek o zwołanie 

sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, 

projekty uchwał oraz 

materiały związane z 

porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym 

termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do 

Radnych Miasta Gdańska 

jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 



Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

12.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

13.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, 

na co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

14.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

15.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

16.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne 

umożliwiające im udział 

w zdalnym trybie 

obradowania” jest 

zasadne, albowiem 



warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

17.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego 

też zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

18.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

19.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 

na 90 dni 

7. W przypadku odwołania 

lub przyjęcia rezygnacji, 

Rada w terminie 90 dni od 

dnia przyjęcia rezygnacji lub 

od dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

20.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

21.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 



prowadzi Przewodniczący 

Zarządu” 

22.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 

pkt 2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki 

Miasta, zatem to one 

powinny składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

23.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie 

zagadnienia chce 

konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

24.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest 

zgodne z prawdą. 

Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

25.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest 

zgodne z prawdą. 

Jednakże zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego 

brzmienia punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 



budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

27.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

29.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

30.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 



czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

31.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

32.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

33.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi 

jedyne urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

34.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie 

Komisji w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

35.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

36.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i 

niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

37.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 

połowy aktualnego składu 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 



Rady, w głosowaniu jawnym, 

chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek 

co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady lub w 

przypadku sesji zdalnych 

decyzją osoby prowadzącej 

sesję, przeprowadza się 

głosowania jawne w formie 

imiennej. 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

38.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego 

urzędnika. 

39.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a 

poza Budżetem Dzielnicy 

również komisjom Rady, 

grupie Radnych liczącej co 

najmniej 1/3 aktualnego 

składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu 

Budżetu wzorem 

organów samorządowych 

i państwowych winny 

być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej 

powinna odpowiadać 

określonej w art. 41a ust. 

2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

40.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

41.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi 

jedyne urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie 

sesji, miejsce i datę obrad, 

wyniki przeprowadzonych 

głosować, podjęte uchwały 

oraz podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  

42.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 



zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

43.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być 

Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada 

Dzielnicy będzie chciała 

takiego rozwiązania 

44.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

45.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

48.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 
2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

Ze względu na 

utrudnione procedury 



terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

49.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

50.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt 7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania 

środków statutowych 

51.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt 9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 

30 kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób 

jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, 

zatem to Prezydent MG 

powinien składać 

sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

52.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

53.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 

pkt 15 

15) otrzymywanie od 

organów gminy oraz 

gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co 

najmniej 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem, 

informacji o komisjach 

odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 

pkt 16 

16) otrzymywanie od 

organów Miasta Gdańska 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż raz 

na kwartał informacji w 

sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 

pkt 17 

Informowanie Mieszkańców 

o działaniach 

podejmowanych przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

56.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta 

Gdańska ze skargami na 

działanie Prezydenta Miasta 

Gdańska, wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

57.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

58.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych 

i innych dotyczących 

Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji 

funkcji miejskich na 

terenie Dzielnicy, 

59.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji 

i zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 



60.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

61.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji 

z  mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

63.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na 

znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

64.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

65.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 



Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego 

czasu na opinię. 

66.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

67.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

68.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych 

działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

69.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

70.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

71.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

72.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

każdej z Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów 

pod wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym 

roku od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

73.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 



dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych 

wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w 

aktualnych statutach 

dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą 

obejmować co 

najmniej 70% Budżetu 

Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej 

dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają 

podlegać „rodzaje 

przedsięwzięć 

planowanych”, a nie 

same przeznaczenie 

środków, zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska propozycje 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta 

Gdańska może negatywnie 

ocenić możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie 

prawa majątkowe, a 

także prawa niemające 

wartości majątkowej, 

jeżeli tylko mają jakąś 

wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. 

W rzeczywistości 

jedynym obiektywnym 

miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 
Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 



upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, 

do którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej 2 kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na 1 kandydata. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną 

na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Brygida Folkmann-Banaszak 

  

  

[ X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w 

sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 

8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Siedlce 

 
 



Lp. Uwagi dotyczą paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. Rozdział 1 §1 pkt. 12 
Zachować możliwość prowadzenia 

niezależnych stron internetowych.  

 Strona internetowa Dzielnicy – zakładka 

dotycząca Dzielnicy znajdująca się na stronie 

www.gdansk.pl, lub niezależne strony 

prowadzone przez radę. 

Uniknięcie zarzutów o cenzurowanie 

wpisów prewencyjnie przed, 

odpowiedzialność redaktorów 

przewidziana Prawem prasowym.  

2. Rozdział 2 §8 ust. 4 zachować stare brzmienie 

Radni powinni zachowywać się godnie w sposób 

nie podważający zaufania wyborców do 

wykonywania mandatu. 

nowe zapisy uniemożliwiają wyrażenie 

krytyki, tym samym naruszają art. 54 ust. 

1 Konstytucji w brzmieniu „Każdemu 

zapewnia się wolność wyrażania swoich 

poglądów oraz pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji.” 

3. Rozdział 2 §8 pkt. 5  
Dodanie możliwości przekazania 

zdjęć w formie elektronicznej 

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 w formie elektronicznej 

Należy uwzględnić aktualne możliwości i 

technologie 

4. Rozdział 3 §28 ust. 1 pkt. 17 uchylenie 

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. 

Rozbudowanie niepotrzebnej biurokracji, 

Radni Miejscy mają możliwość na 

bieżąco pozyskiwać informacje o 

działaniach rad w swoich okręgach 

wyborczych, zapis przerzuca na Zarządy 

obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.) Rada dzielnicy 

do jednostka pomocnicza gminy, a nie 

organu, jakim jest Rada Miasta. 

„Dzielnice, jako jednostki pomocnicze 

gminy są wyłącznie elementami 

składowymi gmin, nie mającymi poza 

tymi ramami samodzielnego bytu 

prawnego, nie mogącymi w stosunku do 

osób trzecich podejmować jakichkolwiek 

działań.” Wyrok WSA w Gliwicach z 

18.01.2018 r., IV SA/Gl 584/17, LEX nr 



2435898. 

5. Rozdział 3 §28 ust. 3 uchylenie 

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. 

Rozbudowanie niepotrzebnej biurokracji, 

Radni Miejscy mają możliwość na 

bieżąco pozyskiwać informacje o 

działaniach rad w swoich okręgach 

wyborczych, zapis przerzuca na Zarządy 

obowiązek informacyjny 

6. Rozdział 4 § 34 ust. 2 uchylenie 

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. 

Optujemy za zachowaniem starych zasad. 

7 Rozdział 4 § 34 ust. 5 pkt. g Podwyższenie z 1% do 3% 

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 3% 

środków Dzielnicy 

Zbyt mała kwota, przy niskim budżecie.  

8 Rozdział 4 § 34 ust. 7  

Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5 lit. f 

rekomenduje się, aby wynosiły 70% Budżetu 

Dzielnicy. 

Pozostawić do decyzji radnych, jaki 

procent przeznaczą na te przedsięwzięcia 

9 Rozdział 4 § 34 ust. 12 
Trudne do realizacji na poziomie 

dzielnicy,  

Zasady i terminy konsultacji przedsięwzięć 

planowanych ze środków Dzielnicy 

przeprowadza się zgodnie z regulaminem 

przyjętym przez radę. 

 

10 Rozdział 4 § 34 ust. 13 - 18  

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 

Wprowadza dodatkowe obowiązki dla 

rad, ogranicza ich kompetencje 



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. 

11 Rozdział 4 § 34 ust. 7 - 10 
Przywrócenie starego brzmienia 

ustępów  

7. Zasady i terminy konsultacji projektu budżetu 

Dzielnicy z mieszkańcami określa Rada.  

8. Przyznanie środków następuje na pisemny 

wniosek Zarządu Dzielnicy.  

9. Wniosek Zarządu oceniany jest na podstawie 

kryterium legalności, celowości i gospodarności 

przez powołany przez Prezydenta Miasta 

Gdańska zespół. 

 10. W przypadku negatywnej oceny wniosku 

dokonanej przez zespół, Zarządowi przysługuje 

prawo wystąpienia o jego ponowne rozpatrzenie 

Uważamy, iż stary system był dobry. 

12 Rozdział VI a § 57 ust. 3 Popieramy uchylenie 

3) nazwę lub skrót nazwy organizacji społecznej 

lub partii politycznej popierającej kandydata, a w 

przypadku braku podmiotu popierającego 

kandydata wpisuje się wyraz: „niezależny”. 

Na poziome działalności Rad Dzielnicy 

wydaje się słuszne niewykorzystywanie 

szyldów partyjnych. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Maciej Kałas 

 

 

[X] Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: wszystkie dzielnice 

Zanim odniosę się do uwag dotyczących konkretnych zapisów w projektowanym statucie kilka zdań dotyczących 

istoty problemu, czyli określenia, czym tak naprawdę powinna być Rada Dzielnicy w demokratycznym systemie 

zarządzania miastem i udziału w tym mieszkańców. Jakie cele są jej stawiane i jakie zadania powinna i ma 

wypełniać. Od ustalenia tychże zależeć powinny poszczególne zapisy statutowe, które winny kierować się 

generalną zasadą – minimum formalności maksimum efektywności.  

Podstawą określenia roli i statusu Rady Dzielnicy w systemie samorządowym Państwa, a w szczególności gmin 

obejmujących większe miasta, powinno być przyjęcie ogólnej zasady, że Rada Dzielnicy, jako jednostka 

pomocnicza Rady Miasta, pełniąca rolę przedstawiciela i reprezentanta mieszkańców Dzielnicy (uzyskaną w 

wyniku demokratycznych wyborów) jest społecznym gospodarzem na swoim terenie. Stąd powinny wynikać 

odpowiednie gwarancje prawne i organizacyjne dla Rad Dzielnic, zapisane w statutach, aby posiadały one 

możliwości realnego udziału w gospodarce i planowaniu inwestycyjnym na swoim terenie poprzez: 



1. zwiększenie roli Bazy Projektów Inwestycyjnych (BPI) jako narzędzia planowania zamierzeń 

inwestycyjno-remontowych w Dzielnicy z punktu widzenia lokalnych potrzeb i postulatów mieszkańców 

(drogi, chodniki i dojścia, miejsca parkowania, inwestycje komunikacyjne, tereny zielone, estetyka 

przestrzeni i in.)  

2. możliwość uzupełniania BPI na bieżąco (dostęp elektroniczny) w miarę zgłaszania potrzeb i postulatów 

mieszkańców, jak też uzyskiwanie ta drogą odpowiedzi jednostek miejskich co do ich zasadności i 

możliwości realizacyjnych Miasta. 

3. obligatoryjne informowanie przez odpowiednie jednostki organizacyjne Miasta Zarządów Rad o 

zamierzeniach inwestycyjnych w ich Dzielnicy w kolejnych latach budżetowych – Zarząd jak i Rada 

powinny uzyskać możliwość oceny planów oraz składania wniosków (podobnie jak jest to w przypadku 

planów zagospodarowania przestrzennego). 

4. umożliwienie Zarządom udziału w nadzorze inwestorskim wykonywanych prac na każdym etapie: 

przetarg, projekt, wykonawstwo, odbiory. 

5. uregulowanie sposobu i trybu szybkiej komunikacji z jednostkami miejskimi (osoby kontaktowe, adresy 

mailowe, telefony), jak też ustalenie terminów regularnych spotkań i wymiany informacji (na wzór, jak 

to funkcjonuje np. w stosunku do GZDiZ i BOM-ów) 

Pozwoliłoby to na rzeczywisty wpływ radnych na podejmowanie działań inwestycyjnych w Dzielnicy zgodnie z 

oczekiwaniami mieszkańców – rada nie powinna zajmować się bezpośrednimi interwencjami związanymi np. 

naprawą chodników (bo do tego powołane jest Gdańskie Centrum Kontaktu) , ale powinna mieć realny wpływ 

na to, żeby był on w odpowiednim stanie technicznym i spełniał potrzeby mieszkańców (m.in. poprzez 

odpowiednią szerokość, możliwość dojazdu w głąb posesji bez jego niszczenia, uregulowanie odpływu wód 

opadowych, zieleń itd.). Środki finansowe z funduszu do dyspozycji rady powinny być wykorzystywane 

zasadniczo do wykonania niewielkich zamierzeń inwestycyjnych (drobna zieleń, urządzenia zabawowe i 

rekreacyjne, okolicznościowe tablice i oznakowania etc.). 

Inną istotną kwestią jest rola rady w stosunku do całego wachlarza problemów społecznych mieszkańców. 

Jakkolwiek radni z natury rzeczy nie dysponują narzędziami i środkami do bezpośredniego załatwiania tych 

spraw, tym nie mniej w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami (np. w trakcie dyżurów) bardzo przydatnym 

by było posiadanie zwięzłego informatora z opisem trybu postępowania w różnych sytuacjach (np. mieszkań 

komunalnych, bezpieczeństwa, pomocy społecznej…). 

Potrzebne jest jasne ustalenie zasad planowania zadań finansowych rady – chodzi o charakter zadań zapisanych 

w uchwale budżetowej – czy na etapie rozdysponowania środków wystarczy prosty podział na zadania „twarde” 

i „miękkie”, czy też niezbędne jest ich szczegółowe określenie. Absolutnie nie do przyjęcia jest tu sztywne 

ustalanie proporcji wydatków – godzi to w podstawą zasadę autonomii i samorządności rad! Z tym wiąże się też 

ujednolicenie i uproszczenie rozliczeń finansowych dla poszczególnych zadań. Celowym by było umożliwienie 

zarządom aplikowania o środki z dodatkowych funduszy miejskich, np. senioralnych, na organizację imprez (np. 

święta ulicy).  

I tu dochodzimy do sedna problemu. Obecnie głównym (choć na szczęście nie jedynym) instrumentem realizacji 

właściwych zadań rad dzielnic są środki finansowe przydzielane przez Miasto na działalność statutową Rady. I 

niezależnie od tego, ile by ich nie było i według jakiego klucza czy też zasad zostały rozdzielone, to tylko w 

bardzo niewielkim stopniu umożliwiają realizację statutowych celów rady. Natomiast podział i przeznaczenie 

tychże środków skutecznie i na dłuższy czas angażuje uwagę radnych, nierzadko powodując antagonizmy i 

niezgodę. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat istnieją ogromne trudności w bieżącej realizacji zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w dzielnicach przez rady i stąd konieczność rolowania środków na 

kolejne lata, co tylko pogłębia istniejący chaos. Radni dzielnic jako osoby działające społecznie, często nie mają 

wiedzy i kompetencji dotyczącej planowania, kosztorysowania, znajdywania oferentów itd. Środki te, jeśli już je 

mają rady dostawać powinny służyć przede wszystkim do prowadzenia przez radnych działań integracyjnych, 

kulturalnych, społecznych, informacyjnych, wspierania i realizacji niskokosztowych działań na terenie dzielnic 

takich, które często umykają uwadze urzędów i jednostek Miasta ze względu na ich ściśle lokalny charakter i 

skalę (np. rekreacja, niewielka zieleń, elementy zabawowe, sportowe i inne). Powinny to być zadania o 

niewielkim budżecie (czy i jak określać wysokość??) i możliwie proste do rozliczania.  

O finansowanie zadań i projektów o charakterze inwestycyjnym, bądź też projektów społecznych dotyczących 

zaplanowanej, cyklicznej działalności o wyższych kosztach) (gdzie przewidziane są np. umowy zlecenia dla 

instruktorów, trenerów wykładowców itp.) - np. seniorzy, zajęcia sportowe i inne, rady powinny wnioskować 



zgodnie z zasadami, jakie przedstawiłem na początku (inwestycje), bądź posiadać możliwość aplikowania o 

granty (tak jak to jest już w praktyce Miasta). Takie postawienie sprawy powinno zlikwidować istniejące 

dysproporcje rad w dostępie do środków miejskich, nie będzie potrzeby tworzenia tzw. „Janosikowego” co tylko 

zantagonizuje poszczególne rady, a niczego tak naprawdę nie załatwi.  

Inną sprawą, która powinna być wyraźniej zaznaczona w statucie jest podkreślenie roli konsultacji społecznych, 

o przeprowadzenie których rady powinny mieć możliwość zwracania się do odpowiednich jednostek i urzędów 

miejskich (dotyczy to np. nazw ulic). Warto też by podkreślić rolę dyżurów radnych (obecnie jest z tym różnie) 

 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. § 7, pkt. 1 
zmienić zapis „spotkaniu 

inauguracyjnym” 
na „pierwszej sesji Rady” 

dotychczasowa praktyka 

pokazuje, że spotkanie 

inauguracyjne w siedzibie 

Rady Miasta niczemu nie 

służy, jest czynnością 

czysto formalną jedynie dla 

złożenia ślubowania, które 

w sposób uroczysty 

powinno mieć miejsce na 

początku obrad pierwszej 

sesji Rady 

2. § 8 ust. 3 pkt 3 

zmienić zapis 

„rozważenie możliwości 

złożenia” 

na „złożenie” 

zapis jest nieostry i w 

praktyce do niczego nie 

zobowiązuje radnego 

miejskiego  

3. § 8 ust. 5 wykreślić 

dodać jako osobny pkt 4 par. 8 

„Otrzymania i posługiwania się 

legitymacją potwierdzającą 

posiadanie mandatu Radnego.” 

zapis ten jest niespójny z 

pozostałymi zapisami pkt.3, 

stąd powinien być 

przeniesiony do osobnego 

punktu. Należałoby 

rozważyć do czego miałaby 

uprawniać taka legitymacja 

(bo obecnie praktycznie do 

niczego, a mogłaby np. do 

wjazdu na parking UM lub 

Rady Miasta, a może do 

bezpłatnych przejazdów 

środkami komunikacji 

miejskiej na terenie 

Miasta?)  

4. § 9 ust. 1 
usunąć zapis „z 

zastrzeżeniem ust. 2” 
 

 

5. § 9 ust. 2 
zmienić zapis 

„przysługiwała dieta” 

na „przysługiwał zwrot kosztów 

związanych z wykonywaniem 

funkcji radnego” 

dot. pkt.4 i 5. Jeżeli 

Działalność w Organach 

Dzielnicy ma charakter 

społeczny” to tym samym 

nie powinna być opłacana. 

Natomiast należałoby 

określić, w jaki sposób 

zrekompensować radnym 

wydatki, dotyczy to 

zwłaszcza członków 

Zarządu, związane z 

wykonywaniem prac na 

rzecz Rady 



6. § 13ust. 4 

usunąć zapis „z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 

10”. 

 

zbędny, nie wiem czemu 

ma służyć 

7. § 13ust. 13 

zmienić zapis „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne 

umożliwiające im udział 

w zdalnym trybie 

obradowania” 

na „lub w trybie hybrydowym” 

jeśli któryś z radnych 

stwierdzi, że nie ma takich 

warunków, może skutecznie 

uniemożliwić 

przeprowadzenie sesji w 

trybie zdalnym 

8. § 14ust. 9 
zmienić zapis „Komisji 

Rewizyjnej” 
na „Zarządu” 

ponieważ to Zarząd 

przedkłada 

Przewodniczącemu Rady” 

proponowany porządek 

obrad oraz propozycję 

uchwał to on w przypadku 

braku osób z „prezydium” 

jest najbardziej 

kompetentną osobą do 

prowadzenia obrad sesji  

9. § 14ust. 1 pkt.21 
przywrócić istniejący 

zapis  
 

zmiana jest niezrozumiała 

nie ma takiego pojęcia jak 

„Budżet Dzielnicy” 

10. § 14 ust. 9 usunąć” ściśle”  

Rada może, ale nie musi o 

każdej sprawie informować 

radnych miejskich – zbytnie 

sformalizowanie i 

utrudnienie działań Rady 

Na czym miałaby polegać 

taka ścisła współpraca? 

11. § 17 zmienić: „tajnym”  na „jawnym” 

niepotrzebna i 

niepraktyczna komplikacja. 

Trzeba wtedy powoływać 

komisję skrutacyjną i 

pytanie czy z członków 

komisji, czy całej Rady, 

taki członek komisji nie 

może kandydować itd. 

12 § 18 ust 1 pkt 5 
zamienić: „wraz z kopią 

protokołu i kopią listy” 

na: „protokołem oraz listą”; 

dodać na końcu: Jako 

dokumenty archiwalne 

przechowywano są one w 

zasobach archiwalnych Biura 

Rady Miasta Gdańska” 

Dokumenty z obrad sesji są 

zasobem archiwalnym i 

jako takie powinny być 

przechowywane zgodnie z 

wymogami ustawowymi. W 

siedzibach Rad Dzielnic 

zwykle nie ma warunków 

do należytego i 

bezpiecznego 

przechowywania tego typu 

dokumentów. Dlatego, 

skoro już są przekazywane 

do BRMG, to tam należy 

przekazywać oryginały. 

Dokumenty znajdujące się 

w siedzibach rad są zwykle 

przeznaczone do wglądu i 

wykorzystywania w 

bieżących pracach rad. 

Ponadto brak jest procedury 

przekazywania ich radnym 

następnych kadencji, stąd 

nie ma gwarancji ich 

należytego zabezpieczania i 

przechowywania 



13. 
§ 18 ust 1 pkt. 

5a 
usunąć w całości  

zbędna mega biurokracja!! 

Przewodniczący rady w 

terminie 14 dni przekazuje 

protokół z obrad sesji oraz 

treści uchwał do Biura 

Rady Miasta Gdańska. Tam 

sprawdzane są one pod 

kątem zgodności z prawem 

i mogą zostać odrzucone, 

przy czym radny miejski 

może o tym nie wiedzieć. 

Uchwały są dostępne na 

stronie Rady oraz w BRMG 

14. § 18 ust 3 
zamienić „Komisji 

Rewizyjnej” 
na „Zarządu” 

patrz. pkt.8 

15. § 19 ust 3 
zamienić „protokoły i 

listy” 
na „kopie protokołów i list” 

patrz. pkt. 13 

16. § 19 ust 5 

usunąć: „lub grupie 

liczącej co najmniej 15 

mieszkańców Dzielnicy” 

 

wprowadzany jest tu 

kolejny zapis wymagający 

sporych procedur 

formalnych. Skoro Rada 

Dzielnicy jest społecznym 

reprezentantem 

mieszkańców to tym 

samym jest zobowiązana do 

rozpatrywania ich 

postulatów i przekazywania 

ich odpowiednim władzom 

Miasta  

17. § 19 ust 6 usunąć w całości  

patrz. pkt. 16. Ponadto Rada 

Dzielnicy nie ma uprawnień 

do kontrolowania zgodności 

z prawdą takich 

oświadczeń. Sposób 

ustalenia kto jest 

mieszkańcem Dzielnicy jest 

ważny z dla kwestii 

wyborczych, ustalania 

środków do dyspozycji rad 

jak też ich wykorzystania 

na rzez mieszkańców 

dzielnic i wymaga to 

jasnego określania. 

18. § 21 ust. 1 usunąć: „od 1”  

To Rada ustala skład 

Zarządu i jak nie widzi 

potrzeby rozszerzania jego 

składu to tego nie robi 

zgodnie z pkt.2. par.21 

19. § 21 ust. 1 

zamienić „ulega 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

na „Rada Miasta Gdańska może 

podjąć decyzję o jej 

rozwiązaniu” 

pozostawić radnym Miasta 

zbadanie przyczyn i 

podjęcie decyzji 

20. § 21 ust. 2 

zamienić „ulega 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

na „Rada Miasta Gdańska może 

podjąć decyzję o jej 

rozwiązaniu” 

patrz pkt. 19 

21 § 28 ust. 1pkt. 1 
usunąć „lub grupy 15 

mieszkańców Dzielnicy” 
 

patrz pkt. 16 

22. § 28 ust. 1 pkt.8 usunąć w całości 

zapisać jako: „współpraca z 

jednostkami organizacyjnymi 

Miasta działającymi na terenie 

Dzielnicy oraz innymi 

podmiotami publicznymi i 

prywatnymi w zakresie spraw 

jest to oczywiste i 

stosowane w praktyce – 

jeden z filarów działania 

Rady  



dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy  

23 
§ 28 ust. 1 

pkt.17 
usunąć   

kolejna biurokracja 

ingerująca w pracę Zarządu. 

Każda rada i Zarząd 

wypracowują swoją 

praktykę informacyjną a 

zawalanie radnych 

miejskich często drobnymi 

informacjami nie ma 

żadnego uzasadnienia 

24 § 28 ust. 2 

usunąć: „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

 

mieści się to w zakresie 

współpracy Zarządu z 

radnymi i Radą, natomiast 

dokumenty z danymi 

wrażliwymi nie powinny 

być ogólnodostępne 

25. § 29 ust. 4 usunąć w całości  

kolejna zbędna biurokracja 

pomiędzy Zarządem a 

radnymi Miasta – wygląda 

na to, jakby to oni mieli 

mieć wgląd w pracę 

Zarządu Dzielnicy. 

Pozostałe terminy wynikają 

chyba z ogólnych 

przepisów prawa 

28. § 34 ust 7 usunąć w całości  

na jakiej podstawie statut 

ma narzucać strukturę 

wydatków z pieniędzy 

przeznaczonych dla 

Dzielnicy – to jest 

ubezwłasnowalnianie Rad 

Dzielnic!! O realne środki 

na inwestycje w Dzielnicy 

Zarząd i Rada powinny 

mieć możliwość 

wnioskowania z funduszy 

budżetu Miasta – tak jak 

przedstawiłem to w tekście 

wstępnym. Środki uzyskane 

przez Rady opisane w par. 

33 i 34 to nawet nie jest 

kroplówka! 

29. § 34 ust 12-18 usunąć w całości 

po rzetelnych konsultacjach 

napisać od nowa w sposób 

bardziej zwarty i przemyślany 

Zapisy częściowo 

niezgodne z prawem 

(konwenty 

makrodzielnicowe) 

Zupełna abstrakcja i 

patologiczna wręcz 

biurokracja– zmuszanie rad 

do planowania imprez i 

działań społ-kult. na rok z 

góry !? Z dokładnie 

określoną liczbą 

uczestników. To zupełnie 

niszczy ideę samorządności 

lokalnej.  

30. § 35 ust 3 

usunąć: „lub 

przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” 

 

bardzo niejasne 

sformułowanie  



31. § 46 ust 15 usunąć  

stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, leży w 

kompetencji Rady 

32. § 54 ust 3 zmienić treść  

na: Zgłoszenie kandydata może 

zawierać krótkie informacje 

dodatkowe dotyczące 

przynależności partyjne, 

członkostwa organizacji 

społecznych i innych” 

pożyteczna informacja dla 

wyborcy 

33. § 80  ust 3 
zmienić „niezłożenia 

ślubowania” 

na: „niepodjęcie mandatu”, na 

końcu dodać: „lub niezłożenia 

ślubowania na pierwszej sesji, na 

której jest obecny” 

jak kandydat się nie zgłosi 

na sesję, lub odmówi 

ślubowania – bardziej 

precyzyjne sformułowanie 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Adam Szczepański 

 

 

 

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Przymorze Małe 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie 

Komisji w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

45.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

48.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 



odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

49.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

50.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

51.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

52.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

53.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

56.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

57.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

58.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

59.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

60.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 



61.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

63.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

64.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

65.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

66.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 
4. Zarząd otrzymuje 

odpowiedzi na wystąpienia 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 



sformułowane w wykonaniu § 

28 ust. 1 pkt 4-5, 10, 13-16 w 

terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

67.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

68.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

69.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

70.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnienia 

dowolnej osoby do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 

71.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 



statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

72.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 10% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy   

c) 10% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

odsetka mieszkańców danej 

dzielnicy żyjących poniżej 

minimum socjalnego. Środki 

te są dysponowane 

proporcjonalnie do wysokości 

tego odsetka.     

. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. Wprowadzenie 

dodatkowych kryteriów 

społecznych dzielenia 

środków. 

73.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 



sytuacji, gdy Miasto 

drastycznie zmniejsza 

liczbę lokali wyborczych 

w wyborach do rad 

dzielnic w stosunku do 

liczby tych lokali w 

innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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;  

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 



pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



działalności Rady za rok 

ubiegły. 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej lub 

organizacji 

społecznej, do 

których należy 

kandydat,  miejsce 

pracy kandydata, 

nazwę prowadzonej 

przez kandydata 

działalności 

gospodarczej, 

zajmowanych 

stanowisk lub 

pełnionych funkcji  w 

spółkach prawa 

handlowego. Nazwy 

nie mogą przekraczać 

45 znaków 

drukarskich, w tym 

spacji.  

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat czy o 

powiązaniach 

finansowych / 

gospodarczych interesach 

kandydata - szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



2. Kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej , 

organizacji 

społecznych, o 

miejscu zatrudnienia, 

prowadzeniu 

działalności 

gospodarczej, 

zajmowanym 

stanowisku lub 

pełnionej funkcji w 

spółce prawa 

handlowego 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, 

miejscu pracy kandydata, 

działalności gospodarczej 

kandydata, podmiotu prawa 

handlowego, w której 

kandydat zajmuje stanowisko 

lub pełni funkcję.  

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej, do 

której należy kandydat, a 

także o powiązaniach 

biznesowych kandydata - 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 



Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Formularz zgłaszania uwag

do projektów zmian Statutów dzielnic
w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od
25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r

Część I. Obowiązkowe dane osobowe
imię i nazwisko: Mikołaj Wysiecki

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.
[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie

na potrzeby konsultacji  społecznych w sprawie  zmian statutów dzielnic  organizowanych przez
Urząd Miejski w Gdańsku.

W miejscu właściwym, zaznacz X.
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail
konsultacje@gdansk.gda.pl

Część II. Zgłaszane uwagi
Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny
W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze.

Lp. Uwagi dotyczą
paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie

1. § 1
Zdefiniować  w
słowniczku  pojęcie
„aktualny stan Rady”

14)  Aktualny  stan  Rady  -
liczba  Radnych,  od  których
odebrano  ślubowanie,  o
którym mowa w § 7 ust. 1 i 3.

Wprowadzenie  takiego
pojęcia  wpłynie
korzystnie  na  czytelność
Statutu.

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


2. § 6 Zmienić § 6

Prezydent Miasta Gdańska
zapewnia Organom Dzielnic
warunki lokalowe, obsługę
finansową, prawną i
kancelaryjną oraz warunki
techniczne dla ich działania.

Konieczne jest
zapewnienie właściwej
obsługi i warunków pracy
Organom Dzielnicy.

3. § 8 ust. 2

Wykreślić zapis „Z
przebiegu zebrań i
dyżurów sporządza się
protokoły lub notatki
przechowywane w
siedzibie Rady.”

2. Radni utrzymują kontakt z
mieszkańcami Dzielnicy, w
szczególności na zebraniach i
dyżurach pełnionych w
ustalonych dniach i godzinach
w siedzibie Rady

Proponowana zmiana
nakłada na Radnych, w
szczególności
Przewodniczących
Zarządów dodatkowe
obowiązki. Nadto
tworzenie dokumentów,
które będą zawierały dane
osobowe, wiązać się
będzie z koniecznością
wprowadzenia procedur,
zapewniających
przestrzeganie przepisów
RODO.

4. § 8 ust. 3 pkt 3

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3
„zwracać się do
Radnych Miasta
Gdańska o rozważenie
możliwości złożenia
interpelacji lub
zapytań.”

Punkt ten pozornie daje
nowe kompetencje
radnym dzielnic. W
rzeczywistości każdy
mieszkaniec Gdańska ma
prawo „zwracać się do
Radnych Miasta Gdańska
o rozważenie możliwości
złożenia interpelacji lub
zapytań”. Gdyby intencją
projektodawców było
przyznanie radnym
dzielnic nowych
kompetencji, zapis
umożliwiałby zwracanie
się o złożenie interpelacji,
a nie o „rozważenie
możliwości”.

5. § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5

5. „Prezydent, w terminie 3
miesięcy, od złożenia przez
Radnego ślubowania, wydaje
legitymację ze zdjęciem
potwierdzającą pełnienie
mandatu Radnego”,

Legitymacje radnym
powinny być wydawane
automatycznie. Warto
również zadbać o formę
legitymacji, która
powinna być godna, a nie
jak jest obecnie
kawałkiem
zalaminowanego papieru.

6. § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2

1. Ustala się miesięczne
diety związane z
wykonywaniem

 funkcji :
1) Przewodniczącego
Zarządu  Dzielnicy  –  w
wysokości 145 % ,

Wobec faktu, iż diety
Radnych dzielnic nie
ulegają waloryzacji od 20
lat, konieczne jest
wprowadzenie
mechanizmów
automatycznych zmian
ich wysokości.



2) Zastępcy
Przewodniczącego
Zarządu – w wysokości
70 %,

3) Przewodniczącego Rady,
Członka Zarządu
Dzielnicy – w wysokości
35 %

kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej dla
osób zajmujących
kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie
przepisów ustawy z   dnia 23
grudnia 1999 r. o
kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U.Nr
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr
19,
poz.239).

2. Ustala się roczną dietę
związaną z
wykonywaniem funkcji
Radnego – w wysokości
35 %

kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej dla
osób zajmujących
kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie
przepisów ustawy z   dnia 23
grudnia 1999 r. o
kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U.Nr
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr
19,
poz.239).

3. Diety o której mowa w
ust 2 wypłacana jest do
15 stycznia roku
następnego.

4. Dieta o której mowa w
ust 2 ulega pomniejszeniu
wprost proporcjonalnie
do iloczynu ilości
nieobecności Radnego na
sesji do ogólnej liczby
sesji w roku.



7. § 9 ust. 3

Usunąć § 9 ust 3
„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.”

Proponowany zapis jest
powtórzeniem norm
zapisanych w rocie
ślubowania, nadto
prowadzi do ograniczenia
działalności
gospodarczej, które może
być wprowadzone
jedynie ustawą.

8. § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1

Kadencja Rady trwa od dnia
wyborów i upływa 3 miesiące
po upływie kadencji Rady
Miasta Gdańska

Wprowadzenie takiego
zapisu pozwoli na
skrócenie przerwy
międzykadencyjnej.

9. § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2

Zarząd działa do dnia wyboru
nowego Zarządu, a w
przypadku gdy Rada nie
zostanie wybrana, Zarząd
działa nie dłużej niż 3
miesiące od daty ostatnich
wyborów do Rady

Zapewnienie działania
Zarządu w sytuacji
wprowadzenia procedury
trzykrotnych wyborów do
Rady.

10. § 13 ust. 4 Wykreślić
proponowaną zmianę

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.
Wniosek o zwołanie sesji
powinien zawierać
proponowany porządek obrad
wraz z projektami uchwał.

Wprowadzenie
proponowanej zmiany
utrudni zwoływanie sesji
w trybie pilnym.
Generalnie sesje
zwoływane  są w  trybie  z
ust.  7,  jednak  w
sytuacjach, gdy
konieczne jest pilne
zaopiniowanie
dokumentów, możliwe
jest zastosowanie trybu z
ust. 4

11. § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5

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

Złagodzenie zapisu z
obligatoryjnego „ulega”
na fakultatywne „może
ulec rozwiązaniu”
umożliwi indywidualne
rozpatrywanie każdej
sytuacji i obiektywną
ocenę przyczyn nie
odbycia się sesji Rady.

12. §13 ust. 7 Zmienić § 13 ust. 7

Zawiadomienie o terminie
sesji, porządek obrad, projekty
uchwał oraz materiały
związane z porządkiem obrad
przekazywane są Radnym, co
najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem sesji.

Skrócenie do 3 dni
terminu zawiadamiania o
sesjach będzie
utrudnieniem w
normalnej pracy  dla
radnych i mieszkańców,
którzy chcą wziąć udział
w sesji. Przy czym termin
ten powinien zostać
wydłużony pod
warunkiem



uwzględnienia uwagi dot.
§ 13 ust 4.
Nakładanie na Radnych
obowiązku przesyłania
zawiadomień do Radnych
Miasta Gdańska jest
bezcelowe.
Zawiadomienia są
przekazywane do
Przewodniczącego RMG,
wobec czego takie
zadania powinny być
wykonywane przez
urzędników.

13. § 13 ust. 8 Wykreślić
proponowaną zmianę

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.

Uprawnienia Radnych
Miasta Gdańska i sposób
ich zawiadamiania
powinny być określone
Statutem Miasta
Gdańska.

14. § 13 ust 10 Zmienić proponowany
termin

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, o ile Dzielnica
posiada stronę internetową, na
co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem sesji.

Skrócenie terminu do 3
dni roboczych byłoby
niekorzystne dla
mieszkańców, którzy
chcieliby wziąć udział w
posiedzeniu.

15. § 13 ust 11 Zmienić proponowany
termin

11.  O  sesji  Rady,
Przewodniczący Rady
zawiadamia
Przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska, przekazując
porządek obrad, co najmniej
na 7 dni przed terminem sesji.

Zasadne jest
ujednolicenie terminów.

16. § 13 ust 12 Zmienić proponowany
zapis

12. Zmiany w porządku obrad
wprowadza Rada
bezwzględną większością
głosów w stosunku do
aktualnego stanu Rady.

Proponowana zmiana
wpłynie na czytelność
statutu.

17. § 13 ust 13 Zmienić proponowany
zapis

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

Wprowadzenie
jednoznacznego zapisu
dot. hybrydowego trybu
obradowania jest
korzystne celem
uniemożliwienia



odległość (zdalny  lub
hybrydowy tryb
obradowania).

dowolnego
interpretowania zapisu.
Wykreślenie zapisu „o ile
Radni posiadają warunki
techniczne umożliwiające
im udział w zdalnym
trybie obradowania” jest
zasadne, albowiem
warunki techniczne
muszą być zapewnione w
siedzibie rady.

18. § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1

„Rada wybiera ze swego
grona Sekretarza Rady i
jednego Zastępcę Sekretarza
Rady w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością
głosów  w  obecności  co
najmniej połowy statutowego
składu Rady.”

Praktyka pokazuje, iż
istnienie w organach
Dzielnicy dwóch
Przewodniczących
wprowadza w błąd
Mieszkańców, dlatego też
zasadna jest zmiana
nazwy jednej z funkcji.
W przypadku
uwzględnienia uwagi,
konieczna jest zmiana
zapisów we wszystkich
paragrafach odnoszących
się do Przewodniczącego
Rady.

19. § 14 ust. 2

Usunąć § 14 ust. 2
„2. Funkcji, o których
mowa  w  ust.  1,  nie
można łączyć z
funkcją w Zarządzie”

Decyzję w sprawie
ewentualnego  łączenia
funkcji powinna
podejmować Rada danej
Dzielnicy.

20. § 14  ust. 7 Zmienić termin z 30 na
90 dni

7. W przypadku odwołania lub
przyjęcia rezygnacji, Rada w
terminie 90 dni od dnia
przyjęcia rezygnacji lub od
dnia odwołania dokonuje
wyboru nowego
Przewodniczącego Rady lub
Zastępcy Przewodniczącego
Rady. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego
Rady, jego obowiązki
wykonuje Zastępca
Przewodniczącego Rady.

Z uwagi na utrudnienia w
przeprowadzeniu
procedury wyborów np.
w okresie wakacyjnym
zasadne jest wydłużenie
terminu.

21. § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8

8.  W przypadku odwołania
Przewodniczącego Rady i
Zastępcy Przewodniczącego
Rady, sesję w celu wyboru
Przewodniczącego Rady
zwołuje i prowadzi
Przewodniczący Zarządu.
Sesję zwołuje się na dzień
przypadający w ciągu 90 dni
od odwołania
Przewodniczącego Rady.

Zwołanie sesji przez
Przewodniczącego
Zarządu wydaje się być
zasadnym rozwiązaniem.
Nie ma uzasadnienia dla
nadawania w Statucie
dzielnicy uprawnień
Przewodniczącemu Rady
Miasta Gdańska.



22. § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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
Zarządu”

Zasadne jest powierzenie
prowadzenia sesji
Przewodniczącemu
Zarządu.

23. § 15 ust. 1 pkt 2 Zmienić § 15 ust. 1 pkt
2

2) stanowienie o kierunkach
działania Zarządu oraz
przyjmowanie rocznych
sprawozdań z jego
działalności.
2a) przyjmowanie rocznych
sprawozdań Prezydenta
Miasta Gdańska z realizacji
przedsięwzięć, o których
mowa w § 34 ust. 5,

Przy proponowanej przez
projektodawcę
procedurze budżetowej
rola Zarządu w realizacji
zadań budżetowych jest w
zasadzie znikoma, ciężar
całej realizacji i
odpowiedzialność
przejęły jednostki Miasta,
zatem to one powinny
składać Radzie
sprawozdania z
wykonanego budżetu.

24. § 15 ust 1 pkt 8 Zmienić § 15 ust 1 pkt
8

Powierzenia Zarządowi
przeprowadzenia konsultacji
dzielnicowych.

Od decyzji rady powinno
zależeć, jakie zagadnienia
chce konsultować z
Mieszkańcami. Jednak
sam proces konsultacji
powinien być
przeprowadzany przez
Zarząd. Natomiast
konsultowanie  budżetu
powinno być w
kompetencjach Zarządu,
który przygotowuje ten
projekt.

25. § 15 ust 1 pkt
17

Przywrócenie
uchylonego punktu

Opiniowania projektów
uchwał Rady Miasta Gdańska
w sprawach zmian nazw ulic i
placów na terenie Dzielnicy

Projektodawca zapewne
założył, iż pkt 17 zawiera
się w pkt 4, co jest zgodne
z prawdą. Jednakże jak w
przypadkach innych
powtórzeń w statucie,
zasadne jest
pozostawienie tego
zapisu, celem
wzmocnienia tej
kompetencji.

26. § 15 ust 1 pkt
19

Przywrócenie
uchylonego punktu

Opiniowania projektów
uchwał Rady Miasta Gdańska
w sprawie zasad
przeznaczania wolnych lokali
użytkowych będących
własnością Miasta na terenie
Dzielnicy

Projektodawca zapewne
założył, iż pkt 19 zawiera
się w pkt 4, co jest zgodne
z prawdą. Jednakże
zasadne jest
pozostawienie tego
zapisu,  celem



wzmocnienia tej
kompetencji.

27. § 15 ust 1 pkt
21

Przywrócenie
pierwotnego brzmienia
punktu

podejmowanie uchwał w
sprawie wykorzystania
środków finansowych
przekazanych na działalność
statutową Dzielnicy

Wprowadzenie definicji
„budżet dzielnicy” może
wprowadzać
mieszkańców w błąd,
sugerując, iż dzielnica
posiada swój własny
budżet, a nie jedynie
możliwość
współdecydowania o
przeznaczeniu
niewielkiej części
środków z budżetu
Miasta.

28. § 15 ust 1 pkt
29 Dodanie pkt. 29

składanie do Rady Miasta
Gdańska inicjatywy
uchwałodawczej w formie
projektów uchwał
dotyczących spraw mających
istotne znaczenie dla
Dzielnicy lub mających
wpływ na Dzielnicę i
zastrzeżonych przepisami
prawa dla właściwości Rady
Miasta Gdańska

Kompetencja dot.
Przygotowania i
przesłania do dalszego
procedowania projektów
uchwał dot dzielnicy jest
w pełni uzasadniona.

29. § 15 ust 1 pkt
30 Dopisać pkt 30

zgłaszanie maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży jak i
poza miejscem sprzedaży dla
terenu Dzielnicy

art.  12  ust.  2  Ustawy  o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi pozwala
na ustalenie maksymalnej
liczby zezwoleń odrębnie
dla poszczególnych
jednostek pomocniczych,

30. § 15 ust 4

Usunięcie całego
ustępu „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.”

Współpraca z Radnymi
Miasta Gdańska jest
konieczna, ale  powinna
odbywać się na zasadzie
wzajemności. Zapis
„ściśle współpracuje”
może ograniczać
autonomię Rad Dzielnic.
Nieuzasadnione jest
również ograniczenie do
współpracy z radnymi
danego okręgu. Jeżeli
wśród RMG z innego
okręgu będzie specjalista
w danej dziedzinie, to
zasadna jest  współpraca
właśnie z tym radnym,
wszak jest on Radnym
Miasta a nie okręgu
wyborczego.



31. § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3

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.
Komisja Rewizyjna wykonuje
czynności kontrolne z własnej
inicjatywy oraz w zakresie
zleconym jej przez Radę.

Niezasadne jest
wyłączanie
przewodniczącego rady i
zastępcy
przewodniczącego rady,
skoro komisja rewizyjna
nie kontroluje ich pracy.
Zgłaszany był postulat
aby  komisja rewizyjna
kontrolowała również
pracę przewodniczącego
rady,  ale  nie  został on
uwzględniony.

32. § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5

Komisje podlegają Radzie i
przedkładają jej sprawozdania
ze swojej działalności do
końca pierwszego kwartału
roku następnego

Plany pracy z uwagi na
specyfikę pracy rady
dzielnicy były trudne do
określenia.

33.

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7
„7. Zawiadomienie o
terminie posiedzenia
komisji oraz porządek
obrad przekazuje się
Radnym  na  co
najmniej 3 dni przed
wyznaczonym
terminem
posiedzenia.”

Wprowadzanie
nadmiernego formalizmu
może utrudniać pracę
Rady.

34. § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8

8. Z przebiegu posiedzeń
komisji sporządza się
protokół, który stanowi jedyne
urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad. Protokół
sporządza wyznaczony przez
Prezydenta Miasta Gdańska
urzędnik.

Nakłada się na
społeczników kolejne
obowiązki
biurokratyczne, zasadne
jest wytypowanie
urzędnika do obsługi
biurowej Rady i jej
Komisji.

35. § 17 Przywrócić pierwotną
wersję § 17

Przewodniczącego Komisji
wybierają członkowie Komisji
w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy
składu Komisji.

Kolejny przejaw
nadmiernego
regulowania. Nie ma
możliwości, aby
trzyosobowa komisja
powołała ze swojego
grona jeszcze podkomisję
skrutacyjną, celem
przeprowadzenia
wyborów tajnych.

36. § 18 ust 1 pkt 5
a

Usunąć § 18 ust. 1 pkt
5a

Obsługą Radnych Miasta
Gdańska powinno
zajmować się zgodnie z
kompetencjami Biuro
Rady Miasta Gdańska.

37. § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3
3. W przypadku czasowej
niemożliwości wykonywania
funkcji przez

Niejasne i niedookreślone
jest proponowane



Przewodniczącego Rady, sesje
zwołuje Zastępca
Przewodniczącego Rady, a w
razie  braku  Zastępcy  –
Przewodniczący Zarządu.

kryterium „nieobecności”
Przewodniczącego

38. § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1

Uchwały Rady zapadają
zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy
aktualnego składu Rady, w
głosowaniu jawnym, chyba że
niniejszy Statut stanowi
inaczej. Na wniosek co
najmniej połowy aktualnego
składu Rady lub w przypadku
sesji zdalnych decyzją osoby
prowadzącej sesję,
przeprowadza się głosowania
jawne w formie imiennej.

Zapis taki jest konieczny
m.in. w sytuacji, gdy
Prezydent Miasta nie jest
w stanie zapewnić
organom dzielnicy
systemów
informatycznych do
głosowania

39. § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3

3. Uchwały, protokoły i listy
obecności na sesji Rady
gromadzi  się w
ogólnodostępnym zbiorze
prowadzonym przez
Prezydenta Miasta Gdańska

Obsługa biurowa rad
dzielnic powinna być
prowadzona przez
wyznaczonego urzędnika.

40. § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5

5 Inicjatywa uchwałodawcza
przysługuje Zarządowi, a poza
Budżetem Dzielnicy również
komisjom Rady, grupie
Radnych liczącej co najmniej
1/3 aktualnego składu Rady
lub grupie liczącej co najmniej
100 mieszkańców Dzielnicy

Kwestie projektu Budżetu
wzorem organów
samorządowych i
państwowych winny być
wyłączną kompetencją
organu wykonawczego
(Zarządu), zaś liczba
Mieszkańców
uprawnionych do
wniesienia inicjatywy
uchwałodawczej powinna
odpowiadać określonej w
art.  41a  ust.  2  pkt.  1
Ustawy o samorządzie
gminnym

41. § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6

1. Mieszkańcem Dzielnicy
uprawnionym do poparcia
inicjatywy
uchwałodawczej w
rozumieniu ust. 5 jest
osoba, która złożyła
pisemne oświadczenie, że
zamieszkuje pod
określonym adresem na
terenie Dzielnicy.

2. Projekt uchwały z
wymaganym w ust. 5
podpisami Mieszkańców
dzielnicy składa się do
Prezydenta Miasta
Gdańska wraz z

Radny dzielnicy nie ma
możliwości
zweryfikowania
prawdziwości złożonych
oświadczeń, dlatego
zasadne jest, aby
weryfikacja podpisów
następowała w urzędzie.
Radni dzielnic  nie mają
również uprawnień do
przechowywania danych
osobowych
mieszkańców.



pisemnym wnioskiem o
włączenie go pod obrady
Rady Dzielnicy

3. Prezydent dokonuje
weryfikacji listy
podpisów oświadczeń
pod względem zgodności
z rejestrem wyborców.

4. Jeżeli weryfikacja
wykaże, iż liczba
podpisów Mieszkańców
Dzielnicy jest mniejsza
niż wymagana, Prezydent
Miasta Gdańska
pozostawia projekt
uchwały bez dalszego
biegu, o czym informuje
przedstawiciela
wnioskodawców
(pierwszego na liście
poparcia),

5. Jeżeli weryfikacja
wykaże, iż liczba
podpisów Mieszkańców
Dzielnicy jest
odpowiednia, Prezydent
Miasta Gdańska
przekazuje projekt
uchwały do
Przewodniczącego Rady
Dzielnicy celem ujęcia go
w porządku obrad sesji.

42. § 20 Zmienić § 20

§  20  ust.  1  Z  przebiegu  sesji
sporządza się ogólnodostępny
protokół, który stanowi jedyne
urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad. Protokół
sporządza wyznaczony przez
Prezydenta Miasta Gdańska
urzędnik
Ust. 2 Protokół może być
sporządzany utrwalając
przebieg posiedzenia za
pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk albo
obraz i dźwięk oraz
odnotowując pisemnie
przynajmniej oznaczenie sesji,
miejsce i datę obrad, wyniki
przeprowadzonych głosować,
podjęte uchwały oraz
podstawowe ustalenia

Obsługa biurowa
powinna być zapewniona
przez urzędników.



43. § 21 ust. 1 Przywrócić pierwotne
brzmienie ustępu 1

W skład Zarządu wchodzą:
Przewodniczący i jego
Zastępca oraz do 2 członków
Zarządu

Nie ma uzasadnienia dla
obligatoryjnego
wybierania dodatkowego
członka Zarządu, w
małych dzielnicach nie
zawsze musi być taka
potrzeba, natomiast praca
w Zarządzie łączy się ze
zwiększonym
zaangażowaniem, za
które na obecnie
obowiązujących
zasadach, nie otrzymuje
żadnej diety.

44. § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3
Rada wybiera ze swojego
grona Przewodniczącego
Zarządu

Zastępca
Przewodniczącego
Zarządu, jak i ewentualni
Członkowie Zarządu
mogliby nie być Radnymi
Dzielnicy, oczywiście o
ile Rada Dzielnicy będzie
chciała takiego
rozwiązania

45. § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6

6. W przypadku odwołania
Przewodniczącego Zarządu,
Rada wybiera nowy Zarząd w
terminie 90 dni od dnia
odwołania

Ze względu na utrudnione
procedury
przeprowadzenia tajnych
wyborów na funkcje np.
w czasie epidemii, czy
zwoływania sesji w
okresie wakacyjnym
zasadnym wydaje się
wydłużenie 60 dniowego
przynajmniej do 90 dni

46. § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5
5. Rada wybiera nowy Zarząd
w terminie 90 dni od dnia
przyjęcia rezygnacji.

Ze względu na utrudnione
procedury
przeprowadzenia tajnych
wyborów na funkcje np.
w czasie epidemii, czy
zwoływania sesji w
okresie wakacyjnym
zasadnym wydaje się
wydłużenie 60 dniowego
przynajmniej do 90 dni

47. § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3

3. W przypadku odwołania
Zastępcy Przewodniczącego
bądź Członka Zarządu, Rada
dokonuje wyboru nowego w
terminie 90 dni od dnia
odwołania.

Ze względu na utrudnione
procedury
przeprowadzenia tajnych
wyborów na funkcje np.
w czasie epidemii, czy
zwoływania sesji w
okresie wakacyjnym
zasadnym wydaje się
wydłużenie 60 dniowego
przynajmniej do 90 dni

48. § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1
Jeżeli Rada nie dokona
wyboru  Zarządu  w  ciągu  3
miesięcy od daty ogłoszenia

Należy pozostawić
Radzie Miasta możliwość
decyzji, czy konieczne



wyników, przez Miejską
Komisję ds. Wyborów w
Jednostkach Pomocniczych w
Gdańsku, może ulec
rozwiązaniu przez Radę
Miasta Gdańska.

jest rozwiązanie Rady i
czy nie zaistniały
przesłanki zewnętrzne
uniemożliwiające
dokonanie wyborów w
wyznaczonym terminie.

49. § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2

2. Jeżeli Rada nie dokona
wyboru nowego Zarządu w
terminie 90 dni od dnia jego
odwołania lub przyjęcia
rezygnacji, może ulec
rozwiązaniu przez Radę
Miasta Gdańska

Ze względu na utrudnione
procedury
przeprowadzenia tajnych
wyborów na funkcje np.
w czasie epidemii, czy
zwoływania sesji w
okresie wakacyjnym
zasadnym wydaje się
wydłużenie 60 dniowego
przynajmniej do 90 dni.
Nadto należy pozostawić
Radzie Miasta możliwość
decyzji, czy konieczne
jest rozwiązanie Rady i
czy nie zaistniały
przesłanki zewnętrzne
uniemożliwiające
dokonanie wyborów w
wyznaczonym terminie

50. § 28 ust 1 pkt 1 Zmienić §  28  ust.  1
pkt. 1

1) przygotowywanie
projektów uchwał Rady, za
wyjątkiem projektów uchwał
przedkładanych radzie przez
komisje Rady, grupy radnych
lub grupy 100 mieszkańców
Dzielnicy

Zapis dostosowano do
wnioskowanej liczby 100
mieszkańców

51. § 28 ust 1 pkt 7 Zmienić § 28 ust. 1 pkt
7

7) przedkładanie
Prezydentowi Miasta Gdańska
wniosków i uzgadnianie
realizacji zadań
finansowanych z Budżetu
Dzielnicy

Konieczne jest
pozostawienie wpływu
organu wykonawczego na
sposób wydatkowania
środków statutowych

52. §28 ust.1 pkt 9 Zmienić § 28 ust. 1 pkt
9

9) składanie rocznych
sprawozdań z działalności
Zarządu (z uwzględnieniem
otrzymanego od Prezydenta
Miasta Gdańska wykazu
zrealizowanych
przedsięwzięć, o których
mowa w § 34 ust. 5), Radzie
Dzielnicy oraz Radzie Miasta
Gdańska, nie później niż do 30
kwietnia roku następnego

W obecnie
proponowanym sposobie
uzgadniania i
realizowania budżetu
dzielnicy Zarząd nie ma
już żadnego wpływu,
poza wykonywaniem
czynności sekretarskich,
zarówno na kształt
budżetu, jak i sposób jego
realizacji odpowiadają
urzędnicy, zatem to
Prezydent MG powinien
składać sprawozdanie z
wykonania Budżetu
Dzielnicy.

53. §28 ust 1 pkt 14 Zmienić §  28  ust.  1
pkt. 14

14) konsultowanie z organami
Miasta Gdańska oraz

Celowe wydaje się
określenie, że jednostki



jednostkami organizacyjnymi
Miasta Gdańska realizacji
zadań dotyczących
bezpośrednio obszaru
Dzielnicy finansowanych ze
środków pozostających do
dyspozycji jednostki, a także
uzyskiwanie na bieżąco od
tych podmiotów informacji o
realizacji innych zadań
dotyczących bezpośrednio
obszaru Dzielnicy

powinny na bieżąco
informować o swoich
zadaniach realizowanych
na terenie Dzielnicy.

54. § 28 ust 1 pkt
15

Zmienić § 28 ust. 1 pkt
15

15) otrzymywanie od organów
gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych, na
co najmniej 3 dni robocze
przed wyznaczonym
terminem, informacji o
komisjach odbiorowych prac
remontowych i budowlanych
w Dzielnicy zlecanych przez
miejskie jednostki
organizacyjne oraz
przedstawianie tym
jednostkom wniosków co do
wykonanych prac

Informacje, o którym
mowa w tym punkcie,
powinny być
przekazywane z urzędu,
w terminie
umożliwiającym
Zarządowi udział w
komisjach.

55. § 28 ust 1 pkt
16

Zmienić § 28 ust. 1 pkt
16

16) otrzymywanie od organów
Miasta Gdańska oraz
jednostek organizacyjnych
Miasta Gdańska nie rzadziej
niż raz na kwartał informacji
w sprawach dotyczących
Dzielnicy lub mających
znaczenie dla Dzielnicy

Informacje, o których
mowa w pkt. 16 powinny
być przekazywane
Zarządowi regularnie z
urzędu, a nie na wniosek.

56. § 28 ust 1 pkt
17

Zmienić § 28 ust. 1 pkt
17

Informowanie Mieszkańców o
działaniach podejmowanych
przez Zarząd

Obsługą Radnych Miasta
Gdańska winno
zajmować się zgodnie z
kompetencjami Biuro
Rady Miasta Gdańska

57. § 28 ust 1 pkt
18 Dopisać pkt 18

Występowanie do właściwej
Komisji Rady Miasta Gdańska
ze skargami na działanie
Prezydenta Miasta Gdańska,
wydziałów Urzędu
Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych Miasta

Wszelkie kompetencje
nadane Zarządowi stają
się martwe, jeśli nie ma
żadnej możliwości ich
egzekwowania.

58. § 28 ust 1 pkt
19 Dopisać pkt 19 Składanie odwołania, o

którym mowa w § 34 ust 14

59.
§ 28 ust. 1 pkt
20 Dopisać pkt 20

udział z głosem doradczym w
komisjach konkursowych,
przetargowych, odbiorowych i
innych dotyczących Dzielnicy

Proponowane
uprawnienie umożliwi
poprawę realizacji funkcji
miejskich na terenie
Dzielnicy,

60. § 28 ust 1 pkt
21 Dopisać pkt 21

składanie do Prezydenta
Miasta Gdańska zapytań
rozpatrywanych na zasadach

Konieczne jest
wprowadzenie
uprawnienia



analogicznych do interpelacji i
zapytań Radnych Miasta
Gdańska

umożliwiającego szybkie
uzyskiwanie informacji o
stanie faktycznym
zgłaszanych problemów

61. § 28 ust 1 pkt
22 Dopisać pkt 22

Wydawanie opinii w
procedurze udzielania i
odbierania koncesji na
prowadzenie sprzedaży
alkoholu

częsty problem, z którym
zgłaszają się Mieszkańcy

62. § 28 ust 1 pkt
23 Dopisać pkt 23

Otrzymywanie od jednostek
miejskich, odpowiedzialnych
za realizację przedsięwzięć
finansowych ze środków
statutowych dzielnicy,
informacji o uruchomieniu
procedury oraz o wyborze
wykonawcy przedsięwzięć

Konieczne jest
wprowadzenie
uprawnienia,
umożliwiającego
pozyskiwanie informacji
o przebiegu realizacji
przedsięwzięć ze
środków statutowych
dzielnicy

63. § 28 ust 1 pkt
24 Dopisać pkt 24

Przeprowadzanie konsultacji z
mieszkańcami , w
szczególności rodzajów
przedsięwzięć planowanych
do realizacji ze środków
Budżetu Dzielnicy

Przeprowadzanie
konsultacji z
mieszkańcami powinno
znaleźć się w
kompetencjach Zarządu
Dzielnicy, a nie Rady

64. § 28 ust 2
Usunięto zapis „w
ogólnodostępnym
zbiorze”

2. Dokumentację z realizacji
zadań opisanych w ust. 1
prowadzi  Zarząd

Zbiór dokumentów
Zarządu nie może być
ogólnodostępny, z uwagi
brak możliwości nadzoru
nad tymi dokumentami,
jak również na znajdujące
się w nich często dane
wrażliwe.

65. §28 ust 3

Usunięcie ust. 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.”

Kolejny ustęp, którego
celem jest wzmocnienie
RMG i ograniczenie
autonomii Zarządów
Dzielnic.
Obustronna współpraca
Radnych Dzielnic i RMG
jest w interesie dzielnicy,
jednak powinna ona
wynikać z
podejmowanych przez
obie strony działań, a nie
nałożonego na Zarząd
Dzielnicy jednostronnego
obowiązku.

66. § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1

„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.”

Zaproponowany przez
projektodawców zapis
zaostrza pierwotne
brzmienie tego ustępu.
Jest to niekorzystne dla
dzielnicy, która biorąc
pod uwagę fakt, iż
projekty uchwał RMG



wpływają bardzo późno
do Zarządu, wykluczy
Rady/Zarządy z
możliwości opiniowania.
Nie zagwarantowano
nawet minimalnego czasu
na opinię.

67. § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4

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.

Usunięto kompetencje
RMG, które powinny być
wpisane w Statucie
Miasta. Natomiast
obsługą Radnych Miasta
Gdańsk, zgodnie z
kompetencjami zajmuje
się Biuro Rady Miasta
Gdańska.

68.

Otrzymywania od Prezydenta
Miasta Gdańska odpowiedzi
na interpelacje i zapytania
Radnych Miasta Gdańska w
zakresie spraw  dotyczących
lub mających znaczenie dla
Dzielnicy

69. § 30 ust 1

Usunięto zapis „oraz
Radnych Miasta
Gdańska z okręgu
wyborczego do Rady
Miasta Gdańska, w
którym znajduje się
Dzielnica”

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 w terminie
do 7 dni Zarząd o podjęciu
przedmiotowych działań

Usunięto kompetencje
RMG, które powinny być
wpisane w Statucie
Miasta. Natomiast
obsługą Radnych Miasta
Gdańsk, zgodnie z
kompetencjami zajmuje
się Biuro Rady Miasta
Gdańska.

70. § 30 ust 2

Usunięto zapis „oraz
Radnym Miasta
Gdańska z okręgu
wyborczego do Rady
Miasta Gdańska, w
którym znajduje się
Dzielnica”

Właściwe wydziały Urzędu
Miejskiego w Gdańsku oraz
jednostki organizacyjne
Miasta Gdańska udzielają
Zarządowi 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.

Usunięto kompetencje
RMG, które powinny być
wpisane w Statucie
Miasta.

71. § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2

Przewodniczący Zarządu lub
osoba przez niego
upoważniona może
uczestniczyć w sesjach Rady
Miasta Gdańska i
posiedzeniach jej komisji, z
prawem wyrażania opinii w
sprawach reprezentowanej
Dzielnicy. Przewodniczący
Zarządu może również
udzielić innej osobie
upoważnienia do
reprezentowania, zasięgania

Przewodniczący Zarządu
powinien mieć
możliwość upoważnia
dowolnej osobie do
czynności o których
mowa w tym przepisie



informacji i wykonywania
czynności Przewodniczącego
Zarządu względem
podmiotów zewnętrznych w
określonym tematycznie
zakresie i czasie

72. § 34 ust 1 Zmienić § 34 ust. 1

W budżecie miasta Gdańska
wyodrębnia się środki
finansowe na działalność
statutową Dzielnic Miasta
Gdańska co roku w odrębnej
uchwale Rady Miasta
Gdańska podejmowanej do 31
stycznia roku
poprzedzającego rok
budżetowy

Na tym etapie procedury
nie jest istotna kwota na
Mieszkańca tylko ogólna
ilość środków
przeznaczonych na
budżety Dzielnic

73. § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2

Środki finansowe dla
Dzielnicy przydzielane są
według algorytmu:
a) 80% środków finansowych
dla wszystkich Dzielnic jest
dzielonych proporcjonalnie do
liczby mieszkańców objętych
rejestrem wyborców każdej z
Dzielnic
b) 20% środków finansowych
dla wszystkich Dzielnic jest
dzielone w zależności od
udziału powierzchni gruntów
miejskich w Dzielnicy do
ogólnej powierzchni tych
gruntów w Mieście,
rozumianych jako grunty
będące własnością Gminy
Miasta Gdańska i  grunty
Skarbu Państwa będące
zarządzanych przez
Prezydenta Miasta Gdańska z
wyłączeniem użytków
rolnych, leśnych, gruntów pod
wodami.
Środki finansowe dzielnicy
powiększone są o wpływy z
tytułu podatku od
nieruchomości w wysokości
5% ogólnych wpływów do
budżetu Gminy w danym roku
od nieruchomości
zlokalizowanych w Dzielnicy.

Wprowadzenie bardziej
sprawiedliwego
algorytmu przydziału
środków.

74. § 34 ust 3 Usunąć § 34 ust 3 pkt.
a) i b)

Przy prawie zerowym
poziomie wsparcia
informacyjnego i
promocyjnego Miasta w
odniesieniu do wyborów
do rad dzielnic oraz w
sytuacji, gdy w Dzielnicy



Wrzeszcz Dolny (ale
także w wielu innych
dzielnicach) Miasto
drastycznie (bo o 50%)
zmniejsza liczbę lokali
wyborczych w wyborach
do rad dzielnic w
stosunku do liczby tych
lokali w innych wyborach
(parlamentarnych,
prezydenckich,
samorządowych) karanie
mieszkańców dzielnic za
niższą frekwencję jest
bardzo niesprawiedliwe.
W dodatku różnicowanie
w ten sposób
mieszkańców przez cały
czas trwania nowej
kadencji Rady Dzielnicy
pogłębia tę
niesprawiedliwość.
Każdy mieszkaniec ma
taką samą wartość i  dla
każdego mieszkańca
powinna być przypisana
stawka budżetowa w
kwocie NAJWYŻSZEJ.

75. § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4

Środki finansowe dla
Dzielnicy obliczane są przez
Prezydenta Miasta Gdańska
według stanu Mieszkańców
objętych rejestrem wyborców
na dzień 1 stycznia roku
poprzedzającego rok
budżetowy oraz zestawienia
powierzchni gruntów
miejskich, o których mowa w
ust. 2  Prezydent przekazuje
Radzie informację o kwocie
dla Dzielnicy w ciągu 14 dni
od dnia podjęcia uchwały, o
której mowa w ust. 1

Celowe jest ujednolicenie
daty z procedurą Budżetu
Obywatelskiego

76. § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g

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

Dopisano pkt. g, tj.
„drobnych inwestycji”,
jest to kompetencja, która
znajduje się w aktualnych
statutach dzielnic.
Zwiększono procent,
który można przeznaczyć
na informowanie,
albowiem przy
aktualnych stawkach
budżetowych w małych
dzielnicach, kwota jest
zbyt mała, by działanie



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 oraz drobnych
inwestycji;
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 5% środków
Dzielnicy.

takie mogło być
zrealizowane.

77. § 34 ust 7

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

Każda dzielnica ma inną
specyfikę problemów i
potrzeb, takie
ograniczenie do zadań z
zakresu „utrzymania i
rozwoju infrastruktury”
spowoduje w wielu
dzielnicach problem z
wydatkowaniem
środków. Ograniczy
również autonomię rad
dzielnic.

78. § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8

Środki przeznaczone na
przedsięwzięcia, o których
mowa w ust. 5 lit. f mogą być
kumulowane nie dłużej niż w
okresie jednej kadencji Rady i
realizowane w okresie
dłuższym niż rok

Realizacja inwestycji
uchwalonych w ostatnim
roku kadencji powinna
być dopuszczalna i po jej
zakończeniu

79. § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9

Dzielnica może otrzymać
dodatkowe środki finansowe
na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Rady
Miasta Gdańska

Kwestia dodatkowych
środków nie musi łączyć
się jedynie z wydatkami
określonymi w ust. 5 i
powinno się w tej kwestii
zostawić swobodę Radzie
Miasta Gdańska

80. § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10

Kopie dokumentów
dotyczących wykorzystania
środków finansowych
przyznanych Dzielnicy
udostępnia właściwy wydział

Kopie dokumentów
finansowych powinny
być udostępniane przez
urzędników, bowiem
rozbudowana procedura
przetargowa



Urzędu Miejskiego w
Gdańsku

uniemożliwia często
pozyskanie dokumentu
dot. Konkretnej dzielnicy.

81. § 34 ust 12

Usunięcie ustępu:
„Konsultacje z
mieszkańcami
dotyczące rodzajów
przedsięwzięć
planowanych do
realizacji ze środków
Dzielnicy
przeprowadza się do
31 marca roku
poprzedzającego rok
budżetowy.”

Możliwość
przeprowadzenia
konsultacji została już
wpisana  w  §  15,  nie  ma
konieczności powielania
tego zapisu. W dodatku
konsultacji mają podlegać
„rodzaje przedsięwzięć
planowanych”, a nie same
przeznaczenie środków,
zatem może to
spowodować
niepotrzebne wątpliwości
i niezrozumienie wśród
mieszkańców dzielnicy.

82. § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13

13. Do 15 maja roku
poprzedzającego rok
budżetowy Zarząd przekazuje
Prezydentowi Miasta Gdańska
propozycje przedsięwzięć
planowanych do realizacji ze
środków Dzielnicy. Właściwe
wydziały Urzędu Miejskiego
oraz jednostki organizacyjne
Miasta określają możliwości
realizacji przedsięwzięć wraz
z kosztami oraz propozycją
harmonogramów w terminie
do 31 lipca roku
poprzedzającego rok
budżetowy.

Zmiana ma na celu
urealnienie
harmonogramu
procedury budżetowej i
skrócenie jej czasu oraz
powierzenie kompetencji
przygotowania projektu
organowi
wykonawczemu, zgodnie
z obowiązującym w tym
względzie regulacjami w
organach państwowych i
samorządowych.

83. § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14

14. Prezydent Miasta Gdańska
może negatywnie ocenić
możliwości realizacji
przedsięwzięcia
zaproponowanego do
realizacji ze środków
Dzielnicy wyłącznie w
przypadku niespełniania
kryteriów: legalności,
celowości lub gospodarności
przedsięwzięcia. Od oceny
negatywnej Zarządowi
przysługuje odwołanie, które
rozpatruje Zespół powołany
przez  Radę Miasta  Gdańska  i
składający  się z  3
przedstawicieli Rady Miasta
Gdańska oraz 3
przedstawicieli
Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Zespół podejmuje

Ciało odwoławcze nie
powinno składać się z
przedstawicieli organu,
którego decyzja ma być
kontrolowana, zaś
właściwym do złożenia
odwołania powinien być
Zarząd, szczególnie, że w
okresie wakacyjnym
trudnym byłoby
przeprowadzenie sesji
Rady



decyzje zwykłą większością
głosów

84. § 34 ust 15

Usunięcie ustępu 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”

Uchwała w sprawie
Konwentów
makrodzielnicowych nie
obowiązuje i zgodnie z
decyzją Wojewody
Pomorskiego była
sprzeczna z prawem.

85.

§ 34 ust 16

Zmienić § 34 ust. 16

16. Rada do 15 października
roku poprzedzającego rok
budżetowy podejmuje
uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków
Dzielnicy – Budżet Dzielnicy.
Środki nierozdysponowane
ujmowane są w rezerwie
budżetowej.

Zmiana terminu
pozwalająca zwołać sesję
po wakacjach oraz
usunięcie powtórzenia
wyrazu Rada; dodatkowo
usunięcie zapisu
ograniczającego
suwerenność decyzji
Rady

86. § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19

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

Przedmiotem darowizny
mogą być wszelkie prawa
majątkowe, a także prawa
niemające wartości
majątkowej, jeżeli tylko
mają jakąś wartość, zatem
zawężanie możliwości
uzyskania darowizny dla
Dzielnicy tylko do
środków pieniężnych jest
niecelowe

87. § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3

3. W razie powtarzającego się
rażącego naruszenia prawa
przez Radę, Rada Miasta
Gdańska z własnej inicjatywy
lub na wniosek Prezydenta
Miasta Gdańska może
rozwiązać Radę.

Zapis „lub
przedłużającego się braku
skuteczności w
wykonywaniu zadań” jest
niedookreślony zarówno
w  zakresie  czasu  jak  i
przyczyny ewentualnego
rozwiązania Rady. Tak
nieostry zapis może
prowadzić do nadużyć. W
rzeczywistości jedynym
obiektywnym miernikiem
wykonywania zadań
Rady są odbyte sesje, zaś
temat obligatoryjności
sesji jest już obwarowany
sankcją § 13 ust. 5,

88. § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1

Przewodniczący Rady lub
osoba przez niego
upoważniona przekazuje do
Przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska, nie później
niż do 30 kwietnia roku

Kwestia sprawozdania
Zarządu jest już
uregulowana we
wcześniejszych
paragrafach



następnego, sprawozdanie z
działalności Rady za rok
ubiegły.

89. § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3

Sprawozdania z działalności
Rady i Zarządu za rok ubiegły
umieszcza się na stronie
internetowej Dzielnicy w
terminie do 30 kwietnia
każdego roku

kwestia publikacji
sprawozdań powinna być
konkretnie określona, a
strona internetowa
wydaje się najbardziej
dostępnym medium

90. § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1

Wybory do Rady zarządza
Prezydent Miasta Gdańska w
terminie 1 miesiąca od
złożenia ślubowania, z
zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

Konieczna regulacja
dotycząca
przedterminowych
wyborów Prezydenta
Miasta Gdańska

91. § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2

W przypadku
przedterminowych wybory
Prezydent Miasta Gdańska nie
zarządza się wyborów do
Rady

Konieczna regulacja
dotycząca
przedterminowych
wyborów Prezydenta
Miasta Gdańska

92. § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3

W przypadku
przedterminowych wybory do
Rady Miasta Gdańska wybory
do Rady zarządza Prezydent
Miasta  Gdańska w terminie 1
miesiąca od ślubowania
Radnych Miasta Gdańska

Celowa regulacja
dotycząca
przedterminowych
wyborów Rady Miasta
Gdańska

93. § 46 pkt 15

Usunąć § 46 pkt 15
15) stwierdzanie
wygaśnięcia
mandatów Radnych

Kwestia stwierdzenie
wygaśnięcia mandatu
Radnych, winna wzorem
organów samorządu
terytorialnego być
właściwością Rady

94. § 54 Dopisanie ust 1 i 2

1. Zgłoszenie kandydata
na radnego może
zawierać nazwę partii
politycznej oraz
organizacji
społecznych  do
których należy
kandydat. Nazwy nie
mogą przekraczać 45
znaków drukarskich,
w tym spacji. W
przypadku braku
podmiotu, do którego
należy kandydat
wpisuje się wyraz:
„niezależny”.

2. kandydat składa
oświadczenie o
przynależności do
partii politycznej  lub

Mieszkańcy mają prawo
wiedzieć, do jakiej partii
politycznej lub
organizacji społecznej
należy kandydat,
szczególnie jeśli sam
kandydat chce te dane
ujawnić.
Oświadczenia pod
rygorem
odpowiedzialności karnej
uprości procedurę
zgłoszenia



organizacji
społecznych.

95. § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3

3) nazwę lub skrót nazwy
partii politycznej lub
organizacji społecznych, do
których należy kandydat, a w
przypadku braku podmiotu, do
którego należy kandydat
wpisuje  się wyraz:
„niezależny”.

Mieszkańcy mają prawo
wiedzieć, do jakiej partii
politycznej lub
organizacji społecznej
należy kandydat,
szczególnie jeśli sam
kandydat chce te dane
ujawnić.

96. § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1

1. Kampania wyborcza
rozpoczyna się z dniem
zarządzenia wyborów przez
Prezydenta Miasta Gdańska i
ulega zakończeniu w dniu
głosowania.

Ciszę wyborczą należy
wprowadzić jedynie w
dniu głosowania

97. § 66 Zmienić § 66

1. Wyborca głosuje na
kandydatów stawiając
znak “x” w kratce z lewej
strony obok nazwisk
najwyżej pięciu
kandydatów.

2. Wyborca może głosować
na mniejszą liczbę
kandydatów.

98. § 80  ust 3 Zmienić § 80 ust. 3

Wygaśnięcie mandatu radnego
w przypadkach określonych w
ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada,
w drodze uchwały nie później
niż w terminie 3 miesięcy od
wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu.

Stwierdzenie faktu
wygaśnięcia mandatu
powinna stwierdzać
uchwałą Rada; zupełnie
niezasadne wydaje się
nadawanie
Przewodniczącemu Rady
Miasta Gdańska nowych
uprawnień do zgłaszania
przypadków wygaśnięcia
mandatu - powinien
zajmować się tym
Prezydent Miasta
Gdańska

99. Przypisy
końcowe

Zmienić przypisy
końcowe

Przepisy końcowe należy
tak zmodyfikować, aby
całość zmian statutowych
weszła w życie w jednym
terminie - najlepiej od
nowej kadencji Rady.

100. Tekst jednolity Ogłoszenie tekstu
jednolitego Statutu

Ze względu na dużą ilość
zmian konieczne jest, aby
po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego zmian -
Rada Miasta Gdańska w
drodze obwieszczenia
ogłosiła jednolity tekst
Statutu



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Krzysztof  Dzienis 

 

  

[  X  ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:Młyniska 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 
§ 14 

19) 

Uchylono § 14 

19) opiniowanie 
projektów uchwał Rady 
Miasta Gdańska w 
sprawie zasad 
przeznaczania wolnych 
lokali użytkowych 

Nie uchylać § 14 p. 

19) 

Sprawa możliwości 
zaopiniowania Rady 
Dzielnicy zasad 
przeznaczenia 
wolnych lokali 
użytkowych na terenie 
dzielnicy jest na tyle 



będących własnością 
Miasta na terenie 
Dzielnicy.  
Powodem uchylenia 
było stwierdzenie, że 
JEST TO JUŻ W PKT 
4. 

istotna, że powinna 
zostać podkreślona w 
zachowaniu p 19) § 14 

2. 
§ 34 ust. 5 p. 
f 

5. Środki te mogą być 
przeznaczone –w 
ramach Budżetu 
Dzielnicy –na 
przedsięwzięcia 
dotyczące 
bezpośrednio obszaru 
Dzielnicy służące 
zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców w 
zakresie: f) utrzymania i 
rozwoju infrastruktury 
 

Po p. f dodać punkt f1 o 

następującej treści: 

f1  drobnych inwestycji 

Określenie w p. f: 
utrzymania i rozwoju 
infrastruktury jest 
nieczytelne i podatne 
na różne interpretacje 
planowanych 
wydatków 
inwestycyjnych 
dzielnicy. Dlatego 
doprecyzowanie, że 
Rada Dzielnicy może 
dokonywać drobnych 
inwestycji na swoim  
terenie pozwoli na 
uniknięcie sporów 
interpretacyjnych 

3. § 34 ust. 7 

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

Uchylić p. 7 

odgórne określenie na 
co można wydatkować 
budżet dzielnicy 
określone w p. 7 
utrudni możliwości 
gospodarowania 
pieniędzmi w 
zależności od potrzeb 
danej dzielnicy 

4. § 35 p. 3 

§ 35 ust. 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. 

Uchylić lub 

doprecyzować  zdanie: 
lub przedłużającego się 
braku skuteczności w 
wykonywaniu zadań 

Określenie lub 

przedłużającego się 
braku skuteczności w 
wykonywaniu zadań 
jest zwrotem 
niedookreślonym, 
zawierającym 
niedopuszczalną 
uznaniowość. Co to 
znaczy „braku 
skuteczności”? 
Przy takim 
niedookreślonym 
sformułowaniu każdą 
Radę można (przy 
odrobinie złej woli) 
rozwiązać! Zawsze 
można znaleźć 
argument, że Rada 
wykazuje brak 
skuteczności w 
wykonywaniu zadań 
bo nie wiadomo na 



czym polega 
skuteczność i jej brak! 

5. 
§ 57 ust. 3 p. 
3 

§ 57 ust. 3 p. 3 nazwę 
lub skrót nazwy 
organizacji społecznej 
lub partii politycznej 
popierającej kandydata, 
a w przypadku braku 
podmiotu popierającego 
kandydata wpisuje się 
wyraz: „niezależny”. 

Nie uchylać § 57 ust. 3 

p. 3 

Wyborcy mają prawo 
wiedzieć kto popiera 
kandydata na radnego. 
To pozwala lepiej 
ocenić jakie są powody 
kandydowania i jak 
kandydat będzie pełnił 
swoją funkcję.  

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:PIOTR  ZARSKI 

 

 

[  X  ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu  dzielnicy: OLIWA /WSZYSTKIE/…………… 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. &21 

W skład zarządu 

wchodzi OPRÓCZ 

Przewodniz,i Z-cy 

obowiązkowo 

2członków 

Zamiast 1-2 powinno być 2 

członków 

Jezeli zostanie np. 1 

członek to przy 

głosowaniu na 

zarządzie może 

decydować 1 głos 

Przewodniczacego  



 

2. &31 p.4,5 

Jak będzie 3 osob 

tylko zarząd to nie 

będzie uczciwie 

społecznie 

Postanowienia zapadają 

zwykła większoscią  w 

obecności co najmniej 3 

członków  składu zarządu 

Jeżeli będzie układ 

Przewodniczący,zastęp

ca i tylko 1 członek to 

przy tym zapisie może 

być sytuacja ,że na 

posiedzeniu będą tylko 

2 osoby /jako ½ 

zarządu/głosowanie 

będzie 1 ;1 i decyduje 

głos Przewodniczacego 

więc nie ma 

demokracji  jest 

autokracja –decyduje 1  

człowiek ,mielismy się 

tego wystrzegać w 

Polsce !! 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Tomasz Strug 

 

 

[   X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Oliwa 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



ślubowanie, o którym mowa w 

§ 7 ust. 1 i 3. 

 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 



Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu – 

w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego 

Rady, Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa 

w ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie do 

iloczynu ilości nieobecności 

Radnego na sesji do ogólnej 

liczby sesji w roku.    
 

mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 

7.  § 9 ust. 3 Usunąć § 9 ust 3  
Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 



„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.” 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być 

wprowadzone jedynie 

ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty ostatnich wyborów do 

Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej 

pracy  dla radnych i 

mieszkańców, którzy chcą 

wziąć udział w sesji. Przy 

czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 



zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile 

Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 

dni przed wyznaczonym 

terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, 

przekazując porządek obrad, co 

najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 



trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne muszą 

być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni od 

odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 9 

„Jeżeli Przewodniczący Rady i 

Zastępca Przewodniczącego 

Rady nie mogą prowadzić 

sesji, sesję prowadzi Radny 

wskazany przez 

Przewodniczącego Rady. Jeśli 

Przewodniczący Rady nie 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 



wskaże Radnego do 

prowadzenia sesji, sesje 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu” 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych 

będących własnością Miasta na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego 

brzmienia punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 



budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 30 Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat aby  

komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 



 rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się protokół, 

który stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki biurokratyczne, 

zasadne jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego regulowania. 

Nie ma możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 a 
Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 



składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady lub 

grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem 

Dzielnicy uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 



mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały 

bez dalszego biegu, o czym 

informuje przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących zasadach, 

nie otrzymuje żadnej 

diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 



Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, 

przez Miejską Komisję ds. 

Wyborów w Jednostkach 

Pomocniczych w Gdańsku, 

może ulec rozwiązaniu przez 

Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, 

czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 



Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, 

o których mowa w § 34 ust. 5), 

Radzie Dzielnicy oraz Radzie 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i realizowania 

budżetu dzielnicy Zarząd 

nie ma już żadnego 

wpływu, poza 

wykonywaniem czynności 

sekretarskich, zarówno na 

kształt budżetu, jak i 

sposób jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, 

zatem to Prezydent MG 

powinien składać 

sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od tych 

podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym terminem, 

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 



informacji o komisjach 

odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych w 

Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż raz na 

kwartał informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 19 Dopisać pkt 19 
Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  § 28 ust. 1 pkt 20 

 
Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 21 Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 22 Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 23 Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 



63.  § 28 ust 1 pkt 24 Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych do 

realizacji ze środków Budżetu 

Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty 

uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 

wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

 



zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w 

terminie do 7 dni Zarząd o 

podjęciu przedmiotowych 

działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również udzielić 

innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla Dzielnicy 

przydzielane są według 

algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 



rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez Prezydenta 

Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

74.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla Dzielnicy 

obliczane są przez Prezydenta 

Miasta Gdańska według stanu 

Mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców na dzień 1 

stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy oraz 

zestawienia powierzchni 

gruntów miejskich, o których 

mowa w ust. 2  Prezydent 

przekazuje Radzie informację 

o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 

14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 

1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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;  

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w 

małych dzielnicach, kwota 

jest zbyt mała, by 

działanie takie mogło być 

zrealizowane.  



f) utrzymania i rozwoju 

infrastruktury oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% 

środków Dzielnicy. 

76.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia 

często pozyskanie 

dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 



poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

spowodować niepotrzebne 

wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie do 

31 lipca roku poprzedzającego 

rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji 

ze środków Dzielnicy 

wyłącznie w przypadku 

niespełniania kryteriów: 

legalności, celowości lub 

gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 



 

 

 

 

 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją § 

13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 
W przypadku 

przedterminowych wybory 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 



Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do Rady 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może zawierać 

nazwę partii politycznej oraz 

organizacji społecznych  do 

których należy kandydat. 

Nazwy nie mogą przekraczać 

45 znaków drukarskich, w tym 

spacji. W przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o przynależności 

do partii politycznej  lub 

organizacji społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając znak 

“x” w kratce z lewej strony 

obok nazwisk najwyżej trzech 

kandydatów. 

2. Wyborca może 

głosować na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 



97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 





















































Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Kamil Tyburski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  
poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 
braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 
rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 
termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 
może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 
wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 
możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 
zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 
urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 
realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 
ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 
się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 
Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 
nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 
tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: …JAKUB RACIBORSKI………………………………….. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Bogdan Kubik 

  

 

[ x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Olszynka 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Par. 34 ust. 2, ust.4 

Par. 34 ust. 7 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały 

dane osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 



 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 
70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z   dnia 23 
grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z   dnia 23 
grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. Wniosek o zwołanie 

sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, 

projekty uchwał oraz 

materiały związane z 

porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 



najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 



17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne 

umożliwiające im udział 

w zdalnym trybie 

obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego 

też zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania 

lub przyjęcia rezygnacji, Rada 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 



zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie 

zagadnienia chce 

konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 



26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego 

brzmienia punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 



w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie 

Komisji w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 



zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego 

urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu 

Budżetu wzorem 

organów samorządowych 

i państwowych winny 

być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej 

powinna odpowiadać 

określonej w art. 41a ust. 

2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, 

że zamieszkuje pod 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 



określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie 

sesji, miejsce i datę obrad, 

wyniki przeprowadzonych 

głosować, podjęte uchwały 

oraz podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 



dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 



Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od 

organów gminy oraz 

gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co 

najmniej 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem, 

informacji o komisjach 

odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od 

organów Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców 

o działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta 

Gdańska ze skargami na 

działanie Prezydenta Miasta 

Gdańska, wydziałów Urzędu 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 



Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych 

i innych dotyczących 

Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji 

funkcji miejskich na 

terenie Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji 

i zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji 

z  mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 



nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 



71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2  

Pozostawić bez zmian – 30%-

%70 

 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4  Pozostawić bez zmian  

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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;  

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



e) zachowania porządku i 

bezpieczeństwa;  

f) utrzymania i rozwoju 

infrastruktury oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

76.  § 34 ust 7     

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej 

dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają 

podlegać „rodzaje 

przedsięwzięć 

planowanych”, a nie 

same przeznaczenie 

środków, zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 



i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska propozycje 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  
§ 34 ust 16 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 



 

 

 

 

 

 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, 

zatem zawężanie 

możliwości uzyskania 

darowizny dla Dzielnicy 

tylko do środków 

pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym 

miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 



90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, 

do którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 



ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Jadwiga Kubik 

  

 

[ x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Olszynka 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Par. 34 ust. 2, ust.4 

Par. 34 ust. 7 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 



 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 
iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 



ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

13. Sesje mogą składać się z 

jednego lub kilku posiedzeń. 

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach sesje mogą 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 



również odbywać się z 

wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na 

odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 



własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2  

Pozostawić bez zmian – 30%-

%70 

 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4  Pozostawić bez zmian  

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

g)  informowania o 

działaniach i inicjatywach 

Rady, w tym 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



przedsięwzięciach o których 

mowa w lit. a-f z 

zastrzeżeniem, że kwota 

przeznaczona na 

informowanie nie może 

przekroczyć 5% środków 

Dzielnicy. 

76.  § 34 ust 7     

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 



Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 



przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 Usunąć § 46 pkt 15  
Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 



15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 



stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       



do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gda

Wypełniony formularz należy zło
ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą
w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz mo
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 
15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

imię i nazwisko: Roman Nosek
 

 

 

 [X]  Oświadczam, że jestem mieszka

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu wła
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prze

lub zapisz w formacie Word 97

  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

ży złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gda
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
rminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można tak

ńsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

zkowe dane osobowe 

Roman Nosek 

 

e jestem mieszkańcem Gdańska.  

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

 
W miejscu właściwym, zaznacz X. 
ia wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urz

sku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powy
lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e

konsultacje@gdansk.gda.pl 

ądzenia Nr 51/21 

ńska 

 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
ska z dnia 26 listopada 2020 roku  

u Miejskiego w Gdańsku przy 
l: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
żna także przesłać na adres 

sku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

ż w siedzibie Urzędu 
ą na powyższy adres  
ą na adres e-mail 



Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Strzyża 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 7 ust. 1 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

brak zmian, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu 

2.  w § 8 ust. 2  

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań 
i dyżurów sporządza się protokoły 
lub notatki przechowywane 
w siedzibie Rady.” 

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań i dyżurów 
sporządza się protokoły lub notatki 
przechowywane w siedzibie Rady.” 

zbyteczne nakładanie na radnych 
nowych obowiązków i niepotrzebną 
biurokrację, w dodatku mogącą stać 
w sprzeczności z procedurami RODO, 

3.  § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 proponowany zapis nie daje żadnych 
nowych uprawnień 

4.  § 8 ust. 5  

nadać § 8 ust. 5 brzmienie 
„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego 
ślubowania, wydaje legitymację 
ze zdjęciem potwierdzającą 
pełnienie mandatu Radnego” 

„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego ślubowania, 
wydaje legitymację ze zdjęciem 
potwierdzającą pełnienie mandatu Radnego” 

celowe jest wydanie legitymacji 
ze zdjęciem potwierdzającą pełnienie 
mandatu Radnego 

5.  § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 

proponowana treść jest częściowo 
powtórzeniem norm zapisanych 
w rocie ślubowania, a dodatkowo 
zawiera zapis będący ograniczeniem 
działalności gospodarczej, które może 
być wprowadzane jedynie w formie 
ustaw 

6.  § 13 ust. 4  
pozostawić obecne brzmienie § 13 
ust. 4 bez dopisywania 
„z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

pozostawić obecne brzmienie § 13 ust. 4 
bez dopisywania „z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

dodanie zastrzeżenia uniemożliwi 
zwoływanie sesji w trybie pilnym, 
analogicznie do zasad obowiązujących 
w Radzie Miasta Gdańska 

7.  § 13 ust. 5 nadać § 13 ust. 5 brzmienie „W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się należy pozostawić Radzie Miasta 



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

w okresie kolejnych trzech kwartałów 
z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, 
Rada Dzielnicy może ulec rozwiązaniu przez 
Radę Miasta Gdańska.” 

możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające odbycie sesji Rady 

8.  § 13 ust. 7  

nadać § 13 ust. 7 brzmienie 
„Zawiadomienie o terminie sesji, 
porządek obrad, projekty uchwał 
oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym terminem 
sesji.” 

„Zawiadomienie o terminie sesji, porządek 
obrad, projekty uchwał oraz materiały 
związane z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji.” 

niezasadne jest skracanie 
i różnicowanie terminu przekazywania 
materiałów (poza sytuacją sesji 
nadzwyczajnej), 

9.  z § 13 ust. 8 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie 
„Zawiadomienie Radnego Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego 
do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica 
następuje za pomocą środków 
elektronicznych” 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie „Zawiadomienie 
Radnego Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica następuje 
za pomocą środków elektronicznych” 

nie jest domeną Statutów dzielnic 
nadawanie dodatkowych uprawnień 
Radnych Miasta oraz wskazywanie 
trybu, w jakim Biuro Rady Miasta 
powinno materiały dostarczać 

10.  § 13 ust. 12 

w § 13 ust. 12 zastąpić zwrot 
„w stosunku do liczby Radnych, 
od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, 
wyrazami „aktualnego składu 
Rady” 

zastąpić zwrot „w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, wyrazami 
„aktualnego składu Rady” 

aktualny skład Rady warto zdefiniować 
w § 1, jako liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 i 3 

11.  § 13 ust. 13 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy 
„o ile Radni posiadają warunki 
techniczne umożliwiające im 
udział w zdalnym trybie 
obradowania” 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy „o ile Radni 
posiadają warunki techniczne umożliwiające 
im udział w zdalnym trybie obradowania” 

w XXI wieku warunki techniczne 
powinny obowiązkowo być 
zapewnione przynajmniej w siedzibie 
Rady 

12.  § 14 ust. 8 

nadać § 14 ust. 8 brzmienie 
„W przypadku odwołania lub 
rezygnacji Przewodniczącego 
Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję 

„W przypadku odwołania lub rezygnacji 
Przewodniczącego Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru 
Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 

nie wydaje się zasadne nadawanie 
w Statucie dzielnicy uprawnień 
Przewodniczącej Rady Miasta 
i obowiązków Radnym Miasta 



w celu wyboru Przewodniczącego 
Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona” 

niego upoważniona” 

13.  § 14 ust. 9 

nadać § 14 ust. 9 brzmienie „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 
Zarządu” 

„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 Zarządu” 

naturalnym rozwiązaniem jest 
w opisanym przypadku powierzyć 
prowadzenie sesji Przewodniczącemu 
Zarządu 

14.  § 15 ust. 1 pkt. 2  
w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy 
„w tym realizacji przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5” 

w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy „w tym 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5” 

wprowadzana nowa procedura 
budżetowa pozbawia Zarząd Dzielnicy 
realnego wpływu na wydatkowanie 
środków statutowych, zatem ten aspekt 
nie powinien być przedmiotem 
sprawozdania Zarządu Dzielnicy, lecz 
sprawozdania z wykonania Budżetu 
Dzielnicy, które powinien składać 
Radzie Prezydent Miasta Gdańska 

15.  § 15 ust. 1 pkt. 8 

nadać § 15 ust. 1 pkt. 8 brzmienie 
„powierzenia Zarządowi 
przeprowadzenia konsultacji 
dzielnicowych” 

„powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 
konsultacji dzielnicowych” 

Rada jest organem uchwałodawczym, 
zatem nie może sama konsultować, 
a jedynie zlecić konsultacje; obecny 
zapis przedmiotowego punktu 
powinien zostać wpisany, jako 
właściwość Zarządu 

16.  § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 
nawet sama Rada Miasta Gdańska 

17.  § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 



nawet sama Rada Miasta Gdańska 

18.  § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 

współpraca z Radnymi Miasta jest 
potrzebna, ale na zasadzie 
wzajemności i zadań określonych 
w § 4 ust. 1, zaś ograniczanie tej 
współpracy tylko do Radnych Miasta 
Gdańska z jednego okręgu wyborczego 
jest niezasadne 

19.  § 16 ust. 3 i 4 usunąć § 16 ust. 3 i 4 usunąć § 16 ust. 3 i 4 

Komisja Rewizyjna powoływana 
w celu kontroli działalności Zarządu 
w przypadku, gdy całość 
wydatkowania środków statutowych 
jest przekazywana do Urzędu 
wydaje się niekonieczna; jeśli Rada 
będzie widziała celowość powołania 
takiej komisji może to zrobić 
na zasadach ogólnych określonych 
w § 16 ust. 1 

20.  § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 

zbędny jest nadmierny formalizm 
i wprowadzenie terminów 
utrudniających pracę; dodatkowo 
nie jest konieczne, aby zawiadomienia 
i porządki obrad komisji miałby być 
obowiązkowo przekazywane 
wszystkim Radnym, a nie tylko 
członkom komisji 

21.  § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 

kolejny przejaw biurokracji, którą 
Radni mają prowadzić społecznie; 
jeżeli ten punkt by pozostał wnosimy 
o modyfikację zapisu, iż protokół 
sporządza wyznaczony przez 
Prezydenta urzędnik 

22.  § 17 
w § 17 powrócić do wersji 
pierwotnej formy, czyli głosowań 
„jawnych” 

w § 17 powrócić do wersji pierwotnej formy, 
czyli głosowań „jawnych” 

kolejny przejaw nadmiernego 
regulowania; jak trzy osobowa komisja 
powoła jeszcze podkomisję skrutacyjną 
dla przeprowadzenie wyborów 
Przewodniczącego Komisji 

23.  § 18 ust. 1 pkt. 5 w § 18 ust. 1 pkt. 5 brak zmian w stosunku do obowiązującego nie stwierdzono żadnych zmian 



nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

tekstu, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

w stosunku do obowiązującego tekstu, 
więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

24.  § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

25.  § 18 ust. 3 

nadać § 18 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku czasowej 
niemożliwości wykonywania 
funkcji przez Przewodniczącego 
Rady, sesje zwołuje Zastępca 
Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący 
Zarządu” 

„W przypadku czasowej niemożliwości 
wykonywania funkcji przez 
Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje 
Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu” 

niezasadne jest w przedmiotowym 
kryterium nieobecności, w dodatku bez 
określenie, czy chodzi o nieobecność 
na terenie Dzielnicy, Miasta, czy Kraju 

26.  § 19 ust. 1 

nadać § 19 ust. 1 brzmienie 
„Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności 
co najmniej połowy aktualnego 
składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut 
stanowi inaczej. Na wniosek co 
najmniej połowy aktualnego 
składu Rady lub w przypadku sesji 
zdalnych decyzją osoby 
prowadzącej sesję, 
przeprowadza się głosowania 
jawne w formie imiennej” 

„Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady lub w przypadku 
sesji zdalnych decyzją osoby prowadzącej 
sesję, przeprowadza się głosowania jawne 
w formie imiennej” 

zapis taki jest konieczny m.in. 
w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 
jest w stanie zapewnić organom 
dzielnicy systemów informatycznych 
do głosowania 

27.  § 19 ust. 3 

nadać § 19 ust. 3 brzmienie 
„Uchwały, protokoły i listy 
obecności na sesji Rady 
gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez 
Prezydenta Miasta Gdańska” 

„Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji 
Rady gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez Prezydenta 
Miasta Gdańska” 

obsługa biurowa i archiwizacja 
dokumentacji powinna być 
prowadzona przez Urząd Miejski 

28.  § 19 ust. 5 nadać § 19 ust. 5 brzmienie 
„Inicjatywa uchwałodawcza 

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 
Zarządowi, a poza Budżetem Dzielnicy 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 



przysługuje Zarządowi, a poza 
Budżetem Dzielnicy również 
komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego 
składu Rady lub grupie liczącej 
co najmniej 100 mieszkańców 
Dzielnicy” 

również komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego składu 
Rady lub grupie liczącej co najmniej 
100 mieszkańców Dzielnicy” 

i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu), zaś liczba Mieszkańców 
uprawnionych do wniesienia 
inicjatywy uchwałodawczej powinna 
odpowiadać określonej w art.  41a 
ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie 
gminnym 

29.  § 19 ust. 6 

nadać § 19 ust. 6 brzmienie 
„Mieszkańcem Dzielnicy 
uprawnionym do poparcia 
inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, 
która złożyła pisemne 
oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem 
na terenie Dzielnicy. 
Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności 
z rejestrem wyborców weryfikuje 
Prezydent Miasta Gdańska 
i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został 
poparty przez wymaganą liczbę 
Mieszkańców oraz nie jest 
sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem 
dalszego procedowania” 

„Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym 
do poparcia inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła 
pisemne oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem na terenie 
Dzielnicy. Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności z rejestrem 
wyborców weryfikuje Prezydent Miasta 
Gdańska i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został poparty 
przez wymaganą liczbę Mieszkańców oraz 
nie jest sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem dalszego 
procedowania” 

ogólnie niezasadne wydaje się 
wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców 
do Rady Dzielnicy ze względu 
na charakter spraw należących 
do właściwości Rada Dzielnicy; jednak 
zupełnie niedopuszczalne jest 
pozostawienie przedmiotowej 
inicjatywy bez szczegółowego 
unormowania; jeśli inicjatywa 
Mieszkańców na zostać wprowadzona 
celowym jest uszczegółowienie 
w Statucie zapisów jej dotyczących 
wzorem regulaminu obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej przyjętego 
Uchwałą Nr VI/99/19 Rady Miasta 
Gdańska 

30.  § 20 ust. 2 

nadać § 20 ust. 2 brzmienie 
„Protokół może być sporządzany 
utrwalając przebieg posiedzenia 
za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz 
i dźwięk oraz odnotowując 
pisemnie przynajmniej oznaczenie 
sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, 
podjęte uchwały oraz podstawowe 

„Protokół może być sporządzany utrwalając 
przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 
oraz odnotowując pisemnie przynajmniej 
oznaczenie sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, podjęte 
uchwały oraz podstawowe ustalenia” 

celowe jest dopuszczenie możliwości 
rejestracji sesji i skrótowej wersji 
protokołów 



ustalenia” 

31.  § 21 ust. 1 

pozostawić obowiązujący zapis 
§ 21 ust. 1 „W skład Zarządu 
wchodzą: Przewodniczący i jego 
Zastępca oraz do 2 członków 
Zarządu.” 

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

określanie z ilu osób ma składać się 
Zarząd powinna być suwerenną 
decyzją Rady Dzielnicy; w przypadku 
mniejszych dzielnic lub innych 
obowiązków pełnionych przez 
Radnych może nie być zasadny 3 lub 
4 osobowy Zarząd; poza tym gdy 
proponowana jest obligatoryjność 
powoływania członka Zarządu należy 
przewidzieć dietę połączoną 
z pełnieniem tej funkcji 

32.  § 28 ust. 1 pkt. 1  

nadać § 28 ust. 1 pkt. 1 brzmienie 
„przygotowywanie projektów 
uchwał Rady, za wyjątkiem 
projektów uchwał przedkładanych 
Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną 
kompetencją Zarządu jest 
przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

„przygotowywanie projektów uchwał Rady, 
za wyjątkiem projektów uchwał 
przedkładanych Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną kompetencją 
Zarządu jest przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 
i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu) 

33.  § 28 ust. 1 pkt. 7 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 7 brzmienie 
„przedkładanie Prezydentowi 
Miasta Gdańska wniosków 
i uzgadnianie realizacji zadań 
finansowanych z Budżetu 
Dzielnicy” 

„przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 
wniosków i uzgadnianie realizacji zadań 
finansowanych z Budżetu Dzielnicy” 

koniecznym jest pozostawienie 
wpływu organu wykonawczego 
na sposób wydatkowania środków 
statutowych 

34.  § 28 ust. 1 pkt. 9 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 9 brzmienie 
„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu 
(z uwzględnieniem otrzymanego 
od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych 
przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 
oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu (z uwzględnieniem 
otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie 
Dzielnicy oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

jeśli kwestia wydatkowania środków 
statutowych jest realizowana 
bezpośrednio przez jednostki podległe 
Prezydentowi Miasta to ten organ 
powinien przygotować informację 
o zadaniach z Budżetu Dzielnicy 
za rok poprzedni oraz ich kosztach 



35.  § 28 ust. 1 pkt. 14 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 14 brzmienie 
„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 
na bieżąco od tych podmiotów 
informacji o realizacji innych 
zadań dotyczących bezpośrednio 
obszaru Dzielnicy” 

Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi 
Miasta Gdańska realizacji zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy 
finansowanych ze środków pozostających 
do dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie 
na bieżąco od tych podmiotów informacji 
o realizacji innych zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy” 

bardzo istotny jest sprawny przepływ 
informacji, zatem celowe wydaje się 
określenie, że jednostki powinny 
na bieżąco informować o swoich 
zadaniach realizowanych na terenie 
Dzielnicy 

36.  § 28 ust. 1 pkt. 15 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 15 brzmienie 
„otrzymywanie od organów gminy 
oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, na co najmniej 
3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem, informacji o komisjach 
odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy 
zlecanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne oraz przedstawianie 
tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

„otrzymywanie od organów gminy oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
na co najmniej 3 dni robocze 
przed wyznaczonym terminem, informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez 
miejskie jednostki organizacyjne oraz 
przedstawianie tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

absurdem jest proponowany zapis, że 
to Zarząd Dzielnicy miałby sam 
występować o taki informacje; to 
przecież jednostki miejskie wiedzą 
kiedy będą organizować odbiory 
i powinny o tym z wyprzedzeniem 
poinformować organ wykonawczy 
Dzielnicy 

37.  § 28 ust. 1 pkt. 16 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 16 brzmienie 
„otrzymywanie od organów Miasta 
Gdańska oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta Gdańska 
nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach 
dotyczących Dzielnicy lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy” 

„otrzymywanie od organów Miasta Gdańska 
oraz jednostek organizacyjnych Miasta 
Gdańska nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy 
lub mających znaczenie dla Dzielnicy” 

informacje te powinny być 
przekazywane Zarządowi regularnie 
z urzędu, a nie dopiero na wniosek 

38.  § 28 ust. 1 pkt. 17 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 17 brzmienie 
„informowanie Mieszkańców 
o działaniach podejmowanych 
przez Zarząd” 

„informowanie Mieszkańców o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd” 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

39.  § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 zadanie współpracy m.in. z Radnymi 



Miasta wpisany jest w § 4 ust. 1 i nie 
ma potrzeby go tu powtarzać, zaś 
zawężanie współpracy tylko 
do Radnych Miasta Gdańska z jednego 
okręgu wyborczego, jest 
niedopuszczalne 

40.  § 29 ust. 1 

nadać § 29 ust. 1 brzmienie 
„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” 

„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” 

powrót do pierwotnego brzmienia 
przepisu; niedopuszczalne jest próba 
dodanie zastrzeżenia zgodnie, z którym 
czas na opinię organów dzielnicy 
można by praktycznie zmniejszyć 
do zera; druki nieraz wpływają kilka 
godzin przed powiedzeniem komisji 
Rady Miasta i jak wówczas można by 
wydać opinię; konieczne jest konkretne 
zagwarantowanie minimalnego czasu 
na zaopiniowanie, 

41.  § 29 ust. 4 

nadać § 29 ust. 4 brzmienie 
„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” 

„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” 

Statut Dzielnicy nie jest miejscem 
do wpisywania dodatkowych 
uprawnień Radnych Miasta Gdańska, 
zaś zawężanie tego tylko do Radnych 
Miasta Gdańska z jednego okręgu 
wyborczego jest niedopuszczalne 

42.  § 32 ust. 2 

nadać § 32 ust. 2 brzmienie 
„Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona 
może uczestniczyć w sesjach Rady 
Miasta Gdańska i posiedzeniach jej 
komisji, z prawem wyrażania 
opinii w sprawach 
reprezentowanej Dzielnicy. 
Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie 
upoważnienia do reprezentowania, 
zasięgania informacji 
i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu 
względem podmiotów 

„Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 
niego upoważniona może uczestniczyć 
w sesjach Rady Miasta Gdańska 
i posiedzeniach jej komisji, z prawem 
wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej 
Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie upoważnienia 
do reprezentowania, zasięgania informacji 
i wykonywania czynności Przewodniczącego 
Zarządu względem podmiotów zewnętrznych 
w określonym tematycznie zakresie i czasie” 

Przewodniczący Zarządu powinien 
mieć możliwość upoważnia dowolnej 
osoby do czynności o których mowa 
w tym przepisie 



zewnętrznych w określonym 
tematycznie zakresie i czasie” 

43.  § 34 ust. 1 

nadać § 34 ust. 1 brzmienie 
„W budżecie miasta Gdańska 
wyodrębnia się środki finansowe 
na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy” 

„W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się 
środki finansowe na działalność statutową 
Dzielnic Miasta Gdańska co roku w odrębnej 
uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy” 

na tym etapie procedury nie jest istotna 
kwota na Mieszkańca tylko ogólna 
ilość środków przeznaczonych 
na budżety Dzielnic 

44.  § 34 ust. 2 

nadać § 34 ust. 2 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
przydzielane są według algorytmu:  
a) 90% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych 
rejestrem wyborców każdej 
z Dzielnic 
b) 10% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich 
w Dzielnicy do ogólnej 
powierzchni tych gruntów 
w Mieście”  
- wprowadzenie mechanizmu stałej 
części środków dzielonej na liczbę 
dzielnic jest krzywdzące 
dla Mieszkańców ze względu 
na nierównomierny podział 
Gdańska na Dzielnice, 

„Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane 
są według algorytmu:  
a) 90% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców każdej z Dzielnic 
b) 10% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich w Dzielnicy 
do ogólnej powierzchni tych gruntów 
w Mieście” 

wprowadzenie mechanizmu stałej 
części środków dzielonej na liczbę 
dzielnic jest krzywdzące 
dla Mieszkańców ze względu 
na nierównomierny podział Gdańska 
na Dzielnice, 

45.  § 34 ust. 4 

nadać § 34 ust. 4 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
obliczane są przez Prezydenta 
Miasta Gdańska według stanu 
Mieszkańców objętych rejestrem 

„Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są 
przez Prezydenta Miasta Gdańska według 
stanu Mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców na dzień 1 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy. Prezydent 

celowe jest ujednolicenie daty 
z procedurą Budżetu Obywatelskiego 



wyborców na dzień 1 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” 

przekazuje Radzie informację o kwocie 
dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, o której mowa w ust. 1” 

46.  § 34 ust. 5 

nadać § 34 ust. 5 brzmienie 
„Środki te mogą być przeznaczone 
– w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące 
obszaru Dzielnicy lub 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 oraz drobnych 
inwestycji;  
g) informowania o działaniach 
i inicjatywach Rady i Zarządu, 
w tym przedsięwzięciach o których 
mowa w lit. a-f.”  
- koniecznym jest utrzymanie 
obecnego zapisu - drobnych 
inwestycji oraz likwidacja 

„Środki te mogą być przeznaczone – 
w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące obszaru 
Dzielnicy lub 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 oraz 
drobnych inwestycji;  
g) informowania o działaniach i inicjatywach 
Rady i Zarządu, w tym przedsięwzięciach o 
których mowa w lit. a-f.” 

koniecznym jest utrzymanie obecnego 
zapisu - drobnych inwestycji oraz 
likwidacja nierealnego limitu 
na działania informacyjne, 



nierealnego limitu na działania 
informacyjne, 

47.  § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 

niedopuszczalne jest ograniczanie 
suwerenności Rad Dzielnic 
w podejmowaniu decyzji, 
co do struktury wydatków 

48.  § 34 ust. 8 

nadać § 34 ust. 8 brzmienie 
„Środki przeznaczone 
na przedsięwzięcia, o których 
mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż 
w okresie jednej kadencji Rady 
i realizowane w okresie dłuższym 
niż rok” 

„Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, 
o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż w okresie jednej 
kadencji Rady i realizowane w okresie 
dłuższym niż rok” 

realizacja inwestycji uchwalonych 
w ostatnim roku kadencji powinna być 
dopuszczalna i po jej zakończeniu 

49.  § 34 ust. 9 

nadać § 34 ust. 9 brzmienie 
„Dzielnica może otrzymać 
dodatkowe środki finansowe 
na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska” 

„Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki 
finansowe na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska” 

kwestia dodatkowych środków 
nie musi łączyć się jedynie 
z wydatkami określonymi w ust. 5 
i powinno się w tej kwestii zostawić 
swobodę Radzie Miasta Gdańska 

50.  § 34 ust. 10 

nadać § 34 ust. 10 brzmienie 
„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków 
finansowych przyznanych 
Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku” 

„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków finansowych 
przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego w Gdańsku” 

Gmina Miasta Gdańska jest Nabywcą 
towarów lub usług wydatkowanych 
z Budżetów Dzielnic, więc to Urząd 
Miejski powinien zajmować się 
kwestiami dokumentów księgowych 

51.  § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 

możliwość przeprowadzenia 
konsultacji została już wpisana w § 15, 
a na tak wczesnym etapie procedury 
budżetowej nie jest celowe 
prowadzenie pełnych konsultacji, 
a jedynie zebranie pomysłów 
Mieszkańców 

52.  § 34 ust. 13 

nadać § 34 ust. 13 brzmienie 
„Do 15 maja roku poprzedzającego 
rok budżetowy Zarząd przekazuje 
Prezydentowi Miasta Gdańska 

„Do 15 maja roku poprzedzającego rok 
budżetowy Zarząd przekazuje Prezydentowi 
Miasta Gdańska propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 

zmiana ma na celu urealnienie 
harmonogramu procedury budżetowej 
i skrócenie jej czasu oraz powierzenie 
kompetencji przygotowania projektu 



propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji 
ze środków Dzielnicy. Właściwe 
wydziały Urzędu Miejskiego oraz 
jednostki organizacyjne Miasta 
określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami 
oraz propozycją harmonogramów 
w terminie do 31 lipca roku 
poprzedzającego rok budżetowy.” 

Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne 
Miasta określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami oraz 
propozycją harmonogramów w terminie 
do 31 lipca roku poprzedzającego rok 
budżetowy.” 

organowi wykonawczemu, zgodnie 
z obowiązującym w tym względzie 
regulacjami w organach państwowych 
i samorządowych 

53.  § 34 ust. 14 

nadać § 34 ust. 14 brzmienie 
„Prezydent Miasta Gdańska może 
negatywnie ocenić możliwości 
realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji 
ze środków Dzielnicy wyłącznie 
w przypadku niespełniania 
kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności 
przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje Zespół 
powołany przez Radę Miasta 
Gdańska i składający się 
z 3 przedstawicieli Rady Miasta 
Gdańska oraz 3 przedstawicieli 
Przewodniczących Zarządów 
Dzielnic. Zespół podejmuje 
decyzje zwykłą większością 
głosów.” 

„Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie 
ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji ze środków 
Dzielnicy wyłącznie w przypadku 
niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje Zespół powołany 
przez Radę Miasta Gdańska i składający się 
z 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 
3 przedstawicieli Przewodniczących 
Zarządów Dzielnic. Zespół podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów.” 

ciało odwoławcze nie powinno 
składać się z przedstawicieli organu, 
którego decyzja ma być kontrolowana, 
zaś właściwym do złożenia odwołania 
powinien być Zarząd, szczególnie, że 
w okresie wakacyjnym trudnym 
byłoby przeprowadzenie sesji Rady 

54.  § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 

uchwała w sprawie Konwentów 
makrodzielnicowych nie obowiązuje 
i zgodnie z decyzją Wojewody 
Pomorskiego była sprzeczna z prawem 

55.  § 34 ust. 16 

nadać § 34 ust. 16 brzmienie 
„Rada do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy 
podejmuje uchwałę w sprawie 

„Rada do 30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet 
Dzielnicy. Środki nierozdysponowane 

zmiana terminu pozwalająca zwołać 
sesję po wakacjach oraz usunięcie 
powtórzenia wyrazu Rada; dodatkowo 
usunięcie zapisu ograniczającego 



przeznaczenia środków Dzielnicy 
– Budżet Dzielnicy. Środki 
nierozdysponowane ujmowane są 
w rezerwie budżetowej.” 

ujmowane są w rezerwie budżetowej.” suwerenność decyzji Rady 

56.  § 34 ust. 19 

nadać § 34 ust. 19 brzmienie 
„Darowizny od osób prawnych 
i fizycznych dla Dzielnicy mają 
charakter darowizny celowej 
wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

„Darowizny od osób prawnych i fizycznych 
dla Dzielnicy mają charakter darowizny 
celowej wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

przedmiotem darowizny mogą być 
wszelkie prawa majątkowe, a także 
prawa niemające wartości majątkowej, 
jeżeli tylko mają jakąś wartość, zatem 
zawężanie możliwości uzyskania 
darowizny dla Dzielnicy tylko 
do środków pieniężnych jest niecelowe 

57.  § 35 ust. 3 

pozostawić obecne brzmienie § 35 
ust. 3 bez dopisywania „lub 
przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu 
zadań”  

pozostawić obecne brzmienie § 35 ust. 3 
bez dopisywania „lub przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań”  

proponowany dopisek 
bez doprecyzowania pojęcia braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań 
może stanowić pole do dowolnej 
interpretacji. W rzeczywistości 
jedynym obiektywnym miernikiem 
wykonywania zadań Rady są odbyte 
sesje, zaś temat obligatoryjności sesji 
jest już obwarowany sankcją § 13 
ust. 5 

58.  § 39 ust. 1 

nadać § 39 ust. 1 brzmienie 
„Przewodniczący Rady lub osoba 
przez niego upoważniona 
przekazuje do Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdańska, nie później 
niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie 
z działalności Rady za rok 
ubiegły.” 

„Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 
upoważniona przekazuje 
do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie z działalności Rady 
za rok ubiegły.” 

kwestia sprawozdania Zarządu jest już 
uregulowana we wcześniejszych 
paragrafach 

59.  § 39 ust. 3 

nadać § 39 ust. 3 brzmienie 
„Sprawozdania z działalności 
Rady i Zarządu za rok ubiegły 
umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

„Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu 
za rok ubiegły umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

kwestia publikacji sprawozdań 
powinna być konkretnie określona, 
a strona internetowa wydaje się 
najbardziej dostępnym medium 

60.  § 41 ust. 1 nadać § 41 ust. 1 brzmienie 
„Wybory do Rady zarządza 

„Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta 
Gdańska w terminie 1 miesiąca od złożenia 

konieczna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 



Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od złożenia 
ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 
3, 4 i 5.” 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.” Prezydenta Miasta Gdańska 

61.  § 41 ust. 2 

nadać § 41 ust. 2 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory Prezydent Miasta Gdańska 
nie zarządza się wyborów 
do Rady” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
Prezydent Miasta Gdańska nie zarządza się 
wyborów do Rady” 

konieczna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 
Prezydenta Miasta Gdańska 

62.  § 41 ust. 3 

nadać § 41 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory do Rady Miasta Gdańska 
wybory do Rady zarządza 
Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca 
od ślubowania Radnych Miasta 
Gdańska” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
do Rady Miasta Gdańska wybory do Rady 
zarządza Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od ślubowania 
Radnych Miasta Gdańska” 

celowa regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów Rady 
Miasta Gdańska 

63.  § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 

kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu Radnych, winna wzorem 
organów samorządu terytorialnego być 
właściwością Rady 

64.  § 54 ust. 3 

nadać § 54 ust. 3 brzmienie 
„Zgłoszenie kandydata na radnego 
może zawierać nazwę partii 
politycznej i organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą 
przekraczać łącznie 45 znaków 
drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy 
partii politycznej i organizacji 
społecznych wpisuje się wyraz: 
„niezależny”.”  

„Zgłoszenie kandydata na radnego może 
zawierać nazwę partii politycznej 
i organizacji społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą przekraczać 
łącznie 45 znaków drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy partii 
politycznej i organizacji społecznych 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

65.  § 54 ust. 4 

nadać § 54 ust. 4 brzmienie 
„Kandydat składa oświadczenie 
w kwestii przynależności do partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych.” 

„Kandydat składa oświadczenie w kwestii 
przynależności do partii politycznej lub 
organizacji społecznych.” 

oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej uprości 
procedurę zgłoszenia 



66.  § 57 ust. 3 

nadać § 57 ust. 3 brzmienie 
„nazwę lub nazwy partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku 
nie podania podmiotów do których 
należy kandydat wpisuje się 
wyraz: „niezależny”.”  

„nazwę lub nazwy partii politycznej lub 
organizacji społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku nie podania 
podmiotów do których należy kandydat 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

67.  § 80 ust. 3 pozostawić obecne brzmienie § 80 
ust. 3 pozostawić obecne brzmienie § 80 ust. 3 

stwierdzenie faktu wygaśnięcia 
mandatu powinna stwierdzać uchwałą 
Rada; zupełnie niezasadne wydaje się 
nadawanie Przewodniczącemu Rady 
Miasta Gdańska nowych uprawnień 
do zgłaszania przypadków wygaśnięcia 
mandatu - powinien zajmować się tym 
Prezydent Miasta Gdańska 

68.  przepisy końcowe 

przepisy końcowe należy tak 
zmodyfikować, aby całość zmian 
statutowych weszła w życie 
w jednym terminie - najlepiej 
od nowej kadencji Rady 

przepisy końcowe należy tak zmodyfikować, 
aby całość zmian statutowych weszła w życie 
w jednym terminie - najlepiej od nowej 
kadencji Rady 

zmian statutów powinny wejść w życie 
w jednym terminie - najlepiej od nowej 
kadencji Rady 

69.  

ze względu na dużą 
ilość zmian wnosimy, 
aby po opublikowaniu 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska 
w drodze 
obwieszczenia ogłosiła 
jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian 
- Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity 
tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian wnosimy, aby 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - Rada 
Miasta Gdańska w drodze obwieszczenia 
ogłosiła jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst 
Statutu 

70.  § 1 

zdefiniować w § 1 pojęcie 
„aktualnego składu Rady” - jako 
liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 i 3 

zdefiniować pojęcie „aktualnego składu 
Rady” - jako liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 
ust. 1 i 3 

zdefiniować pojęcie „aktualnego 
składu Rady” 

71.  § 5 dodać § 5 w brzmieniu „Rada „Rada Miasta Gdańska może przekazać przywrócenie zapisu ze statutów 



Miasta Gdańska może przekazać 
jednostce pomocniczej w drodze 
odrębnej uchwały realizację zadań 
własnych Miasta” 

jednostce pomocniczej w drodze odrębnej 
uchwały realizację zadań własnych Miasta” 

z 2003 r. 

72.  § 6 

nadać § 6 brzmienie „Prezydent 
Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki 
lokalowe, obsługę finansową, 
prawną i kancelaryjną oraz 
warunki techniczne dla ich 
działania.” 

„Prezydent Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki lokalowe, 
obsługę finansową, prawną i kancelaryjną 
oraz warunki techniczne dla ich działania.” 

konieczne jest zapewnienie właściwej 
obsługi i warunków pracy Organom 
Dzielnicy 

73.  § 9 ust. 2 

nadać § 9 ust. 2 brzmienie 
„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie 
obowiązków społecznych 
w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje 
dietę w wysokości 100% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 
50% diety ustalonej dla Radnego 
Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska.”  

„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie obowiązków 
społecznych w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
100% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 50% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 25% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
25% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska.” 

koniecznym jest powiązanie wysokości 
diet z kwotą aktualizowaną cyklicznie, 
aby zapobiec obecnej sytuacji, gdzie 
wysokość diet nie została zmieniona 
od 2003 r.; poza tym jeśli 
projektodawcy zmian widzą 
konieczność wprowadzenie obowiązku 
powołania Członka Zarządu, to należy 
również dla osoby pełniącej tą funkcję 
przewidzieć dietę 

74.  § 11 ust. 1 

nadać § 11 ust. 1 brzmienie 
„Kadencja Rady trwa od dnia 
wyboru i upływa 3 miesiące 
po upływie kadencji Rady Miasta 

„Kadencja Rady trwa od dnia wyboru 
i upływa 3 miesiące po upływie kadencji 
Rady Miasta Gdańska.” 

skrócenie przerwy międzykadencyjnej 



Gdańska.” 

75.  § 11 ust. 2 

nadać § 11 ust. 2 brzmienie 
„Zarząd działa do dnia wyboru 
nowego Zarządu, a w przypadku 
gdy Rada nie zostanie wybrana, 
Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich 
wyborów do Rady.” 

„Zarząd działa do dnia wyboru nowego 
Zarządu, a w przypadku gdy Rada 
nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów 
do Rady.” 

zapewnienie działania Zarządu 
w czasie wprowadzanej obecnie 
procedury trzykrotnych wyborów 
do Rady 

76.  § 14 ust. 1 

nadać § 14 ust. 1 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę 
Sekretarza Rady w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

„Rada wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę Sekretarza Rady 
w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

istnienie w organach Dzielnicy funkcji 
dwóch Przewodniczących wprowadza 
problemy szczególnie 
dla Mieszkańców; skoro nazwa 
Przewodniczących Zarządu wynika 
z ustawy i nie można jej zmienić, to 
zasadnym wydaje się zaproponowanie 
innej nazwy funkcji 
dla Przewodniczącego Rady, 

77.  § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 
kwestia powinna być swobodnie 
regulowana przez Radę danej 
Dzielnicy,  

78.  § 14 ust. 7 i ust. 8 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym wydaje się wydłużenie 
30 dniowych terminów zawartych 
w § 14 ust. 7 i ust. 8 do 3 miesięcy 

zasadnym wydaje się wydłużenie 
30 dniowych terminów zawartych w § 14 
ust. 7 i ust. 8 do 3 miesięcy 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym wydaje się 
wydłużenie 30 dniowych terminów 
zawartych w § 14 ust. 7 i ust. 8 
do 3 miesięcy 

79.  § 15 ust. 1 pkt. 29 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 29 
w brzmieniu „składania do Rady 
Miasta Gdańska inicjatywy 
uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących 
spraw mających istotne znaczenie 
dla Dzielnicy lub mających wpływ 
na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości 
Rady Miasta Gdańska” 

„składania do Rady Miasta Gdańska 
inicjatywy uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących spraw 
mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 
mających wpływ na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości Rady 
Miasta Gdańska” 

Rada, jako organ uchwałodawczy 
Dzielnicy powinien mieć możliwość 
przygotowania i przekazania 
do dalszego procedowania projektów 
uchwał w sprawach dotyczących 
Dzielnicy 



80.  § 15 ust. 1 pkt. 30 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 30 
w brzmieniu „proponowanie 
maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu 
Dzielnicy” 

„proponowanie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu Dzielnicy” 

art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi pozwala na ustalenie 
maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie 
dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych 

81.  § 16 ust. 5 

nadać § 16 ust. 5 brzmienie 
„Komisje podlegają Radzie 
i przedkładają jej sprawozdania 
ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku 
następnego” 

„Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 
sprawozdania ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku następnego” 

rezygnacja z planów pracy, które 
w przypadku specyfiki pracy były 
trudne do określenia 

82.  § 21 ust. 3 
nadać § 21 ust. 3 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

„Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 
jak i ewentualni Członkowie Zarządu 
mogliby nie być Radnymi Dzielnicy, 
oczywiście o ile Rada Dzielnicy będzie 
chciała takiego rozwiązania 

83.  § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, 
§ 25 ust. 3, 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 
ust. 3 do 3 miesięcy, 

zasadnym jest wydłużenie 60 dniowych 
terminów zawartych w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, 
§ 25 ust. 3 do 3 miesięcy, 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

84.  § 27 ust. 1 

nadać § 27 ust. 1 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia wyników, przez 
Miejską Komisję ds. Wyborów 
w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia 
wyników, przez Miejską Komisję ds. 
Wyborów w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez 
Radę Miasta Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 



85.  § 27 ust. 2 

nadać § 27 ust. 2 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy 
od dnia jego odwołania lub 
przyjęcia rezygnacji, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego 
odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może 
ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 

86.  § 28 ust. 1 pkt. 18 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 18 
w brzmieniu „występowanie 
do właściwej Komisji Rady Miasta 
Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, 
wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta” 

„występowanie do właściwej Komisji Rady 
Miasta Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 
Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta” 

zasadnym jest zapisanie wnioskowanej 
kompetencji wzmocnienia właściwości 
Rady w przypadku niewłaściwego 
działania jednostek Miasta 

87.  § 28 ust. 1 pkt. 19 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 19 
w brzmieniu „udziału z głosem 
doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, 
odbiorowych i innych dotyczących 
Dzielnicy” 

„udziału z głosem doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, odbiorowych 
i innych dotyczących Dzielnicy” 

proponowane uprawnienie umożliwi 
poprawę realizacji funkcji miejskich 
na terenie Dzielnicy 

88.  § 28 ust. 1 pkt. 20 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 20 
w brzmieniu „składanie 
do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych 
na zasadach analogicznych 
do interpelacji i zapytań Radnych 
Miasta Gdańska” 

„składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych na zasadach 
analogicznych do interpelacji i zapytań 
Radnych Miasta Gdańska” 

konieczne jest wprowadzenie 
uprawnienia umożliwiającego szybkie 
uzyskiwanie informacji o stanie 
faktycznym zgłaszanych problemów 

89.  § 28 ust. 1 pkt. 21 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 21 
w brzmieniu „wydawanie opinii 
w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji 
na prowadzenie sprzedaży 
alkoholu” 

„wydawanie opinii w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji na prowadzenie 
sprzedaży alkoholu” 

częsty problem, z którym zgłaszają się 
Mieszkańcy 

90.  § 28 ust. 1 pkt. 22 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 22 
w brzmieniu „konsultowanie 
z Mieszkańcami istotnych spraw 
dotyczących Dzielnicy, 

„konsultowanie z Mieszkańcami istotnych 
spraw dotyczących Dzielnicy, 
w szczególności rodzajów przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 

Zarząd Dzielnicy jest organem 
właściwym do prowadzenia konsultacji 



w szczególności rodzajów 
przedsięwzięć planowanych 
do realizacji ze środków Budżetu 
Dzielnicy” 

Budżetu Dzielnicy” 

91.  § 28 ust. 2  

nadać § 28 ust. 2 brzmienie 
„Dokumentację z realizacji zadań 
opisanych w ust. 1 prowadzi 
Zarząd.” 

„Dokumentację z realizacji zadań opisanych 
w ust. 1 prowadzi Zarząd.” 

dokumentacja realizacji zadań może 
zawierać dane wrażliwe lub inne 
informacje, które należy 
zanonimizować, więc nie powinna być 
umieszczana w zbiorze 
ogólnodostępnym 

92.  § 36 ust. 3a 

dodać § 36 ust. 3a w brzmieniu 
„Uprawnionymi do złożenia 
odwołania od zarządzenia, 
o którym mowa w ust. 2, są Rada 
Dzielnicy oraz Mieszkańcy 
Dzielnicy.” 

„Uprawnionymi do złożenia odwołania 
od zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, są 
Rada Dzielnicy oraz Mieszkańcy Dzielnicy.” 

skoro wnioskodawcy zmian uznają 
za zasadne wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców, to 
należy Mieszkańcom również dać 
uprawnienie do ewentualnego 
zakwestionowania zarządzenia 
nadzorczego Prezydenta Miasta 
Gdańska 

93.  § 59 ust. 1 

nadać § 59 ust. 1 brzmienie 
„Kampania wyborcza 
rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez 
Prezydenta Miasta Gdańska i ulega 
zakończeniu z końcem dnia 
poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

„Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez Prezydenta 
Miasta Gdańska i ulega zakończeniu 
z końcem dnia poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

cisza wyborcza powinna obowiązywać 
jedynie w dniu głosowania, zaś sobota 
przedwyborcza powinna być jeszcze 
ostatnim dniem kampanii, dzięki 
czemu wzrośnie szansa na aktywizację 
Mieszkańców i wyższą frekwencję 

94.  § 66 

nadać § 66 brzmienie „Wyborca 
oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się 
na karcie do głosowania, przez 
postawienie w kratkach z lewej 
strony obok ich nazwisk znaku 
„X” (dwóch przecinających się 
linii w obrębie kratki).” 

„Wyborca oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się na karcie 
do głosowania, przez postawienie w kratkach 
z lewej strony obok ich nazwisk znaku „X” 
(dwóch przecinających się linii w obrębie 
kratki).” 

powrót do możliwości wyboru 
większej ilości kandydatów spowoduje 
lepsze odzwierciedlenie preferencji 
wyborców i wpłynie na ograniczenie 
efektu „lidera”, a jednocześnie 
proponowana maksymalna liczba 
5 głosów nie spowoduje 
„zawłaszczania” Rady przez jedną listę 

95.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony zachodniej 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



terenów leśnych integralnie 
związanych z dzielnicą, 
a stanowiących część działki 
nr 405/4 obręb 029 Gdańsk oraz 
działki nr 405/1, 405/2, 405/3, 
407/1, 407/2, 408/1, 408/2 
obręb 29 Gdańsk 

 

96.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowo-
zachodniej terenów leśnych 
integralnie związanych z dzielnicą, 
a stanowiących działki nr 26, 27/3, 
27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 28/1, 28/2 
obręb 031 Gdańsk oraz część 
działki nr 2/9 obręb 031 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 

 

97.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowej 
nieruchomości zabudowanych przy 
ulicy Makuszyńskiego 1, 3 i 5 
posiadających dojazd jedynie 
przez teren Dzielnicy Strzyża,  
a stanowiących działki nr 109/10, 
109/43, 109/51, 110, 111, 912/1, 
912/15, 912/16, 912/17, 912/24, 
912/25 obręb 031 Gdańsk oraz 
północny fragment działki nr 912/2 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



obręb 031 Gdańsk 

 

98.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowo-
wschodniej terenu byłych koszar 
stanowiących teren inwestycji 
pod nazwą Garnizon aż do osi 
komunikacyjnych stanowiącej 
ulice Słowackiego, Żołnierzy 
Wyklętych i Grunwaldzką 
w Gdańsku 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 

 

99.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony wschodniej 
obszaru tzw. Kolonia Abegga, 
czyli kwartału terenu pomiędzy 
ulicami Braci Lewoniewskich, 
Żołnierzy Wyklętych 
i Grunwaldzką oraz linią kolejową 
nr 202 w Gdańsku 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



 
 

 

  



do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gda

Wypełniony formularz należy zło
ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą
w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz mo
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 
15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

imię i nazwisko: Roman Nosek
 

 

 

 [X]  Oświadczam, że jestem mieszka

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu wła
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prze

lub zapisz w formacie Word 97

  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

ży złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gda
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
rminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można tak

ńsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

zkowe dane osobowe 

Roman Nosek 

 

e jestem mieszkańcem Gdańska.  

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

 
W miejscu właściwym, zaznacz X. 
ia wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urz

sku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powy
lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e

konsultacje@gdansk.gda.pl 

ądzenia Nr 51/21 

ńska 

 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
ska z dnia 26 listopada 2020 roku  

u Miejskiego w Gdańsku przy 
l: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
żna także przesłać na adres 

sku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

ż w siedzibie Urzędu 
ą na powyższy adres  
ą na adres e-mail 



Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Strzyża 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 7 ust. 1 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

brak zmian, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu 

2.  w § 8 ust. 2  

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań 
i dyżurów sporządza się protokoły 
lub notatki przechowywane 
w siedzibie Rady.” 

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań i dyżurów 
sporządza się protokoły lub notatki 
przechowywane w siedzibie Rady.” 

zbyteczne nakładanie na radnych 
nowych obowiązków i niepotrzebną 
biurokrację, w dodatku mogącą stać 
w sprzeczności z procedurami RODO, 

3.  § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 proponowany zapis nie daje żadnych 
nowych uprawnień 

4.  § 8 ust. 5  

nadać § 8 ust. 5 brzmienie 
„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego 
ślubowania, wydaje legitymację 
ze zdjęciem potwierdzającą 
pełnienie mandatu Radnego” 

„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego ślubowania, 
wydaje legitymację ze zdjęciem 
potwierdzającą pełnienie mandatu Radnego” 

celowe jest wydanie legitymacji 
ze zdjęciem potwierdzającą pełnienie 
mandatu Radnego 

5.  § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 

proponowana treść jest częściowo 
powtórzeniem norm zapisanych 
w rocie ślubowania, a dodatkowo 
zawiera zapis będący ograniczeniem 
działalności gospodarczej, które może 
być wprowadzane jedynie w formie 
ustaw 

6.  § 13 ust. 4  
pozostawić obecne brzmienie § 13 
ust. 4 bez dopisywania 
„z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

pozostawić obecne brzmienie § 13 ust. 4 
bez dopisywania „z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

dodanie zastrzeżenia uniemożliwi 
zwoływanie sesji w trybie pilnym, 
analogicznie do zasad obowiązujących 
w Radzie Miasta Gdańska 

7.  § 13 ust. 5 nadać § 13 ust. 5 brzmienie „W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się należy pozostawić Radzie Miasta 



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

w okresie kolejnych trzech kwartałów 
z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, 
Rada Dzielnicy może ulec rozwiązaniu przez 
Radę Miasta Gdańska.” 

możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające odbycie sesji Rady 

8.  § 13 ust. 7  

nadać § 13 ust. 7 brzmienie 
„Zawiadomienie o terminie sesji, 
porządek obrad, projekty uchwał 
oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym terminem 
sesji.” 

„Zawiadomienie o terminie sesji, porządek 
obrad, projekty uchwał oraz materiały 
związane z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji.” 

niezasadne jest skracanie 
i różnicowanie terminu przekazywania 
materiałów (poza sytuacją sesji 
nadzwyczajnej), 

9.  z § 13 ust. 8 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie 
„Zawiadomienie Radnego Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego 
do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica 
następuje za pomocą środków 
elektronicznych” 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie „Zawiadomienie 
Radnego Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica następuje 
za pomocą środków elektronicznych” 

nie jest domeną Statutów dzielnic 
nadawanie dodatkowych uprawnień 
Radnych Miasta oraz wskazywanie 
trybu, w jakim Biuro Rady Miasta 
powinno materiały dostarczać 

10.  § 13 ust. 12 

w § 13 ust. 12 zastąpić zwrot 
„w stosunku do liczby Radnych, 
od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, 
wyrazami „aktualnego składu 
Rady” 

zastąpić zwrot „w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, wyrazami 
„aktualnego składu Rady” 

aktualny skład Rady warto zdefiniować 
w § 1, jako liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 i 3 

11.  § 13 ust. 13 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy 
„o ile Radni posiadają warunki 
techniczne umożliwiające im 
udział w zdalnym trybie 
obradowania” 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy „o ile Radni 
posiadają warunki techniczne umożliwiające 
im udział w zdalnym trybie obradowania” 

w XXI wieku warunki techniczne 
powinny obowiązkowo być 
zapewnione przynajmniej w siedzibie 
Rady 

12.  § 14 ust. 8 

nadać § 14 ust. 8 brzmienie 
„W przypadku odwołania lub 
rezygnacji Przewodniczącego 
Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję 

„W przypadku odwołania lub rezygnacji 
Przewodniczącego Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru 
Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 

nie wydaje się zasadne nadawanie 
w Statucie dzielnicy uprawnień 
Przewodniczącej Rady Miasta 
i obowiązków Radnym Miasta 



w celu wyboru Przewodniczącego 
Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona” 

niego upoważniona” 

13.  § 14 ust. 9 

nadać § 14 ust. 9 brzmienie „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 
Zarządu” 

„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 Zarządu” 

naturalnym rozwiązaniem jest 
w opisanym przypadku powierzyć 
prowadzenie sesji Przewodniczącemu 
Zarządu 

14.  § 15 ust. 1 pkt. 2  
w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy 
„w tym realizacji przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5” 

w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy „w tym 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5” 

wprowadzana nowa procedura 
budżetowa pozbawia Zarząd Dzielnicy 
realnego wpływu na wydatkowanie 
środków statutowych, zatem ten aspekt 
nie powinien być przedmiotem 
sprawozdania Zarządu Dzielnicy, lecz 
sprawozdania z wykonania Budżetu 
Dzielnicy, które powinien składać 
Radzie Prezydent Miasta Gdańska 

15.  § 15 ust. 1 pkt. 8 

nadać § 15 ust. 1 pkt. 8 brzmienie 
„powierzenia Zarządowi 
przeprowadzenia konsultacji 
dzielnicowych” 

„powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 
konsultacji dzielnicowych” 

Rada jest organem uchwałodawczym, 
zatem nie może sama konsultować, 
a jedynie zlecić konsultacje; obecny 
zapis przedmiotowego punktu 
powinien zostać wpisany, jako 
właściwość Zarządu 

16.  § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 
nawet sama Rada Miasta Gdańska 

17.  § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 



nawet sama Rada Miasta Gdańska 

18.  § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 

współpraca z Radnymi Miasta jest 
potrzebna, ale na zasadzie 
wzajemności i zadań określonych 
w § 4 ust. 1, zaś ograniczanie tej 
współpracy tylko do Radnych Miasta 
Gdańska z jednego okręgu wyborczego 
jest niezasadne 

19.  § 16 ust. 3 i 4 usunąć § 16 ust. 3 i 4 usunąć § 16 ust. 3 i 4 

Komisja Rewizyjna powoływana 
w celu kontroli działalności Zarządu 
w przypadku, gdy całość 
wydatkowania środków statutowych 
jest przekazywana do Urzędu 
wydaje się niekonieczna; jeśli Rada 
będzie widziała celowość powołania 
takiej komisji może to zrobić 
na zasadach ogólnych określonych 
w § 16 ust. 1 

20.  § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 

zbędny jest nadmierny formalizm 
i wprowadzenie terminów 
utrudniających pracę; dodatkowo 
nie jest konieczne, aby zawiadomienia 
i porządki obrad komisji miałby być 
obowiązkowo przekazywane 
wszystkim Radnym, a nie tylko 
członkom komisji 

21.  § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 

kolejny przejaw biurokracji, którą 
Radni mają prowadzić społecznie; 
jeżeli ten punkt by pozostał wnosimy 
o modyfikację zapisu, iż protokół 
sporządza wyznaczony przez 
Prezydenta urzędnik 

22.  § 17 
w § 17 powrócić do wersji 
pierwotnej formy, czyli głosowań 
„jawnych” 

w § 17 powrócić do wersji pierwotnej formy, 
czyli głosowań „jawnych” 

kolejny przejaw nadmiernego 
regulowania; jak trzy osobowa komisja 
powoła jeszcze podkomisję skrutacyjną 
dla przeprowadzenie wyborów 
Przewodniczącego Komisji 

23.  § 18 ust. 1 pkt. 5 w § 18 ust. 1 pkt. 5 brak zmian w stosunku do obowiązującego nie stwierdzono żadnych zmian 



nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

tekstu, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

w stosunku do obowiązującego tekstu, 
więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

24.  § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

25.  § 18 ust. 3 

nadać § 18 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku czasowej 
niemożliwości wykonywania 
funkcji przez Przewodniczącego 
Rady, sesje zwołuje Zastępca 
Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący 
Zarządu” 

„W przypadku czasowej niemożliwości 
wykonywania funkcji przez 
Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje 
Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu” 

niezasadne jest w przedmiotowym 
kryterium nieobecności, w dodatku bez 
określenie, czy chodzi o nieobecność 
na terenie Dzielnicy, Miasta, czy Kraju 

26.  § 19 ust. 1 

nadać § 19 ust. 1 brzmienie 
„Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności 
co najmniej połowy aktualnego 
składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut 
stanowi inaczej. Na wniosek co 
najmniej połowy aktualnego 
składu Rady lub w przypadku sesji 
zdalnych decyzją osoby 
prowadzącej sesję, 
przeprowadza się głosowania 
jawne w formie imiennej” 

„Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady lub w przypadku 
sesji zdalnych decyzją osoby prowadzącej 
sesję, przeprowadza się głosowania jawne 
w formie imiennej” 

zapis taki jest konieczny m.in. 
w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 
jest w stanie zapewnić organom 
dzielnicy systemów informatycznych 
do głosowania 

27.  § 19 ust. 3 

nadać § 19 ust. 3 brzmienie 
„Uchwały, protokoły i listy 
obecności na sesji Rady 
gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez 
Prezydenta Miasta Gdańska” 

„Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji 
Rady gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez Prezydenta 
Miasta Gdańska” 

obsługa biurowa i archiwizacja 
dokumentacji powinna być 
prowadzona przez Urząd Miejski 

28.  § 19 ust. 5 nadać § 19 ust. 5 brzmienie 
„Inicjatywa uchwałodawcza 

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 
Zarządowi, a poza Budżetem Dzielnicy 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 



przysługuje Zarządowi, a poza 
Budżetem Dzielnicy również 
komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego 
składu Rady lub grupie liczącej 
co najmniej 100 mieszkańców 
Dzielnicy” 

również komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego składu 
Rady lub grupie liczącej co najmniej 
100 mieszkańców Dzielnicy” 

i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu), zaś liczba Mieszkańców 
uprawnionych do wniesienia 
inicjatywy uchwałodawczej powinna 
odpowiadać określonej w art.  41a 
ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie 
gminnym 

29.  § 19 ust. 6 

nadać § 19 ust. 6 brzmienie 
„Mieszkańcem Dzielnicy 
uprawnionym do poparcia 
inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, 
która złożyła pisemne 
oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem 
na terenie Dzielnicy. 
Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności 
z rejestrem wyborców weryfikuje 
Prezydent Miasta Gdańska 
i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został 
poparty przez wymaganą liczbę 
Mieszkańców oraz nie jest 
sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem 
dalszego procedowania” 

„Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym 
do poparcia inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła 
pisemne oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem na terenie 
Dzielnicy. Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności z rejestrem 
wyborców weryfikuje Prezydent Miasta 
Gdańska i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został poparty 
przez wymaganą liczbę Mieszkańców oraz 
nie jest sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem dalszego 
procedowania” 

ogólnie niezasadne wydaje się 
wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców 
do Rady Dzielnicy ze względu 
na charakter spraw należących 
do właściwości Rada Dzielnicy; jednak 
zupełnie niedopuszczalne jest 
pozostawienie przedmiotowej 
inicjatywy bez szczegółowego 
unormowania; jeśli inicjatywa 
Mieszkańców na zostać wprowadzona 
celowym jest uszczegółowienie 
w Statucie zapisów jej dotyczących 
wzorem regulaminu obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej przyjętego 
Uchwałą Nr VI/99/19 Rady Miasta 
Gdańska 

30.  § 20 ust. 2 

nadać § 20 ust. 2 brzmienie 
„Protokół może być sporządzany 
utrwalając przebieg posiedzenia 
za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz 
i dźwięk oraz odnotowując 
pisemnie przynajmniej oznaczenie 
sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, 
podjęte uchwały oraz podstawowe 

„Protokół może być sporządzany utrwalając 
przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 
oraz odnotowując pisemnie przynajmniej 
oznaczenie sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, podjęte 
uchwały oraz podstawowe ustalenia” 

celowe jest dopuszczenie możliwości 
rejestracji sesji i skrótowej wersji 
protokołów 



ustalenia” 

31.  § 21 ust. 1 

pozostawić obowiązujący zapis 
§ 21 ust. 1 „W skład Zarządu 
wchodzą: Przewodniczący i jego 
Zastępca oraz do 2 członków 
Zarządu.” 

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

określanie z ilu osób ma składać się 
Zarząd powinna być suwerenną 
decyzją Rady Dzielnicy; w przypadku 
mniejszych dzielnic lub innych 
obowiązków pełnionych przez 
Radnych może nie być zasadny 3 lub 
4 osobowy Zarząd; poza tym gdy 
proponowana jest obligatoryjność 
powoływania członka Zarządu należy 
przewidzieć dietę połączoną 
z pełnieniem tej funkcji 

32.  § 28 ust. 1 pkt. 1  

nadać § 28 ust. 1 pkt. 1 brzmienie 
„przygotowywanie projektów 
uchwał Rady, za wyjątkiem 
projektów uchwał przedkładanych 
Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną 
kompetencją Zarządu jest 
przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

„przygotowywanie projektów uchwał Rady, 
za wyjątkiem projektów uchwał 
przedkładanych Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną kompetencją 
Zarządu jest przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 
i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu) 

33.  § 28 ust. 1 pkt. 7 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 7 brzmienie 
„przedkładanie Prezydentowi 
Miasta Gdańska wniosków 
i uzgadnianie realizacji zadań 
finansowanych z Budżetu 
Dzielnicy” 

„przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 
wniosków i uzgadnianie realizacji zadań 
finansowanych z Budżetu Dzielnicy” 

koniecznym jest pozostawienie 
wpływu organu wykonawczego 
na sposób wydatkowania środków 
statutowych 

34.  § 28 ust. 1 pkt. 9 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 9 brzmienie 
„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu 
(z uwzględnieniem otrzymanego 
od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych 
przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 
oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu (z uwzględnieniem 
otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie 
Dzielnicy oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

jeśli kwestia wydatkowania środków 
statutowych jest realizowana 
bezpośrednio przez jednostki podległe 
Prezydentowi Miasta to ten organ 
powinien przygotować informację 
o zadaniach z Budżetu Dzielnicy 
za rok poprzedni oraz ich kosztach 



35.  § 28 ust. 1 pkt. 14 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 14 brzmienie 
„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 
na bieżąco od tych podmiotów 
informacji o realizacji innych 
zadań dotyczących bezpośrednio 
obszaru Dzielnicy” 

Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi 
Miasta Gdańska realizacji zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy 
finansowanych ze środków pozostających 
do dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie 
na bieżąco od tych podmiotów informacji 
o realizacji innych zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy” 

bardzo istotny jest sprawny przepływ 
informacji, zatem celowe wydaje się 
określenie, że jednostki powinny 
na bieżąco informować o swoich 
zadaniach realizowanych na terenie 
Dzielnicy 

36.  § 28 ust. 1 pkt. 15 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 15 brzmienie 
„otrzymywanie od organów gminy 
oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, na co najmniej 
3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem, informacji o komisjach 
odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy 
zlecanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne oraz przedstawianie 
tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

„otrzymywanie od organów gminy oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
na co najmniej 3 dni robocze 
przed wyznaczonym terminem, informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez 
miejskie jednostki organizacyjne oraz 
przedstawianie tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

absurdem jest proponowany zapis, że 
to Zarząd Dzielnicy miałby sam 
występować o taki informacje; to 
przecież jednostki miejskie wiedzą 
kiedy będą organizować odbiory 
i powinny o tym z wyprzedzeniem 
poinformować organ wykonawczy 
Dzielnicy 

37.  § 28 ust. 1 pkt. 16 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 16 brzmienie 
„otrzymywanie od organów Miasta 
Gdańska oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta Gdańska 
nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach 
dotyczących Dzielnicy lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy” 

„otrzymywanie od organów Miasta Gdańska 
oraz jednostek organizacyjnych Miasta 
Gdańska nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy 
lub mających znaczenie dla Dzielnicy” 

informacje te powinny być 
przekazywane Zarządowi regularnie 
z urzędu, a nie dopiero na wniosek 

38.  § 28 ust. 1 pkt. 17 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 17 brzmienie 
„informowanie Mieszkańców 
o działaniach podejmowanych 
przez Zarząd” 

„informowanie Mieszkańców o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd” 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

39.  § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 zadanie współpracy m.in. z Radnymi 



Miasta wpisany jest w § 4 ust. 1 i nie 
ma potrzeby go tu powtarzać, zaś 
zawężanie współpracy tylko 
do Radnych Miasta Gdańska z jednego 
okręgu wyborczego, jest 
niedopuszczalne 

40.  § 29 ust. 1 

nadać § 29 ust. 1 brzmienie 
„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” 

„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” 

powrót do pierwotnego brzmienia 
przepisu; niedopuszczalne jest próba 
dodanie zastrzeżenia zgodnie, z którym 
czas na opinię organów dzielnicy 
można by praktycznie zmniejszyć 
do zera; druki nieraz wpływają kilka 
godzin przed powiedzeniem komisji 
Rady Miasta i jak wówczas można by 
wydać opinię; konieczne jest konkretne 
zagwarantowanie minimalnego czasu 
na zaopiniowanie, 

41.  § 29 ust. 4 

nadać § 29 ust. 4 brzmienie 
„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” 

„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” 

Statut Dzielnicy nie jest miejscem 
do wpisywania dodatkowych 
uprawnień Radnych Miasta Gdańska, 
zaś zawężanie tego tylko do Radnych 
Miasta Gdańska z jednego okręgu 
wyborczego jest niedopuszczalne 

42.  § 32 ust. 2 

nadać § 32 ust. 2 brzmienie 
„Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona 
może uczestniczyć w sesjach Rady 
Miasta Gdańska i posiedzeniach jej 
komisji, z prawem wyrażania 
opinii w sprawach 
reprezentowanej Dzielnicy. 
Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie 
upoważnienia do reprezentowania, 
zasięgania informacji 
i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu 
względem podmiotów 

„Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 
niego upoważniona może uczestniczyć 
w sesjach Rady Miasta Gdańska 
i posiedzeniach jej komisji, z prawem 
wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej 
Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie upoważnienia 
do reprezentowania, zasięgania informacji 
i wykonywania czynności Przewodniczącego 
Zarządu względem podmiotów zewnętrznych 
w określonym tematycznie zakresie i czasie” 

Przewodniczący Zarządu powinien 
mieć możliwość upoważnia dowolnej 
osoby do czynności o których mowa 
w tym przepisie 



zewnętrznych w określonym 
tematycznie zakresie i czasie” 

43.  § 34 ust. 1 

nadać § 34 ust. 1 brzmienie 
„W budżecie miasta Gdańska 
wyodrębnia się środki finansowe 
na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy” 

„W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się 
środki finansowe na działalność statutową 
Dzielnic Miasta Gdańska co roku w odrębnej 
uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy” 

na tym etapie procedury nie jest istotna 
kwota na Mieszkańca tylko ogólna 
ilość środków przeznaczonych 
na budżety Dzielnic 

44.  § 34 ust. 2 

nadać § 34 ust. 2 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
przydzielane są według algorytmu:  
a) 90% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych 
rejestrem wyborców każdej 
z Dzielnic 
b) 10% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich 
w Dzielnicy do ogólnej 
powierzchni tych gruntów 
w Mieście”  
- wprowadzenie mechanizmu stałej 
części środków dzielonej na liczbę 
dzielnic jest krzywdzące 
dla Mieszkańców ze względu 
na nierównomierny podział 
Gdańska na Dzielnice, 

„Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane 
są według algorytmu:  
a) 90% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców każdej z Dzielnic 
b) 10% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich w Dzielnicy 
do ogólnej powierzchni tych gruntów 
w Mieście” 

wprowadzenie mechanizmu stałej 
części środków dzielonej na liczbę 
dzielnic jest krzywdzące 
dla Mieszkańców ze względu 
na nierównomierny podział Gdańska 
na Dzielnice, 

45.  § 34 ust. 4 

nadać § 34 ust. 4 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
obliczane są przez Prezydenta 
Miasta Gdańska według stanu 
Mieszkańców objętych rejestrem 

„Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są 
przez Prezydenta Miasta Gdańska według 
stanu Mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców na dzień 1 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy. Prezydent 

celowe jest ujednolicenie daty 
z procedurą Budżetu Obywatelskiego 



wyborców na dzień 1 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” 

przekazuje Radzie informację o kwocie 
dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, o której mowa w ust. 1” 

46.  § 34 ust. 5 

nadać § 34 ust. 5 brzmienie 
„Środki te mogą być przeznaczone 
– w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące 
obszaru Dzielnicy lub 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 oraz drobnych 
inwestycji;  
g) informowania o działaniach 
i inicjatywach Rady i Zarządu, 
w tym przedsięwzięciach o których 
mowa w lit. a-f.”  
- koniecznym jest utrzymanie 
obecnego zapisu - drobnych 
inwestycji oraz likwidacja 

„Środki te mogą być przeznaczone – 
w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące obszaru 
Dzielnicy lub 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 oraz 
drobnych inwestycji;  
g) informowania o działaniach i inicjatywach 
Rady i Zarządu, w tym przedsięwzięciach o 
których mowa w lit. a-f.” 

koniecznym jest utrzymanie obecnego 
zapisu - drobnych inwestycji oraz 
likwidacja nierealnego limitu 
na działania informacyjne, 



nierealnego limitu na działania 
informacyjne, 

47.  § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 

niedopuszczalne jest ograniczanie 
suwerenności Rad Dzielnic 
w podejmowaniu decyzji, 
co do struktury wydatków 

48.  § 34 ust. 8 

nadać § 34 ust. 8 brzmienie 
„Środki przeznaczone 
na przedsięwzięcia, o których 
mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż 
w okresie jednej kadencji Rady 
i realizowane w okresie dłuższym 
niż rok” 

„Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, 
o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż w okresie jednej 
kadencji Rady i realizowane w okresie 
dłuższym niż rok” 

realizacja inwestycji uchwalonych 
w ostatnim roku kadencji powinna być 
dopuszczalna i po jej zakończeniu 

49.  § 34 ust. 9 

nadać § 34 ust. 9 brzmienie 
„Dzielnica może otrzymać 
dodatkowe środki finansowe 
na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska” 

„Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki 
finansowe na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska” 

kwestia dodatkowych środków 
nie musi łączyć się jedynie 
z wydatkami określonymi w ust. 5 
i powinno się w tej kwestii zostawić 
swobodę Radzie Miasta Gdańska 

50.  § 34 ust. 10 

nadać § 34 ust. 10 brzmienie 
„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków 
finansowych przyznanych 
Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku” 

„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków finansowych 
przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego w Gdańsku” 

Gmina Miasta Gdańska jest Nabywcą 
towarów lub usług wydatkowanych 
z Budżetów Dzielnic, więc to Urząd 
Miejski powinien zajmować się 
kwestiami dokumentów księgowych 

51.  § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 

możliwość przeprowadzenia 
konsultacji została już wpisana w § 15, 
a na tak wczesnym etapie procedury 
budżetowej nie jest celowe 
prowadzenie pełnych konsultacji, 
a jedynie zebranie pomysłów 
Mieszkańców 

52.  § 34 ust. 13 

nadać § 34 ust. 13 brzmienie 
„Do 15 maja roku poprzedzającego 
rok budżetowy Zarząd przekazuje 
Prezydentowi Miasta Gdańska 

„Do 15 maja roku poprzedzającego rok 
budżetowy Zarząd przekazuje Prezydentowi 
Miasta Gdańska propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 

zmiana ma na celu urealnienie 
harmonogramu procedury budżetowej 
i skrócenie jej czasu oraz powierzenie 
kompetencji przygotowania projektu 



propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji 
ze środków Dzielnicy. Właściwe 
wydziały Urzędu Miejskiego oraz 
jednostki organizacyjne Miasta 
określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami 
oraz propozycją harmonogramów 
w terminie do 31 lipca roku 
poprzedzającego rok budżetowy.” 

Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne 
Miasta określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami oraz 
propozycją harmonogramów w terminie 
do 31 lipca roku poprzedzającego rok 
budżetowy.” 

organowi wykonawczemu, zgodnie 
z obowiązującym w tym względzie 
regulacjami w organach państwowych 
i samorządowych 

53.  § 34 ust. 14 

nadać § 34 ust. 14 brzmienie 
„Prezydent Miasta Gdańska może 
negatywnie ocenić możliwości 
realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji 
ze środków Dzielnicy wyłącznie 
w przypadku niespełniania 
kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności 
przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje Zespół 
powołany przez Radę Miasta 
Gdańska i składający się 
z 3 przedstawicieli Rady Miasta 
Gdańska oraz 3 przedstawicieli 
Przewodniczących Zarządów 
Dzielnic. Zespół podejmuje 
decyzje zwykłą większością 
głosów.” 

„Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie 
ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji ze środków 
Dzielnicy wyłącznie w przypadku 
niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje Zespół powołany 
przez Radę Miasta Gdańska i składający się 
z 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 
3 przedstawicieli Przewodniczących 
Zarządów Dzielnic. Zespół podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów.” 

ciało odwoławcze nie powinno 
składać się z przedstawicieli organu, 
którego decyzja ma być kontrolowana, 
zaś właściwym do złożenia odwołania 
powinien być Zarząd, szczególnie, że 
w okresie wakacyjnym trudnym 
byłoby przeprowadzenie sesji Rady 

54.  § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 

uchwała w sprawie Konwentów 
makrodzielnicowych nie obowiązuje 
i zgodnie z decyzją Wojewody 
Pomorskiego była sprzeczna z prawem 

55.  § 34 ust. 16 

nadać § 34 ust. 16 brzmienie 
„Rada do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy 
podejmuje uchwałę w sprawie 

„Rada do 30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet 
Dzielnicy. Środki nierozdysponowane 

zmiana terminu pozwalająca zwołać 
sesję po wakacjach oraz usunięcie 
powtórzenia wyrazu Rada; dodatkowo 
usunięcie zapisu ograniczającego 



przeznaczenia środków Dzielnicy 
– Budżet Dzielnicy. Środki 
nierozdysponowane ujmowane są 
w rezerwie budżetowej.” 

ujmowane są w rezerwie budżetowej.” suwerenność decyzji Rady 

56.  § 34 ust. 19 

nadać § 34 ust. 19 brzmienie 
„Darowizny od osób prawnych 
i fizycznych dla Dzielnicy mają 
charakter darowizny celowej 
wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

„Darowizny od osób prawnych i fizycznych 
dla Dzielnicy mają charakter darowizny 
celowej wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

przedmiotem darowizny mogą być 
wszelkie prawa majątkowe, a także 
prawa niemające wartości majątkowej, 
jeżeli tylko mają jakąś wartość, zatem 
zawężanie możliwości uzyskania 
darowizny dla Dzielnicy tylko 
do środków pieniężnych jest niecelowe 

57.  § 35 ust. 3 

pozostawić obecne brzmienie § 35 
ust. 3 bez dopisywania „lub 
przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu 
zadań”  

pozostawić obecne brzmienie § 35 ust. 3 
bez dopisywania „lub przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań”  

proponowany dopisek 
bez doprecyzowania pojęcia braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań 
może stanowić pole do dowolnej 
interpretacji. W rzeczywistości 
jedynym obiektywnym miernikiem 
wykonywania zadań Rady są odbyte 
sesje, zaś temat obligatoryjności sesji 
jest już obwarowany sankcją § 13 
ust. 5 

58.  § 39 ust. 1 

nadać § 39 ust. 1 brzmienie 
„Przewodniczący Rady lub osoba 
przez niego upoważniona 
przekazuje do Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdańska, nie później 
niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie 
z działalności Rady za rok 
ubiegły.” 

„Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 
upoważniona przekazuje 
do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie z działalności Rady 
za rok ubiegły.” 

kwestia sprawozdania Zarządu jest już 
uregulowana we wcześniejszych 
paragrafach 

59.  § 39 ust. 3 

nadać § 39 ust. 3 brzmienie 
„Sprawozdania z działalności 
Rady i Zarządu za rok ubiegły 
umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

„Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu 
za rok ubiegły umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

kwestia publikacji sprawozdań 
powinna być konkretnie określona, 
a strona internetowa wydaje się 
najbardziej dostępnym medium 

60.  § 41 ust. 1 nadać § 41 ust. 1 brzmienie 
„Wybory do Rady zarządza 

„Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta 
Gdańska w terminie 1 miesiąca od złożenia 

konieczna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 



Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od złożenia 
ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 
3, 4 i 5.” 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.” Prezydenta Miasta Gdańska 

61.  § 41 ust. 2 

nadać § 41 ust. 2 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory Prezydent Miasta Gdańska 
nie zarządza się wyborów 
do Rady” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
Prezydent Miasta Gdańska nie zarządza się 
wyborów do Rady” 

konieczna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 
Prezydenta Miasta Gdańska 

62.  § 41 ust. 3 

nadać § 41 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory do Rady Miasta Gdańska 
wybory do Rady zarządza 
Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca 
od ślubowania Radnych Miasta 
Gdańska” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
do Rady Miasta Gdańska wybory do Rady 
zarządza Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od ślubowania 
Radnych Miasta Gdańska” 

celowa regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów Rady 
Miasta Gdańska 

63.  § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 

kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu Radnych, winna wzorem 
organów samorządu terytorialnego być 
właściwością Rady 

64.  § 54 ust. 3 

nadać § 54 ust. 3 brzmienie 
„Zgłoszenie kandydata na radnego 
może zawierać nazwę partii 
politycznej i organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą 
przekraczać łącznie 45 znaków 
drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy 
partii politycznej i organizacji 
społecznych wpisuje się wyraz: 
„niezależny”.”  

„Zgłoszenie kandydata na radnego może 
zawierać nazwę partii politycznej 
i organizacji społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą przekraczać 
łącznie 45 znaków drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy partii 
politycznej i organizacji społecznych 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

65.  § 54 ust. 4 

nadać § 54 ust. 4 brzmienie 
„Kandydat składa oświadczenie 
w kwestii przynależności do partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych.” 

„Kandydat składa oświadczenie w kwestii 
przynależności do partii politycznej lub 
organizacji społecznych.” 

oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej uprości 
procedurę zgłoszenia 



66.  § 57 ust. 3 

nadać § 57 ust. 3 brzmienie 
„nazwę lub nazwy partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku 
nie podania podmiotów do których 
należy kandydat wpisuje się 
wyraz: „niezależny”.”  

„nazwę lub nazwy partii politycznej lub 
organizacji społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku nie podania 
podmiotów do których należy kandydat 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

67.  § 80 ust. 3 pozostawić obecne brzmienie § 80 
ust. 3 pozostawić obecne brzmienie § 80 ust. 3 

stwierdzenie faktu wygaśnięcia 
mandatu powinna stwierdzać uchwałą 
Rada; zupełnie niezasadne wydaje się 
nadawanie Przewodniczącemu Rady 
Miasta Gdańska nowych uprawnień 
do zgłaszania przypadków wygaśnięcia 
mandatu - powinien zajmować się tym 
Prezydent Miasta Gdańska 

68.  przepisy końcowe 

przepisy końcowe należy tak 
zmodyfikować, aby całość zmian 
statutowych weszła w życie 
w jednym terminie - najlepiej 
od nowej kadencji Rady 

przepisy końcowe należy tak zmodyfikować, 
aby całość zmian statutowych weszła w życie 
w jednym terminie - najlepiej od nowej 
kadencji Rady 

zmian statutów powinny wejść w życie 
w jednym terminie - najlepiej od nowej 
kadencji Rady 

69.  

ze względu na dużą 
ilość zmian wnosimy, 
aby po opublikowaniu 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska 
w drodze 
obwieszczenia ogłosiła 
jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian 
- Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity 
tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian wnosimy, aby 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - Rada 
Miasta Gdańska w drodze obwieszczenia 
ogłosiła jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst 
Statutu 

70.  § 1 

zdefiniować w § 1 pojęcie 
„aktualnego składu Rady” - jako 
liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 i 3 

zdefiniować pojęcie „aktualnego składu 
Rady” - jako liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 
ust. 1 i 3 

zdefiniować pojęcie „aktualnego 
składu Rady” 

71.  § 5 dodać § 5 w brzmieniu „Rada „Rada Miasta Gdańska może przekazać przywrócenie zapisu ze statutów 



Miasta Gdańska może przekazać 
jednostce pomocniczej w drodze 
odrębnej uchwały realizację zadań 
własnych Miasta” 

jednostce pomocniczej w drodze odrębnej 
uchwały realizację zadań własnych Miasta” 

z 2003 r. 

72.  § 6 

nadać § 6 brzmienie „Prezydent 
Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki 
lokalowe, obsługę finansową, 
prawną i kancelaryjną oraz 
warunki techniczne dla ich 
działania.” 

„Prezydent Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki lokalowe, 
obsługę finansową, prawną i kancelaryjną 
oraz warunki techniczne dla ich działania.” 

konieczne jest zapewnienie właściwej 
obsługi i warunków pracy Organom 
Dzielnicy 

73.  § 9 ust. 2 

nadać § 9 ust. 2 brzmienie 
„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie 
obowiązków społecznych 
w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje 
dietę w wysokości 100% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 
50% diety ustalonej dla Radnego 
Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska.”  

„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie obowiązków 
społecznych w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
100% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 50% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 25% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
25% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska.” 

koniecznym jest powiązanie wysokości 
diet z kwotą aktualizowaną cyklicznie, 
aby zapobiec obecnej sytuacji, gdzie 
wysokość diet nie została zmieniona 
od 2003 r.; poza tym jeśli 
projektodawcy zmian widzą 
konieczność wprowadzenie obowiązku 
powołania Członka Zarządu, to należy 
również dla osoby pełniącej tą funkcję 
przewidzieć dietę 

74.  § 11 ust. 1 

nadać § 11 ust. 1 brzmienie 
„Kadencja Rady trwa od dnia 
wyboru i upływa 3 miesiące 
po upływie kadencji Rady Miasta 

„Kadencja Rady trwa od dnia wyboru 
i upływa 3 miesiące po upływie kadencji 
Rady Miasta Gdańska.” 

skrócenie przerwy międzykadencyjnej 



Gdańska.” 

75.  § 11 ust. 2 

nadać § 11 ust. 2 brzmienie 
„Zarząd działa do dnia wyboru 
nowego Zarządu, a w przypadku 
gdy Rada nie zostanie wybrana, 
Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich 
wyborów do Rady.” 

„Zarząd działa do dnia wyboru nowego 
Zarządu, a w przypadku gdy Rada 
nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów 
do Rady.” 

zapewnienie działania Zarządu 
w czasie wprowadzanej obecnie 
procedury trzykrotnych wyborów 
do Rady 

76.  § 14 ust. 1 

nadać § 14 ust. 1 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę 
Sekretarza Rady w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

„Rada wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę Sekretarza Rady 
w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

istnienie w organach Dzielnicy funkcji 
dwóch Przewodniczących wprowadza 
problemy szczególnie 
dla Mieszkańców; skoro nazwa 
Przewodniczących Zarządu wynika 
z ustawy i nie można jej zmienić, to 
zasadnym wydaje się zaproponowanie 
innej nazwy funkcji 
dla Przewodniczącego Rady, 

77.  § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 
kwestia powinna być swobodnie 
regulowana przez Radę danej 
Dzielnicy,  

78.  § 14 ust. 7 i ust. 8 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym wydaje się wydłużenie 
30 dniowych terminów zawartych 
w § 14 ust. 7 i ust. 8 do 3 miesięcy 

zasadnym wydaje się wydłużenie 
30 dniowych terminów zawartych w § 14 
ust. 7 i ust. 8 do 3 miesięcy 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym wydaje się 
wydłużenie 30 dniowych terminów 
zawartych w § 14 ust. 7 i ust. 8 
do 3 miesięcy 

79.  § 15 ust. 1 pkt. 29 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 29 
w brzmieniu „składania do Rady 
Miasta Gdańska inicjatywy 
uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących 
spraw mających istotne znaczenie 
dla Dzielnicy lub mających wpływ 
na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości 
Rady Miasta Gdańska” 

„składania do Rady Miasta Gdańska 
inicjatywy uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących spraw 
mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 
mających wpływ na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości Rady 
Miasta Gdańska” 

Rada, jako organ uchwałodawczy 
Dzielnicy powinien mieć możliwość 
przygotowania i przekazania 
do dalszego procedowania projektów 
uchwał w sprawach dotyczących 
Dzielnicy 



80.  § 15 ust. 1 pkt. 30 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 30 
w brzmieniu „proponowanie 
maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu 
Dzielnicy” 

„proponowanie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu Dzielnicy” 

art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi pozwala na ustalenie 
maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie 
dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych 

81.  § 16 ust. 5 

nadać § 16 ust. 5 brzmienie 
„Komisje podlegają Radzie 
i przedkładają jej sprawozdania 
ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku 
następnego” 

„Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 
sprawozdania ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku następnego” 

rezygnacja z planów pracy, które 
w przypadku specyfiki pracy były 
trudne do określenia 

82.  § 21 ust. 3 
nadać § 21 ust. 3 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

„Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 
jak i ewentualni Członkowie Zarządu 
mogliby nie być Radnymi Dzielnicy, 
oczywiście o ile Rada Dzielnicy będzie 
chciała takiego rozwiązania 

83.  § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, 
§ 25 ust. 3, 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 
ust. 3 do 3 miesięcy, 

zasadnym jest wydłużenie 60 dniowych 
terminów zawartych w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, 
§ 25 ust. 3 do 3 miesięcy, 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

84.  § 27 ust. 1 

nadać § 27 ust. 1 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia wyników, przez 
Miejską Komisję ds. Wyborów 
w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia 
wyników, przez Miejską Komisję ds. 
Wyborów w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez 
Radę Miasta Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 



85.  § 27 ust. 2 

nadać § 27 ust. 2 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy 
od dnia jego odwołania lub 
przyjęcia rezygnacji, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego 
odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może 
ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 

86.  § 28 ust. 1 pkt. 18 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 18 
w brzmieniu „występowanie 
do właściwej Komisji Rady Miasta 
Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, 
wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta” 

„występowanie do właściwej Komisji Rady 
Miasta Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 
Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta” 

zasadnym jest zapisanie wnioskowanej 
kompetencji wzmocnienia właściwości 
Rady w przypadku niewłaściwego 
działania jednostek Miasta 

87.  § 28 ust. 1 pkt. 19 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 19 
w brzmieniu „udziału z głosem 
doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, 
odbiorowych i innych dotyczących 
Dzielnicy” 

„udziału z głosem doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, odbiorowych 
i innych dotyczących Dzielnicy” 

proponowane uprawnienie umożliwi 
poprawę realizacji funkcji miejskich 
na terenie Dzielnicy 

88.  § 28 ust. 1 pkt. 20 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 20 
w brzmieniu „składanie 
do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych 
na zasadach analogicznych 
do interpelacji i zapytań Radnych 
Miasta Gdańska” 

„składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych na zasadach 
analogicznych do interpelacji i zapytań 
Radnych Miasta Gdańska” 

konieczne jest wprowadzenie 
uprawnienia umożliwiającego szybkie 
uzyskiwanie informacji o stanie 
faktycznym zgłaszanych problemów 

89.  § 28 ust. 1 pkt. 21 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 21 
w brzmieniu „wydawanie opinii 
w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji 
na prowadzenie sprzedaży 
alkoholu” 

„wydawanie opinii w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji na prowadzenie 
sprzedaży alkoholu” 

częsty problem, z którym zgłaszają się 
Mieszkańcy 

90.  § 28 ust. 1 pkt. 22 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 22 
w brzmieniu „konsultowanie 
z Mieszkańcami istotnych spraw 
dotyczących Dzielnicy, 

„konsultowanie z Mieszkańcami istotnych 
spraw dotyczących Dzielnicy, 
w szczególności rodzajów przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 

Zarząd Dzielnicy jest organem 
właściwym do prowadzenia konsultacji 



w szczególności rodzajów 
przedsięwzięć planowanych 
do realizacji ze środków Budżetu 
Dzielnicy” 

Budżetu Dzielnicy” 

91.  § 28 ust. 2  

nadać § 28 ust. 2 brzmienie 
„Dokumentację z realizacji zadań 
opisanych w ust. 1 prowadzi 
Zarząd.” 

„Dokumentację z realizacji zadań opisanych 
w ust. 1 prowadzi Zarząd.” 

dokumentacja realizacji zadań może 
zawierać dane wrażliwe lub inne 
informacje, które należy 
zanonimizować, więc nie powinna być 
umieszczana w zbiorze 
ogólnodostępnym 

92.  § 36 ust. 3a 

dodać § 36 ust. 3a w brzmieniu 
„Uprawnionymi do złożenia 
odwołania od zarządzenia, 
o którym mowa w ust. 2, są Rada 
Dzielnicy oraz Mieszkańcy 
Dzielnicy.” 

„Uprawnionymi do złożenia odwołania 
od zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, są 
Rada Dzielnicy oraz Mieszkańcy Dzielnicy.” 

skoro wnioskodawcy zmian uznają 
za zasadne wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców, to 
należy Mieszkańcom również dać 
uprawnienie do ewentualnego 
zakwestionowania zarządzenia 
nadzorczego Prezydenta Miasta 
Gdańska 

93.  § 59 ust. 1 

nadać § 59 ust. 1 brzmienie 
„Kampania wyborcza 
rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez 
Prezydenta Miasta Gdańska i ulega 
zakończeniu z końcem dnia 
poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

„Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez Prezydenta 
Miasta Gdańska i ulega zakończeniu 
z końcem dnia poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

cisza wyborcza powinna obowiązywać 
jedynie w dniu głosowania, zaś sobota 
przedwyborcza powinna być jeszcze 
ostatnim dniem kampanii, dzięki 
czemu wzrośnie szansa na aktywizację 
Mieszkańców i wyższą frekwencję 

94.  § 66 

nadać § 66 brzmienie „Wyborca 
oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się 
na karcie do głosowania, przez 
postawienie w kratkach z lewej 
strony obok ich nazwisk znaku 
„X” (dwóch przecinających się 
linii w obrębie kratki).” 

„Wyborca oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się na karcie 
do głosowania, przez postawienie w kratkach 
z lewej strony obok ich nazwisk znaku „X” 
(dwóch przecinających się linii w obrębie 
kratki).” 

powrót do możliwości wyboru 
większej ilości kandydatów spowoduje 
lepsze odzwierciedlenie preferencji 
wyborców i wpłynie na ograniczenie 
efektu „lidera”, a jednocześnie 
proponowana maksymalna liczba 
5 głosów nie spowoduje 
„zawłaszczania” Rady przez jedną listę 

95.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony zachodniej 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



terenów leśnych integralnie 
związanych z dzielnicą, 
a stanowiących część działki 
nr 405/4 obręb 029 Gdańsk oraz 
działki nr 405/1, 405/2, 405/3, 
407/1, 407/2, 408/1, 408/2 
obręb 29 Gdańsk 

 

96.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowo-
zachodniej terenów leśnych 
integralnie związanych z dzielnicą, 
a stanowiących działki nr 26, 27/3, 
27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 28/1, 28/2 
obręb 031 Gdańsk oraz część 
działki nr 2/9 obręb 031 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 

 

97.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowej 
nieruchomości zabudowanych przy 
ulicy Makuszyńskiego 1, 3 i 5 
posiadających dojazd jedynie 
przez teren Dzielnicy Strzyża,  
a stanowiących działki nr 109/10, 
109/43, 109/51, 110, 111, 912/1, 
912/15, 912/16, 912/17, 912/24, 
912/25 obręb 031 Gdańsk oraz 
północny fragment działki nr 912/2 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



obręb 031 Gdańsk 

 

98.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony południowo-
wschodniej terenu byłych koszar 
stanowiących teren inwestycji 
pod nazwą Garnizon aż do osi 
komunikacyjnych stanowiącej 
ulice Słowackiego, Żołnierzy 
Wyklętych i Grunwaldzką 
w Gdańsku 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 

 

99.  Załącznik Nr 1 i 2 

wnosi się o zmianę granic 
Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy 
Strzyża od strony wschodniej 
obszaru tzw. Kolonia Abegga, 
czyli kwartału terenu pomiędzy 
ulicami Braci Lewoniewskich, 
Żołnierzy Wyklętych 
i Grunwaldzką oraz linią kolejową 
nr 202 w Gdańsku 

zmiana granic Dzielnicy Strzyża poprzez 
dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża 
teren pokazanego na poniższym planie 

 



 
 

 

  



 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Leszek Sobiecki  

 

 

[X]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[X]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia – Św. Wojciech - Lipce. 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 
L

p

. 

Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



 

 

1

. 
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 

 § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

 § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

 § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 



 

 

 § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

 funkcji : 
1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   
dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   
dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w ust 
2 wypłacana jest do 15 
stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 
2 ulega pomniejszeniu 
wprost proporcjonalnie 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



 

 

do iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 
sesji do ogólnej liczby sesji 
w roku.    



 

 

 § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być 

wprowadzone jedynie 

ustawą. 

 § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

 § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty ostatnich wyborów do 

Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

 § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

 § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 



 

 

 §13 ust. 7 Zmienić § 13 ust. 7 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej 

pracy  dla radnych i 

mieszkańców, którzy chcą 

wziąć udział w sesji. Przy 

czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

 § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

 § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

 § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej na 

7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 



 

 

 § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

 § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne muszą 

być zapewnione w 

siedzibie rady.  

 § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

 § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   



 

 

 § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

 § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

 § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

 § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  



 

 

 § 15 ust 1 pkt 8 Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

 § 15 ust 1 pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

 § 15 ust 1 pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeznaczania 

wolnych lokali użytkowych 

będących własnością Miasta 

na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

 § 15 ust 1 pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  



 

 

 § 15 ust 1 pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę 

i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

 § 15 ust 1 pkt 30 Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

 § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

 § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat aby  

komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 



 

 

 § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

 

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia.” 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

 § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się protokół, 

który stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

 § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

 
§ 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

 § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 



 

 

 § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

 § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

 § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 



 

 

 § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z pisemnym 

wnioskiem o włączenie go 

pod obrady Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 



 

 

 § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

 § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących zasadach, 

nie otrzymuje żadnej 

diety. 

 § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

 § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



 

 

 § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

 § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

 § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, 

przez Miejską Komisję ds. 

Wyborów w Jednostkach 

Pomocniczych w Gdańsku, 

może ulec rozwiązaniu przez 

Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, 

czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

 § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w 

czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki 

zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

 § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

 §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, poza 

wykonywaniem czynności 

sekretarskich, zarówno na 

kształt budżetu, jak i 

sposób jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, 

zatem to Prezydent MG 

powinien składać 

sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

 §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

 § 28 ust 1 pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż raz na 

kwartał informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

 § 28 ust 1 pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

 § 28 ust 1 pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

 § 28 ust 1 pkt 19 Dopisać pkt 19 
Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

 
§ 28 ust. 1 pkt 

20 
Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

 § 28 ust 1 pkt 21 Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 



 

 

 § 28 ust 1 pkt 22 Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

 § 28 ust 1 pkt 23 Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

 § 28 ust 1 pkt 24 Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

 § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

 §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 



 

 

 § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc pod 

uwagę fakt, iż projekty 

uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 

wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

 § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska.  

   

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

 § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni 

Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami 

zajmuje się Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

 § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 



 

 

 § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

 § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 



 

 

 § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych 

i leśnych 

 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

 § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 



 

 

 § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w 

małych dzielnicach, kwota 

jest zbyt mała, by 

działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

 § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

 § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 



 

 

 § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

 § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia 

często pozyskanie 

dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

 § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować niepotrzebne 

wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

 § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 



 

 

 § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

 § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

 

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

 § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 



 

 

 § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją § 

13 ust. 5,    

 § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

 § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

 § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

 § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

 § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 



 

 

 § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

 § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

 § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

społecznych, do których 

należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić. 

 § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 



 

 

 § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

 § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

 
Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

 Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Jan Faściszewski  

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

















































Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Łukasz Świacki  

 

  

[x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Piecki-Migowo 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 
34 

ust.2 lit a) i b) 

wprowadzenie  

zmiany w trakcie 

obecnej kadencji 
może być 

zinterpretowane jako 

załamanie umowy 

społecznej w 

Zmiana powinna wejść od 

kolejnej kadencji, od 2024 

roku 

jeżeli zmiana zostanie 

wprowadzona teraz, to 

mieszkańcy usłyszą 

komunikat: wybaczcie, 

ale zabieramy Wam, 

Urząd zabiera. Może to 

być zinterpretowane 



rozumieniu deklaracji, 

jaką składali 

kandydaci na radnych 

dzielnicy względem 

mieszkańców.  

bardzo negatywnie i z 

pewnością nie 

przysporzy popularności 

obecnie rządzącej 

koalicji w mieście, a 

popularność samej Pani 

Prezydent może również 

z tego powodu doznać 

uszczerbku. 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: MIŁOSŁAWA ZAGŁOBA 

 

   

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnic: Nowy Port, Chełm, Letnica  

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 

%, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 

2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 

2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie do 

iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

ich wysokości.  

 

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„3. Radny nie może 

powoływać się na swój 

mandat w związku z 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 



podjętymi 

dodatkowymi 

zajęciami bądź 

działalnością 

gospodarczą 

prowadzoną na własny 

rachunek lub wspólnie 

z innymi osobami.” 

prowadzi do ograniczenia 

działalności gospodarczej, 

które może być 

wprowadzone jedynie 

ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia 

uwagi dot. § 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 



bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w 

stosunku do aktualnego stanu 

Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 



warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. w 

okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 



prowadzi Przewodniczący 

Zarządu” 

23.  § 15 ust. 1 pkt 

2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu 

w realizacji zadań 

budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar 

całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 



współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej 

części środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał dotyczących 

spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę 

i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 



32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, sesje 

zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 



składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z pisemnym 

wnioskiem o włączenie go 

pod obrady Rady 

Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych mieszkańców. 



Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna 

być zapewniona przez 

urzędników.  

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za które 

na obecnie 

obowiązujących 



zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 



Miasta Gdańska okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, 

o których mowa w § 34 ust. 

5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia 

roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 

14 

Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 



54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować 

się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu Miejskiego 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 



finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze środków 

statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 



kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni 

Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

podejmowanej do 31 stycznia 

roku poprzedzającego rok 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 



budżetowy 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 



W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. Każdy 

mieszkaniec ma taką 

samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

g)  informowania o 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



działaniach i inicjatywach 

Rady, w tym 

przedsięwzięciach o których 

mowa w lit. a-f z 

zastrzeżeniem, że kwota 

przeznaczona na 

informowanie nie może 

przekroczyć 5% środków 

Dzielnicy. 

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również 

autonomię rad dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny być 

udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 



i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej 

czasu oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę 

w sprawie przeznaczenia 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 



 

 

 

 

 

środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane 

są w rezerwie budżetowej. 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady 

są odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest 

już obwarowany sankcją 

§ 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa wydaje 

się najbardziej dostępnym 

medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 



zarządza się wyborów do 

Rady 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do którego 

należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 



97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego 

w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, 

w drodze uchwały nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: RYSZARD ZAGŁOBA 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Nowy Port, Chełm, Orunia Górna – 

Gdańsk Południe, Letnica 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: BOGUMIŁA ZAGŁOBA 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Nowy Port, Chełm, Orunia Górna – 

Gdańsk Południe, Letnica 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: RYSZARD ZAGŁOBA 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Nowy Port, Chełm, Orunia Górna – 

Gdańsk Południe, Letnica 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 20 

lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 



2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  

110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 

19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku.    

 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 



uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 



odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 



wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 



wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

14) konsultowanie z organami 

Miasta Gdańska oraz 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 



jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Gdańska realizacji 

zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy finansowanych ze 

środków pozostających do 

dyspozycji jednostki, a także 

uzyskiwanie na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 



analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 



wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 

informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 



Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

75.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

76.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

takie mogło być 

zrealizowane.  

77.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

78.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

79.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

80.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 



Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

81.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

82.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

83.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



decyzje zwykłą większością 

głosów 

84.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

85.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

86.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

87.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

88.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 



następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

89.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

90.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

92.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

93.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

94.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



organizacji 

społecznych.   

95.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

96.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

97.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

98.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

99.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

100.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 



do projektów zmian Statutów dzielnic 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gd

Wypełniony formularz należy zło
ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą
w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 1
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 
15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe

imię i nazwisko: Andrzej Witkiewicz
 

 

 

 [X]  Oświadczam, że jestem mieszka

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu wła
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó
Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12

lub zapisz w formacie Word 97

  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie 
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku 

ży złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gda
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, 

terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można tak
ńsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

zkowe dane osobowe 

Andrzej Witkiewicz 

 

e jestem mieszkańcem Gdańska.  

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wył
łecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

 
W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złó ż w siedzibie Urz
sku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powy

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e
konsultacje@gdansk.gda.pl 

ądzenia Nr 51/21 

ńska 

 

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  
ska z dnia 26 listopada 2020 roku  

u Miejskiego w Gdańsku przy 
l: konsultacje@gdansk.gda.pl, 
żna także przesłać na adres 

sku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 

 na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 
łecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

ż w siedzibie Urzędu 
ą na powyższy adres  
ą na adres e-mail 



Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Aniołki, Br ętowo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokoszki, Krakowiec-Górki 
Zachodnie, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-Św.Wojciech-Lipce, Osowa, 
Piecki-Migowo, Przeróbka, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Rudniki, Siedlce, Śródmieście, Stogi, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-
Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiąclecia, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 7 ust. 1 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

brak zmian, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu 

2.  w § 8 ust. 2  

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań 
i dyżurów sporządza się protokoły 
lub notatki przechowywane 
w siedzibie Rady.” 

usunąć zapis „Z przebiegu zebrań i dyżurów 
sporządza się protokoły lub notatki 
przechowywane w siedzibie Rady.” 

zbyteczne nakładanie na radnych 
nowych obowiązków i niepotrzebną 
biurokrację, w dodatku mogącą stać 
w sprzeczności z procedurami RODO, 

3.  § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 proponowany zapis nie daje żadnych 
nowych uprawnień 

4.  § 8 ust. 5  

nadać § 8 ust. 5 brzmienie 
„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego 
ślubowania, wydaje legitymację 
ze zdjęciem potwierdzającą 
pełnienie mandatu Radnego” 

„Prezydent, w terminie 3 miesięcy, 
od złożenia przez Radnego ślubowania, 
wydaje legitymację ze zdjęciem 
potwierdzającą pełnienie mandatu Radnego” 

celowe jest wydanie legitymacji 
ze zdjęciem potwierdzającą pełnienie 
mandatu Radnego 

5.  § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 usunąć § 9 ust. 3 

proponowana treść jest częściowo 
powtórzeniem norm zapisanych 
w rocie ślubowania, a dodatkowo 
zawiera zapis będący ograniczeniem 
działalności gospodarczej, które może 
być wprowadzane jedynie w formie 
ustaw 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

6.  § 13 ust. 4  
pozostawić obecne brzmienie § 13 
ust. 4 bez dopisywania 
„z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

pozostawić obecne brzmienie § 13 ust. 4 
bez dopisywania „z zastrzeżeniem ust. 7 i 10” 

dodanie zastrzeżenia uniemożliwi 
zwoływanie sesji w trybie pilnym, 
analogicznie do zasad obowiązujących 
w Radzie Miasta Gdańska 

7.  § 13 ust. 5 

nadać § 13 ust. 5 brzmienie 
„W przypadku, gdy sesje Rady 
nie odbędą się w okresie kolejnych 
trzech kwartałów z powodu ich 
nie zwołania lub braku quorum, 
Rada Dzielnicy może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

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

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające odbycie sesji Rady 

8.  § 13 ust. 7  

nadać § 13 ust. 7 brzmienie 
„Zawiadomienie o terminie sesji, 
porządek obrad, projekty uchwał 
oraz materiały związane 
z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym terminem 
sesji.” 

„Zawiadomienie o terminie sesji, porządek 
obrad, projekty uchwał oraz materiały 
związane z porządkiem obrad przekazywane 
są Radnym, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem sesji.” 

niezasadne jest skracanie 
i różnicowanie terminu przekazywania 
materiałów (poza sytuacją sesji 
nadzwyczajnej), 

9.  z § 13 ust. 8 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie 
„Zawiadomienie Radnego Miasta 
Gdańska z okręgu wyborczego 
do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica 
następuje za pomocą środków 
elektronicznych” 

z § 13 ust. 8 usunąć zdanie „Zawiadomienie 
Radnego Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego do Rady Miasta Gdańska, 
w którym znajduje się Dzielnica następuje 
za pomocą środków elektronicznych” 

nie jest domeną Statutów dzielnic 
nadawanie dodatkowych uprawnień 
Radnych Miasta oraz wskazywanie 
trybu, w jakim Biuro Rady Miasta 
powinno materiały dostarczać 

10.  § 13 ust. 12 

w § 13 ust. 12 zastąpić zwrot 
„w stosunku do liczby Radnych, 
od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, 
wyrazami „aktualnego składu 
Rady” 

zastąpić zwrot „w stosunku do liczby 
Radnych, od których odebrano ślubowanie, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, wyrazami 
„aktualnego składu Rady” 

aktualny skład Rady warto zdefiniować 
w § 1, jako liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 i 3 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

11.  § 13 ust. 13 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy 
„o ile Radni posiadają warunki 
techniczne umożliwiające im 
udział w zdalnym trybie 
obradowania” 

w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy „o ile Radni 
posiadają warunki techniczne umożliwiające 
im udział w zdalnym trybie obradowania” 

w dwudziestym pierwszym wieku 
warunki techniczne powinny 
obowiązkowo być zapewnione 
przynajmniej w siedzibie Rady 

12.  § 14 ust. 8 

nadać § 14 ust. 8 brzmienie 
„W przypadku odwołania lub 
rezygnacji Przewodniczącego 
Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję 
w celu wyboru Przewodniczącego 
Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona. 
Sesję zwołuje się na dzień 
przypadający w ciągu 3 miesięcy 
od odwołania Przewodniczącego 
Rady.” 

„W przypadku odwołania lub rezygnacji 
Przewodniczącego Rady i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru 
Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 
niego upoważniona. Sesję zwołuje się 
na dzień przypadający w ciągu 3 miesięcy 
od odwołania Przewodniczącego Rady” 

nie wydaje się zasadne nadawanie 
w Statucie dzielnicy uprawnień 
Przewodniczącej Rady Miasta 
i obowiązków Radnym Miasta 

13.  § 14 ust. 9 

nadać § 14 ust. 9 brzmienie „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 
Zarządu” 

„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 Zarządu” 

naturalnym rozwiązaniem jest 
w opisanym przypadku powierzyć 
prowadzenie sesji Przewodniczącemu 
Zarządu 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

14.  § 15 ust. 1 pkt. 2  
w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy 
„w tym realizacji przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5” 

w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy „w tym 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5” 

wprowadzana nowa procedura 
budżetowa pozbawia Zarząd Dzielnicy 
realnego wpływu na wydatkowanie 
środków statutowych, zatem ten aspekt 
nie powinien być przedmiotem 
sprawozdania Zarządu Dzielnicy, lecz 
sprawozdania z wykonania Budżetu 
Dzielnicy, które powinien składać 
Radzie Prezydent Miasta Gdańska 

15.  § 15 ust. 1 pkt. 8 

nadać § 15 ust. 1 pkt. 8 brzmienie 
„powierzenia Zarządowi 
przeprowadzenia konsultacji 
dzielnicowych” 

„powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 
konsultacji dzielnicowych” 

Rada jest organem uchwałodawczym, 
zatem nie może sama konsultować, 
a jedynie zlecić konsultacje; obecny 
zapis przedmiotowego punktu 
powinien zostać wpisany, jako 
właściwość Zarządu 

16.  § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 
nawet sama Rada Miasta Gdańska 

17.  § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 

pomimo, że treść tego przepisu 
zawiera się w § 15 ust. 1 pkt. 4, to 
zasadnym jest podkreślenie tej 
kompetencji, o której często zapomina 
nawet sama Rada Miasta Gdańska 

18.  § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 usunąć § 15 ust. 4 

współpraca z Radnymi Miasta jest 
potrzebna, ale na zasadzie 
wzajemności i zadań określonych 
w § 4 ust. 1, zaś ograniczanie tej 
współpracy tylko do Radnych Miasta 
Gdańska z jednego okręgu wyborczego 
jest niezasadne 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

19.  § 16 ust. 3 usunąć § 16 ust. 3 usunąć § 16 ust. 3 

Komisja Rewizyjna powoływana 
w celu kontroli działalności Zarządu 
w przypadku, gdy całość 
wydatkowania środków statutowych 
jest przekazywana do Urzędu 
wydaje się niekonieczna; jeśli Rada 
będzie widziała celowość powołania 
takiej komisji może to zrobić 
na zasadach ogólnych określonych 
w § 16 ust. 1 

20.  § 16 ust. 4 usunąć § 16 ust. 4 usunąć § 16 ust. 4 

Komisja Rewizyjna powoływana 
w celu kontroli działalności Zarządu 
w przypadku, gdy całość 
wydatkowania środków statutowych 
jest przekazywana do Urzędu 
wydaje się niekonieczna; jeśli Rada 
będzie widziała celowość powołania 
takiej komisji może to zrobić 
na zasadach ogólnych określonych 
w § 16 ust. 1 

21.  § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 usunąć § 16 ust. 7 

zbędny jest nadmierny formalizm 
i wprowadzenie terminów 
utrudniających pracę; dodatkowo 
nie jest konieczne, aby zawiadomienia 
i porządki obrad komisji miałby być 
obowiązkowo przekazywane 
wszystkim Radnym, a nie tylko 
członkom komisji 

22.  § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 usunąć § 16 ust. 8 

kolejny przejaw biurokracji, którą 
Radni mają prowadzić społecznie; 
jeżeli ten punkt by pozostał wnosimy 
o modyfikację zapisu, iż protokół 
sporządza wyznaczony przez 
Prezydenta urzędnik 
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23.  § 17 
w § 17 powrócić do wersji 
pierwotnej formy, czyli głosowań 
„jawnych” 

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

kolejny przejaw nadmiernego 
regulowania; jak trzy osobowa komisja 
powoła jeszcze podkomisję skrutacyjną 
dla przeprowadzenie wyborów 
Przewodniczącego Komisji 

24.  § 18 ust. 1 pkt. 5 

w § 18 ust. 1 pkt. 5 
nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest 
ponowne nadawanie brzemienia 
pierwotnego 

brak zmian w stosunku do obowiązującego 
tekstu, więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

nie stwierdzono żadnych zmian 
w stosunku do obowiązującego tekstu, 
więc niecelowe jest ponowne 
nadawanie brzemienia pierwotnego 

25.  § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

26.  § 18 ust. 3 

nadać § 18 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku czasowej 
niemożliwości wykonywania 
funkcji przez Przewodniczącego 
Rady, sesje zwołuje Zastępca 
Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący 
Zarządu” 

„W przypadku czasowej niemożliwości 
wykonywania funkcji przez 
Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje 
Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie 
braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu” 

niezasadne jest w przedmiotowym 
kryterium nieobecności, w dodatku bez 
określenie, czy chodzi o nieobecność 
na terenie Dzielnicy, Miasta, czy Kraju 
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27.  § 19 ust. 1 

nadać § 19 ust. 1 brzmienie 
„Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności 
co najmniej połowy aktualnego 
składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut 
stanowi inaczej. Na wniosek co 
najmniej połowy aktualnego 
składu Rady lub w przypadku sesji 
zdalnych decyzją osoby 
prowadzącej sesję, 
przeprowadza się głosowania 
jawne w formie imiennej” 

„Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady, w głosowaniu 
jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi 
inaczej. Na wniosek co najmniej połowy 
aktualnego składu Rady lub w przypadku 
sesji zdalnych decyzją osoby prowadzącej 
sesję, przeprowadza się głosowania jawne 
w formie imiennej” 

zapis taki jest konieczny m.in. 
w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 
jest w stanie zapewnić organom 
dzielnicy systemów informatycznych 
do głosowania 

28.  § 19 ust. 3 

nadać § 19 ust. 3 brzmienie 
„Uchwały, protokoły i listy 
obecności na sesji Rady 
gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez 
Prezydenta Miasta Gdańska” 

„Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji 
Rady gromadzi się w ogólnodostępnym 
zbiorze prowadzonym przez Prezydenta 
Miasta Gdańska” 

obsługa biurowa i archiwizacja 
dokumentacji powinna być 
prowadzona przez Urząd Miejski 

29.  § 19 ust. 5 

nadać § 19 ust. 5 brzmienie 
„Inicjatywa uchwałodawcza 
przysługuje Zarządowi, a poza 
Budżetem Dzielnicy również 
komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego 
składu Rady lub grupie liczącej 
co najmniej 100 mieszkańców 
Dzielnicy” 

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 
Zarządowi, a poza Budżetem Dzielnicy 
również komisjom Rady, grupie Radnych 
liczącej co najmniej 1/3 aktualnego składu 
Rady lub grupie liczącej co najmniej 
100 mieszkańców Dzielnicy” 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 
i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu), zaś liczba Mieszkańców 
uprawnionych do wniesienia 
inicjatywy uchwałodawczej powinna 
odpowiadać określonej w art.  41a 
ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie 
gminnym 
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30.  § 19 ust. 6 

nadać § 19 ust. 6 brzmienie 
„Mieszkańcem Dzielnicy 
uprawnionym do poparcia 
inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, 
która złożyła pisemne 
oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem 
na terenie Dzielnicy. 
Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności 
z rejestrem wyborców weryfikuje 
Prezydent Miasta Gdańska 
i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został 
poparty przez wymaganą liczbę 
Mieszkańców oraz nie jest 
sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem 
dalszego procedowania” 

„Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym 
do poparcia inicjatywy uchwałodawczej 
w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła 
pisemne oświadczenie, że zamieszkuje 
pod określonym adresem na terenie 
Dzielnicy. Przedmiotowe oświadczenia 
pod względem zgodności z rejestrem 
wyborców weryfikuje Prezydent Miasta 
Gdańska i w przypadku, gdy sprawdzenie 
wykaże, że projekt uchwały został poparty 
przez wymaganą liczbę Mieszkańców oraz 
nie jest sprzeczny z prawem przesyła go 
do Przewodniczący Rady celem dalszego 
procedowania” 

ogólnie niezasadne wydaje się 
wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców 
do Rady Dzielnicy ze względu 
na charakter spraw należących 
do właściwości Rada Dzielnicy; jednak 
zupełnie niedopuszczalne jest 
pozostawienie przedmiotowej 
inicjatywy bez szczegółowego 
unormowania; jeśli inicjatywa 
Mieszkańców na zostać wprowadzona 
celowym jest uszczegółowienie 
w Statucie zapisów jej dotyczących 
wzorem regulaminu obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej przyjętego 
Uchwałą Nr VI/99/19 Rady Miasta 
Gdańska 

31.  § 20 ust. 2 

nadać § 20 ust. 2 brzmienie 
„Protokół może być sporządzany 
utrwalając przebieg posiedzenia 
za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz 
i dźwięk oraz odnotowując 
pisemnie przynajmniej oznaczenie 
sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, 
podjęte uchwały oraz podstawowe 
ustalenia” 

„Protokół może być sporządzany utrwalając 
przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 
oraz odnotowując pisemnie przynajmniej 
oznaczenie sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 
przeprowadzonych głosować, podjęte 
uchwały oraz podstawowe ustalenia” 

celowe jest dopuszczenie możliwości 
rejestracji sesji i skrótowej wersji 
protokołów 
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32.  § 21 ust. 1 

pozostawić obowiązujący zapis 
§ 21 ust. 1 „W skład Zarządu 
wchodzą: Przewodniczący i jego 
Zastępca oraz do 2 członków 
Zarządu.” 

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

określanie z ilu osób ma składać się 
Zarząd powinna być suwerenną 
decyzją Rady Dzielnicy; w przypadku 
mniejszych dzielnic lub innych 
obowiązków pełnionych przez 
Radnych może nie być zasadny 3 lub 
4 osobowy Zarząd; poza tym gdy 
proponowana jest obligatoryjność 
powoływania członka Zarządu należy 
przewidzieć dietę połączoną 
z pełnieniem tej funkcji 

33.  § 28 ust. 1 pkt. 1  

nadać § 28 ust. 1 pkt. 1 brzmienie 
„przygotowywanie projektów 
uchwał Rady, za wyjątkiem 
projektów uchwał przedkładanych 
Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną 
kompetencją Zarządu jest 
przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

„przygotowywanie projektów uchwał Rady, 
za wyjątkiem projektów uchwał 
przedkładanych Radzie przez komisje Rady 
lub grupy radnych. Wyłączną kompetencją 
Zarządu jest przygotowanie projektu Budżetu 
Dzielnicy” 

kwestie projektu Budżetu wzorem 
organów samorządowych 
i państwowych winny być wyłączną 
kompetencją organu wykonawczego 
(Zarządu) 

34.  § 28 ust. 1 pkt. 7 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 7 brzmienie 
„przedkładanie Prezydentowi 
Miasta Gdańska wniosków 
dotyczących środków statutowych 
i uzgadnianie realizacji zadań 
finansowanych z Budżetu 
Dzielnicy” 

„przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 
wniosków dotyczących środków statutowych 
i uzgadnianie realizacji zadań finansowanych 
z Budżetu Dzielnicy” 

koniecznym jest pozostawienie 
wpływu organu wykonawczego 
na sposób wydatkowania środków 
statutowych 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

35.  § 28 ust. 1 pkt. 9 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 9 brzmienie 
„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu 
(z uwzględnieniem otrzymanego 
od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych 
przedsięwzięć, o których mowa 
w § 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 
oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

„składanie rocznych sprawozdań 
z działalności Zarządu (z uwzględnieniem 
otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska 
wykazu zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie 
Dzielnicy oraz Radzie Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego” 

jeśli kwestia wydatkowania środków 
statutowych jest realizowana 
bezpośrednio przez jednostki podległe 
Prezydentowi Miasta to ten organ 
powinien przygotować informację 
o zadaniach z Budżetu Dzielnicy 
za rok poprzedni oraz ich kosztach 

36.  § 28 ust. 1 pkt. 14 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 14 brzmienie 
„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 
na bieżąco od tych podmiotów 
informacji o realizacji innych 
zadań dotyczących bezpośrednio 
obszaru Dzielnicy” 

Gdańska oraz jednostkami organizacyjnymi 
Miasta Gdańska realizacji zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy 
finansowanych ze środków pozostających 
do dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie 
na bieżąco od tych podmiotów informacji 
o realizacji innych zadań dotyczących 
bezpośrednio obszaru Dzielnicy” 

bardzo istotny jest sprawny przepływ 
informacji, zatem celowe wydaje się 
określenie, że jednostki powinny 
na bieżąco informować o swoich 
zadaniach realizowanych na terenie 
Dzielnicy 
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37.  § 28 ust. 1 pkt. 15 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 15 brzmienie 
„otrzymywanie od organów gminy 
oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, na co najmniej 
3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem, informacji o komisjach 
odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy 
zlecanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne oraz przedstawianie 
tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

„otrzymywanie od organów gminy oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
na co najmniej 3 dni robocze 
przed wyznaczonym terminem, informacji 
o komisjach odbiorowych prac remontowych 
i budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez 
miejskie jednostki organizacyjne oraz 
przedstawianie tym jednostkom wniosków 
codo wykonanych prac” 

absurdem jest proponowany zapis, że 
to Zarząd Dzielnicy miałby sam 
występować o taki informacje; to 
przecież jednostki miejskie wiedzą 
kiedy będą organizować odbiory 
i powinny o tym z wyprzedzeniem 
poinformować organ wykonawczy 
Dzielnicy 

38.  § 28 ust. 1 pkt. 16 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 16 brzmienie 
„otrzymywanie od organów Miasta 
Gdańska oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta Gdańska 
nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach 
dotyczących Dzielnicy lub 
mających znaczenie dla Dzielnicy” 

„otrzymywanie od organów Miasta Gdańska 
oraz jednostek organizacyjnych Miasta 
Gdańska nie rzadziej niż raz na kwartał 
informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy 
lub mających znaczenie dla Dzielnicy” 

informacje te powinny być 
przekazywane Zarządowi regularnie 
z urzędu, a nie dopiero na wniosek 

39.  § 28 ust. 1 pkt. 17 

nadać § 28 ust. 1 pkt. 17 brzmienie 
„informowanie Mieszkańców 
o działaniach podejmowanych 
przez Zarząd” 

„informowanie Mieszkańców o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd” 

obsługą Radnych Miasta Gdańska 
winno zajmować się zgodnie 
z kompetencjami Biuro Rady Miasta 
Gdańska 

40.  § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 usunąć § 28 ust. 3 

zadanie współpracy m.in. z Radnymi 
Miasta wpisany jest w § 4 ust. 1 i nie 
ma potrzeby go tu powtarzać, zaś 
zawężanie współpracy tylko 
do Radnych Miasta Gdańska z jednego 
okręgu wyborczego, jest 
niedopuszczalne 
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41.  § 29 ust. 1 

nadać § 29 ust. 1 brzmienie 
„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” 

„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” 

powrót do pierwotnego brzmienia 
przepisu; niedopuszczalne jest próba 
dodanie zastrzeżenia zgodnie, z którym 
czas na opinię organów dzielnicy 
można by praktycznie zmniejszyć 
do zera; druki nieraz wpływają kilka 
godzin przed powiedzeniem komisji 
Rady Miasta i jak wówczas można by 
wydać opinię; konieczne jest konkretne 
zagwarantowanie minimalnego czasu 
na zaopiniowanie, 

42.  § 29 ust. 4 

nadać § 29 ust. 4 brzmienie 
„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” 

„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” 

Statut Dzielnicy nie jest miejscem 
do wpisywania dodatkowych 
uprawnień Radnych Miasta Gdańska, 
zaś zawężanie tego tylko do Radnych 
Miasta Gdańska z jednego okręgu 
wyborczego jest niedopuszczalne 

43.  § 32 ust. 2 

nadać § 32 ust. 2 brzmienie 
„Przewodniczący Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona 
może uczestniczyć w sesjach Rady 
Miasta Gdańska i posiedzeniach jej 
komisji, z prawem wyrażania 
opinii w sprawach 
reprezentowanej Dzielnicy. 
Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie 
upoważnienia do reprezentowania, 
zasięgania informacji 
i wykonywania czynności 
Przewodniczącego Zarządu 
względem podmiotów 
zewnętrznych w określonym 
tematycznie zakresie i czasie” 

„Przewodniczący Zarządu lub osoba przez 
niego upoważniona może uczestniczyć 
w sesjach Rady Miasta Gdańska 
i posiedzeniach jej komisji, z prawem 
wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej 
Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może 
również udzielić innej osobie upoważnienia 
do reprezentowania, zasięgania informacji 
i wykonywania czynności Przewodniczącego 
Zarządu względem podmiotów zewnętrznych 
w określonym tematycznie zakresie i czasie” 

Przewodniczący Zarządu powinien 
mieć możliwość upoważnia dowolnej 
osoby do czynności o których mowa 
w tym przepisie 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

44.  § 34 ust. 1 

nadać § 34 ust. 1 brzmienie 
„W budżecie miasta Gdańska 
wyodrębnia się środki finansowe 
na działalność statutową Dzielnic 
Miasta Gdańska co roku 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy” 

„W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się 
środki finansowe na działalność statutową 
Dzielnic Miasta Gdańska co roku w odrębnej 
uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej 
do 31 stycznia roku poprzedzającego rok 
budżetowy” 

na tym etapie procedury nie jest istotna 
kwota na Mieszkańca tylko ogólna 
ilość środków przeznaczonych 
na budżety Dzielnic 

45.  § 34 ust. 2 

nadać § 34 ust. 2 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
przydzielane są według algorytmu:  
a) 85% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych 
rejestrem wyborców każdej 
z Dzielnic 
b) 15% środków finansowych 
dla wszystkich Dzielnic jest 
dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich 
w Dzielnicy do ogólnej 
powierzchni tych gruntów 
w Mieście rozumianych jako 
grunty będące własnością Gminy 
Miasta Gdańska i grunty Skarbu 
Państwa będące w zarządzie 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z wyłączeniem gruntów rolnych 
i leśnych”  

„Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane 
są według algorytmu:  
a) 85% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielonych proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców każdej z Dzielnic 
b) 15% środków finansowych dla wszystkich 
Dzielnic jest dzielone w zależności od udziału 
powierzchni gruntów miejskich w Dzielnicy 
do ogólnej powierzchni tych gruntów 
w Mieście rozumianych jako grunty będące 
własnością Gminy Miasta Gdańska i grunty 
Skarbu Państwa będące w zarządzie 
Prezydenta Miasta Gdańska z wyłączeniem 
gruntów rolnych i leśnych” 

wprowadzenie mechanizmu stałej 
części środków dzielonej na liczbę 
dzielnic jest krzywdzące 
dla Mieszkańców ze względu 
na nierównomierny podział Gdańska 
na Dzielnice, 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

46.  § 34 ust. 4 

nadać § 34 ust. 4 brzmienie 
„Środki finansowe dla Dzielnicy 
obliczane są przez Prezydenta 
Miasta Gdańska według stanu 
Mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców na dzień 1 stycznia 
roku poprzedzającego rok 
budżetowy oraz zestawienia 
powierzchni gruntów miejskich, 
o których mowa w ust. 2 również 
na dzień 1 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” 

„Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są 
przez Prezydenta Miasta Gdańska według 
stanu Mieszkańców objętych rejestrem 
wyborców na dzień 1 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy oraz 
zestawienia powierzchni gruntów miejskich, 
o których mowa w ust. 2 również na dzień 
1 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” 

dobrą datą ustalenia liczby 
Mieszkańców i powierzchni gruntów 
miejskich jest dzień 1 stycznia roku 
poprzedzającego rok budżetowy 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

47.  § 34 ust. 5 

nadać § 34 ust. 5 brzmienie 
„Środki te mogą być przeznaczone 
– w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące 
obszaru Dzielnicy lub 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 oraz drobnych 
inwestycji;  
g) informowania o działaniach 
i inicjatywach Rady i Zarządu, 
w tym przedsięwzięciach o których 
mowa w lit. a-f.”  
- koniecznym jest utrzymanie 
obecnego zapisu - drobnych 
inwestycji oraz likwidacja 
nierealnego limitu na działania 
informacyjne, 

„Środki te mogą być przeznaczone – 
w ramach Budżetu Dzielnicy – 
na przedsięwzięcia dotyczące obszaru 
Dzielnicy lub 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 oraz 
drobnych inwestycji;  
g) informowania o działaniach i inicjatywach 
Rady i Zarządu, w tym przedsięwzięciach o 
których mowa w lit. a-f.” 

koniecznym jest utrzymanie obecnego 
zapisu - drobnych inwestycji oraz 
likwidacja nierealnego limitu 
na działania informacyjne, 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

48.  § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 usunąć § 34 ust. 7 

niedopuszczalne jest ograniczanie 
suwerenności Rad Dzielnic 
w podejmowaniu decyzji, 
co do struktury wydatków 

49.  § 34 ust. 8 

nadać § 34 ust. 8 brzmienie 
„Środki przeznaczone 
na przedsięwzięcia, o których 
mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż 
w okresie jednej kadencji Rady 
i realizowane w okresie dłuższym 
niż rok” 

„Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, 
o których mowa w ust. 5 lit. f mogą być 
kumulowane nie dłużej niż w okresie jednej 
kadencji Rady i realizowane w okresie 
dłuższym niż rok” 

realizacja inwestycji uchwalonych 
w ostatnim roku kadencji powinna być 
dopuszczalna i po jej zakończeniu 

50.  § 34 ust. 9 

nadać § 34 ust. 9 brzmienie 
„Dzielnica może otrzymać 
dodatkowe środki finansowe 
na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Gdańska” 

„Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki 
finansowe na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska” 

kwestia dodatkowych środków 
nie musi łączyć się jedynie 
z wydatkami określonymi w ust. 5 
i powinno się w tej kwestii zostawić 
swobodę Radzie Miasta Gdańska 

51.  § 34 ust. 10 

nadać § 34 ust. 10 brzmienie 
„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków 
finansowych przyznanych 
Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku” 

„Kopie dokumentów dotyczących 
wykorzystania środków finansowych 
przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy 
wydział Urzędu Miejskiego w Gdańsku” 

Gmina Miasta Gdańska jest Nabywcą 
towarów lub usług wydatkowanych 
z Budżetów Dzielnic, więc to Urząd 
Miejski powinien zajmować się 
kwestiami dokumentów księgowych 

52.  § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 usunąć § 34 ust. 12 

możliwość przeprowadzenia 
konsultacji została już wpisana w § 15, 
a na tak wczesnym etapie procedury 
budżetowej nie jest celowe 
prowadzenie pełnych konsultacji, 
a jedynie zebranie pomysłów 
Mieszkańców 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

53.  § 34 ust. 13 

nadać § 34 ust. 13 brzmienie 
„Do 15 maja roku poprzedzającego 
rok budżetowy Zarząd przekazuje 
Prezydentowi Miasta Gdańska 
propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji 
ze środków Dzielnicy. Właściwe 
wydziały Urzędu Miejskiego oraz 
jednostki organizacyjne Miasta 
określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami 
oraz propozycją harmonogramów 
w terminie do 31 lipca roku 
poprzedzającego rok budżetowy.” 

„Do 15 maja roku poprzedzającego rok 
budżetowy Zarząd przekazuje Prezydentowi 
Miasta Gdańska propozycje przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 
Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne 
Miasta określają możliwości realizacji 
przedsięwzięć wraz z kosztami oraz 
propozycją harmonogramów w terminie 
do 31 lipca roku poprzedzającego rok 
budżetowy.” 

zmiana ma na celu urealnienie 
harmonogramu procedury budżetowej 
i skrócenie jej czasu oraz powierzenie 
kompetencji przygotowania projektu 
organowi wykonawczemu, zgodnie 
z obowiązującym w tym względzie 
regulacjami w organach państwowych 
i samorządowych 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

54.  § 34 ust. 14 

nadać § 34 ust. 14 brzmienie 
„Prezydent Miasta Gdańska może 
negatywnie ocenić możliwości 
realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji 
ze środków Dzielnicy wyłącznie 
w przypadku niespełniania 
kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności 
przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje 
właściwa Komisja Rady Miasta 
Gdańska przy udziale 
5 przedstawicieli 
Przewodniczących Zarządów 
Dzielnic, podejmując decyzje 
zwykłą większością głosów 
członków Komisji 
i przedstawicieli 
Przewodniczących Zarządów 
Dzielnic.” 

„Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie 
ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 
zaproponowanego do realizacji ze środków 
Dzielnicy wyłącznie w przypadku 
niespełniania kryteriów: legalności, celowości 
lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny 
negatywnej Zarządowi przysługuje 
odwołanie, które rozpatruje właściwa 
Komisja Rady Miasta Gdańska przy udziale 
5 przedstawicieli Przewodniczących 
Zarządów Dzielnic, podejmując decyzje 
zwykłą większością głosów członków 
Komisji i przedstawicieli Przewodniczących 
Zarządów Dzielnic.” 

ciało odwoławcze nie powinno 
składać się z przedstawicieli organu, 
którego decyzja ma być kontrolowana, 
zaś właściwym do złożenia odwołania 
powinien być Zarząd, szczególnie, że 
w okresie wakacyjnym trudnym 
byłoby przeprowadzenie sesji Rady 

55.  § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 usunąć § 34 ust. 15 

uchwała w sprawie Konwentów 
makrodzielnicowych nie obowiązuje 
i zgodnie z decyzją Wojewody 
Pomorskiego była sprzeczna z prawem 

56.  § 34 ust. 16 

nadać § 34 ust. 16 brzmienie 
„Rada do 15 października roku 
poprzedzającego rok budżetowy 
podejmuje uchwałę w sprawie 
przeznaczenia środków Dzielnicy 
– Budżet Dzielnicy. Środki 
nierozdysponowane ujmowane są 
w rezerwie budżetowej.” 

„Rada do 15 października roku 
poprzedzającego rok budżetowy podejmuje 
uchwałę w sprawie przeznaczenia środków 
Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. Środki 
nierozdysponowane ujmowane są w rezerwie 
budżetowej.” 

zmiana terminu pozwalająca zwołać 
sesję po wakacjach oraz usunięcie 
powtórzenia wyrazu Rada; dodatkowo 
usunięcie zapisu ograniczającego 
suwerenność decyzji Rady 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

57.  § 34 ust. 19 

nadać § 34 ust. 19 brzmienie 
„Darowizny od osób prawnych 
i fizycznych dla Dzielnicy mają 
charakter darowizny celowej 
wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

„Darowizny od osób prawnych i fizycznych 
dla Dzielnicy mają charakter darowizny 
celowej wpływającej w poczet dochodów 
Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 
Dzielnicy.” 

przedmiotem darowizny mogą być 
wszelkie prawa majątkowe, a także 
prawa niemające wartości majątkowej, 
jeżeli tylko mają jakąś wartość, zatem 
zawężanie możliwości uzyskania 
darowizny dla Dzielnicy tylko 
do środków pieniężnych jest niecelowe 

58.  § 35 ust. 3 

pozostawić obecne brzmienie § 35 
ust. 3 bez dopisywania „lub 
przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu 
zadań”  

pozostawić obecne brzmienie § 35 ust. 3 
bez dopisywania „lub przedłużającego się 
braku skuteczności w wykonywaniu zadań”  

proponowany dopisek 
bez doprecyzowania pojęcia braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań 
może stanowić pole do dowolnej 
interpretacji. W rzeczywistości 
jedynym obiektywnym miernikiem 
wykonywania zadań Rady są odbyte 
sesje, zaś temat obligatoryjności sesji 
jest już obwarowany sankcją § 13 
ust. 5 

59.  § 39 ust. 1 

nadać § 39 ust. 1 brzmienie 
„Przewodniczący Rady lub osoba 
przez niego upoważniona 
przekazuje do Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdańska, nie później 
niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie 
z działalności Rady za rok 
ubiegły.” 

„Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 
upoważniona przekazuje 
do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, 
nie później niż do 30 kwietnia roku 
następnego, sprawozdanie z działalności Rady 
za rok ubiegły.” 

temat sprawozdania Zarządu jest już 
uregulowana we wcześniejszych 
paragrafach  

60.  § 39 ust. 3 

nadać § 39 ust. 3 brzmienie 
„Sprawozdania z działalności 
Rady i Zarządu za rok ubiegły 
umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

„Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu 
za rok ubiegły umieszcza się na stronie 
internetowej Dzielnicy w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku” 

kwestia publikacji sprawozdań 
powinna być konkretnie określona, 
a strona internetowa wydaje się 
najbardziej dostępnym medium 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

61.  § 41 ust. 1 

nadać § 41 ust. 1 brzmienie 
„Wybory do Rady zarządza 
Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od złożenia 
ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 
3, 4 i 5.” 

„Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta 
Gdańska w terminie 1 miesiąca od złożenia 
ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.” 

konieczna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 
Prezydenta Miasta Gdańska 

62.  § 41 ust. 2 

nadać § 41 ust. 2 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory Prezydent Miasta Gdańska 
nie zarządza się wyborów 
do Rady” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
Prezydent Miasta Gdańska nie zarządza się 
wyborów do Rady” 

zasadna regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów 
Prezydenta Miasta Gdańska 

63.  § 41 ust. 3 

nadać § 41 ust. 3 brzmienie 
„W przypadku przedterminowych 
wybory do Rady Miasta Gdańska 
wybory do Rady zarządza 
Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca 
od ślubowania Radnych Miasta 
Gdańska” 

„W przypadku przedterminowych wybory 
do Rady Miasta Gdańska wybory do Rady 
zarządza Prezydent Miasta Gdańska 
w terminie 1 miesiąca od ślubowania 
Radnych Miasta Gdańska” 

celowa regulacja dotycząca 
przedterminowych wyborów Rady 
Miasta Gdańska 

64.  § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 usunąć § 46 pkt. 15 

kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu Radnych, winna wzorem 
organów samorządu terytorialnego być 
właściwością Rady 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

65.  § 54 ust. 3 

nadać § 54 ust. 3 brzmienie 
„Zgłoszenie kandydata na radnego 
może zawierać nazwę partii 
politycznej i organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą 
przekraczać łącznie 45 znaków 
drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy 
partii politycznej i organizacji 
społecznych wpisuje się wyraz: 
„niezależny”.”  

„Zgłoszenie kandydata na radnego może 
zawierać nazwę partii politycznej 
i organizacji społecznych, do których należy 
kandydat. Nazwy nie mogą przekraczać 
łącznie 45 znaków drukarskich, w tym spacji. 
W przypadku nie podania nazwy partii 
politycznej i organizacji społecznych 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

66.  § 54 ust. 4 

nadać § 54 ust. 4 brzmienie 
„Kandydat składa oświadczenie 
w kwestii przynależności do partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych.” 

„Kandydat składa oświadczenie w kwestii 
przynależności do partii politycznej lub 
organizacji społecznych.” 

oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej uproszczą 
procedurę zgłoszenia 

67.  § 57 ust. 3 

nadać § 57 ust. 3 brzmienie 
„nazwę lub nazwy partii 
politycznej lub organizacji 
społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku 
nie podania podmiotów do których 
należy kandydat wpisuje się 
wyraz: „niezależny”.”  

„nazwę lub nazwy partii politycznej lub 
organizacji społecznych, do których należy 
kandydat, a w przypadku nie podania 
podmiotów do których należy kandydat 
wpisuje się wyraz: „niezależny”.”  

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 
do jakiej partii politycznej 
lub organizacji społecznej należy 
kandydat, szczególnie jeśli sam 
kandydat chce te dane ujawnić 

68.  § 80 ust. 3 pozostawić obecne brzmienie § 80 
ust. 3 

„Wygaśnięcie mandatu radnego 
w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 
stwierdza Rada, w drodze uchwały 
nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 
mandatu.” 

stwierdzenie faktu wygaśnięcia 
mandatu powinna stwierdzać uchwałą 
Rada; zupełnie niezasadne wydaje się 
nadawanie Przewodniczącemu Rady 
Miasta Gdańska nowych uprawnień 
do zgłaszania przypadków wygaśnięcia 
mandatu - powinien zajmować się tym 
Prezydent Miasta Gdańska 



Lp. 
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paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

69.  przepisy końcowe 

przepisy końcowe należy tak 
zmodyfikować, aby całość zmian 
statutowych weszła w życie 
w jednym terminie - najlepiej 
od nowej kadencji Rady 

„Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż 
od dnia 1 stycznia 2024 roku.” 

wszystkie zmian statutów powinny 
wejść w życie w jednym terminie 

70.  

ze względu na dużą 
ilość zmian wnosimy, 
aby po opublikowaniu 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska 
w drodze 
obwieszczenia ogłosiła 
jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian 
- Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity 
tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian wnosimy, aby 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - Rada 
Miasta Gdańska w drodze obwieszczenia 
ogłosiła jednolity tekst Statutu 

ze względu na dużą ilość zmian 
wnosimy, aby po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego zmian - 
Rada Miasta Gdańska w drodze 
obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst 
Statutu 

71.  § 1 

zdefiniować w § 1 pojęcie 
„aktualnego składu Rady” - jako 
liczba Radnych, od których 
odebrano ślubowanie, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 i 3 

zdefiniować pojęcie „aktualny skład Rady - 
to liczba Radnych, od których odebrano 
ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”  

zdefiniować pojęcie „aktualnego 
składu Rady” 

72.  § 5 

dodać § 5 w brzmieniu „Rada 
Miasta Gdańska może przekazać 
jednostce pomocniczej w drodze 
odrębnej uchwały realizację zadań 
własnych Miasta” 

„Rada Miasta Gdańska może przekazać 
jednostce pomocniczej w drodze odrębnej 
uchwały realizację zadań własnych Miasta” 

przywrócenie zapisu ze statutów 
z 2003 r. 

73.  § 6 

nadać § 6 brzmienie „Prezydent 
Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki 
lokalowe, obsługę finansową, 
prawną i kancelaryjną oraz 
warunki techniczne dla ich 
działania.” 

„Prezydent Miasta Gdańska zapewnia 
Organom Dzielnicy warunki lokalowe, 
obsługę finansową, prawną i kancelaryjną 
oraz warunki techniczne dla ich działania.” 

konieczne jest zapewnienie właściwej 
obsługi i warunków pracy Organom 
Dzielnicy, aby społecznicy zwolnienie 
zostali od biurokratycznych 
obowiązków; dobrym rozwiązaniem 
wydaje się też pomysł powołania 
specjalnej jednostki obsługującej 
Organy Dzielnic 
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74.  § 9 ust. 2 

nadać § 9 ust. 2 brzmienie 
„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie 
obowiązków społecznych 
w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje 
dietę w wysokości 100% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 
50% diety ustalonej dla Radnego 
Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 25% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska.”  

„Ustala się następującą wysokość 
miesięcznych diet za pełnienie obowiązków 
społecznych w organach Dzielnicy:  
1) Przewodniczący Zarządu jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
100% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska;  
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
jednostki pomocniczej otrzymuje dietę 
w wysokości 50% diety ustalonej 
dla Radnego Miasta Gdańska;  
3) Członek Zarządu jednostki pomocniczej 
otrzymuje dietę w wysokości 25% diety 
ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  
4) Przewodniczący Rady jednostki 
pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 
25% diety ustalonej dla Radnego Miasta 
Gdańska.” 

koniecznym jest powiązanie wysokości 
diet z kwotą aktualizowaną cyklicznie, 
aby zapobiec obecnej sytuacji, gdzie 
wysokość diet nie została zmieniona 
od 2003 r.; poza tym jeśli 
projektodawcy zmian widzą 
konieczność wprowadzenie obowiązku 
powołania Członka Zarządu, to należy 
również dla osoby pełniącej tą funkcję 
przewidzieć dietę 

75.  § 11 ust. 1 

nadać § 11 ust. 1 brzmienie 
„Kadencja Rady trwa od dnia 
wyboru i upływa 3 miesiące 
po upływie kadencji Rady Miasta 
Gdańska.” 

„Kadencja Rady trwa od dnia wyboru 
i upływa 3 miesiące po upływie kadencji 
Rady Miasta Gdańska.” 

skrócenie przerwy międzykadencyjnej 
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76.  § 11 ust. 2 

nadać § 11 ust. 2 brzmienie 
„Zarząd działa do dnia wyboru 
nowego Zarządu, a w przypadku 
gdy Rada nie zostanie wybrana, 
Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich 
wyborów do Rady.” 

„Zarząd działa do dnia wyboru nowego 
Zarządu, a w przypadku gdy Rada 
nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 
niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów 
do Rady.” 

zapewnienie działania Zarządu 
w czasie wprowadzanej obecnie 
procedury trzykrotnych wyborów 
do Rady 

77.  § 14 ust. 1 

nadać § 14 ust. 1 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę 
Sekretarza Rady w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

„Rada wybiera ze swego grona Sekretarza 
Rady i jednego Zastępcę Sekretarza Rady 
w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Rady.” 

istnienie w organach Dzielnicy funkcji 
dwóch Przewodniczących wprowadza 
problemy szczególnie 
dla Mieszkańców; skoro nazwa 
Przewodniczących Zarządu wynika 
z ustawy i nie można jej zmienić, to 
zasadnym wydaje się zaproponowanie 
innej nazwy funkcji 
dla Przewodniczącego Rady, 

78.  § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 usunąć § 14 ust. 2 
kwestia powinna być swobodnie 
regulowana przez Radę danej 
Dzielnicy,  

79.  § 14 ust. 7 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym wydaje się wydłużenie 
30 dniowych terminów zawartych 
w § 14 ust. 7 do 3 miesięcy 

„W przypadku odwołania lub przyjęcia 
rezygnacji, Rada w terminie 3 miesięcy 
od dnia przyjęcia rezygnacji lub od dnia 
odwołania dokonuje wyboru nowego 
Przewodniczącego Rady lub Zastępcy 
Przewodniczącego Rady. Do czasu wyboru 
nowego Przewodniczącego Rady, jego 
obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Rady.” 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym wydaje się 
wydłużenie 30 dniowych terminów 
zawartych w § 14 ust. 7 do 3 miesięcy 
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80.  § 15 ust. 1 pkt. 29 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 29 
w brzmieniu „składania do Rady 
Miasta Gdańska inicjatywy 
uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących 
spraw mających istotne znaczenie 
dla Dzielnicy lub mających wpływ 
na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości 
Rady Miasta Gdańska” 

„składania do Rady Miasta Gdańska 
inicjatywy uchwałodawczych w formie 
projektów uchwał dotyczących spraw 
mających istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 
mających wpływ na Dzielnicę i zastrzeżonych 
przepisami prawa dla właściwości Rady 
Miasta Gdańska” 

Rada, jako organ uchwałodawczy 
Dzielnicy powinien mieć możliwość 
przygotowania i przekazania 
do dalszego procedowania projektów 
uchwał w sprawach dotyczących 
Dzielnicy 

81.  § 15 ust. 1 pkt. 30 

dodać § 15 ust. 1 pkt. 30 
w brzmieniu „proponowanie 
maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu 
Dzielnicy” 

„proponowanie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu Dzielnicy” 

art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi pozwala na ustalenie 
maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie 
dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych 

82.  § 16 ust. 5 

nadać § 16 ust. 5 brzmienie 
„Komisje podlegają Radzie 
i przedkładają jej sprawozdania 
ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku 
następnego” 

„Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 
sprawozdania ze swojej działalności do końca 
pierwszego kwartału roku następnego” 

rezygnacja z planów pracy, które 
w przypadku specyfiki pracy były 
trudne do określenia 

83.  § 21 ust. 3 
nadać § 21 ust. 3 brzmienie „Rada 
wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

„Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Zarządu.” 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 
jak i ewentualni Członkowie Zarządu 
mogliby nie być Radnymi Dzielnicy, 
oczywiście o ile Rada Dzielnicy będzie 
chciała takiego rozwiązania 
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84.  § 23 ust. 6 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6 do 3 miesięcy, 

zasadnym jest wydłużenie 60 dniowych 
terminów zawartych w § 23 ust. 6, 
do 3 miesięcy, 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

85.  § 24 ust. 5 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 24 ust. 5, 

zasadnym jest wydłużenie 60 dniowych 
terminów zawartych w § 24 ust. 5 
do 3 miesięcy, 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

86.  § 25 ust. 3, 

ze względu na utrudnione 
procedury przeprowadzenia 
tajnych wyborów na funkcje np. 
w czasie epidemii, czy zwoływania 
sesji w okresie wakacyjnym 
zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
§ 25 ust. 3 do 3 miesięcy, 

zasadnym jest wydłużenie 60 dniowych 
terminów zawartych w § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

ze względu na utrudnione procedury 
przeprowadzenia tajnych wyborów 
na funkcje np. w czasie epidemii, czy 
zwoływania sesji w okresie 
wakacyjnym zasadnym jest wydłużenie 
60 dniowych terminów zawartych 
w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 
do 3 miesięcy, 

87.  § 27 ust. 1 

nadać § 27 ust. 1 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia wyników, przez 
Miejską Komisję ds. Wyborów 
w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu 
w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia 
wyników, przez Miejską Komisję ds. 
Wyborów w Jednostkach Pomocniczych 
w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez 
Radę Miasta Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 



Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

88.  § 27 ust. 2 

nadać § 27 ust. 2 brzmienie „Jeżeli 
Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy 
od dnia jego odwołania lub 
przyjęcia rezygnacji, może ulec 
rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

„Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego 
Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego 
odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może 
ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 
Gdańska.” 

należy pozostawić Radzie Miasta 
możliwość decyzji, czy konieczne jest 
rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
przesłanki zewnętrzne 
uniemożliwiające dokonanie wyborów 
w wyznaczonym terminie 

89.  § 28 ust. 1 pkt. 18 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 18 
w brzmieniu „występowanie 
do właściwej Komisji Rady Miasta 
Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, 
wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta” 

„występowanie do właściwej Komisji Rady 
Miasta Gdańska ze skargami na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 
Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta” 

zasadnym jest zapisanie wnioskowanej 
kompetencji wzmocnienia właściwości 
Rady w przypadku niewłaściwego 
działania jednostek Miasta 

90.  § 28 ust. 1 pkt. 19 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 19 
w brzmieniu „udziału z głosem 
doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, 
odbiorowych i innych dotyczących 
Dzielnicy” 

„udziału z głosem doradczym w komisjach 
konkursowych, przetargowych, odbiorowych 
i innych dotyczących Dzielnicy” 

proponowane uprawnienie umożliwi 
poprawę realizacji funkcji miejskich 
na terenie Dzielnicy 

91.  § 28 ust. 1 pkt. 20 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 20 
w brzmieniu „składanie 
do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych 
na zasadach analogicznych 
do interpelacji Radnych Miasta 
Gdańska” 

„składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 
zapytań rozpatrywanych na zasadach 
analogicznych do interpelacji Radnych Miasta 
Gdańska” 

konieczne jest wprowadzenie 
uprawnienia umożliwiającego szybkie 
uzyskiwanie informacji o stanie 
faktycznym zgłaszanych problemów 

92.  § 28 ust. 1 pkt. 21 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 21 
w brzmieniu „wydawanie opinii 
w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji 
na prowadzenie sprzedaży 
alkoholu” 

„wydawanie opinii w procedurze udzielania 
i odbierania koncesji na prowadzenie 
sprzedaży alkoholu” 

problem, z którym często zgłaszają się 
Mieszkańcy 
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93.  § 28 ust. 1 pkt. 22 

dodać § 28 ust. 1 pkt. 22 
w brzmieniu „konsultowanie 
z Mieszkańcami istotnych spraw 
dotyczących Dzielnicy, 
w szczególności rodzajów 
przedsięwzięć planowanych 
do realizacji ze środków Budżetu 
Dzielnicy” 

„konsultowanie z Mieszkańcami istotnych 
spraw dotyczących Dzielnicy, 
w szczególności rodzajów przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze środków 
Budżetu Dzielnicy” 

Zarząd Dzielnicy jest organem 
właściwym do prowadzenia konsultacji 
przy wsparciu Urzędu Miasta 

94.  § 28 ust. 2  

nadać § 28 ust. 2 brzmienie 
„Dokumentację z realizacji zadań 
opisanych w ust. 1 prowadzi 
Zarząd.” 

„Dokumentację z realizacji zadań opisanych 
w ust. 1 prowadzi Zarząd.” 

dokumentacja realizacji zadań może 
zawierać dane wrażliwe lub inne 
informacje, które należy 
zanonimizować, więc nie powinna być 
umieszczana w zbiorze 
ogólnodostępnym 

95.  § 34 ust. 21 

dodać § 34 ust. 21 w brzmieniu 
„Środki finansowe dzielnicy 
powiększone są o wpływy z tytułu 
podatku od nieruchomości 
w wysokości 5% tych wpływów 
za roku poprzedzającym rok 
budżetowy. Środki te mogą być 
przeznaczone na inwestycje.” 

„Środki finansowe dzielnicy powiększone są 
o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 
w wysokości 5% tych wpływów za roku 
poprzedzającym rok budżetowy. Środki te 
mogą być przeznaczone na inwestycje.” 

konieczne zwiększenie budżetów 
dzielnicowych; tylko w zakresie tych 
dodatkowych środków jest zgoda 
na przeznaczanie ich wyłącznie 
na inwestycje lokalne 

96.  § 36 ust. 3a 

dodać § 36 ust. 3a w brzmieniu 
„Uprawnionymi do złożenia 
odwołania od zarządzenia, 
o którym mowa w ust. 2, są Rada 
Dzielnicy oraz Mieszkańcy 
Dzielnicy.” 

„Uprawnionymi do złożenia odwołania 
od zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, są 
Rada Dzielnicy oraz Mieszkańcy Dzielnicy.” 

skoro wnioskodawcy zmian uznają 
za zasadne wprowadzenie inicjatywy 
uchwałodawczej Mieszkańców, to 
należy Mieszkańcom również dać 
uprawnienie do ewentualnego 
zakwestionowania zarządzenia 
nadzorczego Prezydenta Miasta 
Gdańska 
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97.  § 59 ust. 1 

nadać § 59 ust. 1 brzmienie 
„Kampania wyborcza 
rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez 
Prezydenta Miasta Gdańska i ulega 
zakończeniu z końcem dnia 
poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

„Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 
zarządzenia wyborów przez Prezydenta 
Miasta Gdańska i ulega zakończeniu 
z końcem dnia poprzedzającego dzień 
głosowania.” 

cisza wyborcza powinna obowiązywać 
jedynie w dniu głosowania, zaś sobota 
przedwyborcza powinna być jeszcze 
ostatnim dniem kampanii, dzięki 
czemu wzrośnie szansa na aktywizację 
Mieszkańców i wyższą frekwencję 

98.  § 66 

nadać § 66 brzmienie „Wyborca 
oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się 
na karcie do głosowania, przez 
postawienie w kratkach z lewej 
strony obok ich nazwisk znaku 
„X” (dwóch przecinających się 
linii w obrębie kratki).” 

„Wyborca oddaje głos na 1-5 kandydatów, 
których nazwiska znajdują się na karcie 
do głosowania, przez postawienie w kratkach 
z lewej strony obok ich nazwisk znaku „X” 
(dwóch przecinających się linii w obrębie 
kratki).” 

powrót do możliwości wyboru 
większej ilości kandydatów spowoduje 
lepsze odzwierciedlenie preferencji 
wyborców i wpłynie na ograniczenie 
efektu „lidera”, a jednocześnie 
proponowana maksymalna liczba 
5 głosów nie spowoduje 
„zawłaszczania” Rady przez jedną listę 

99.  uwaga ogólna 

wnoszę o wnikliwie 
przeanalizowanie wszystkie 
zgłaszane w ramach konsultacji 
uwagi oraz dokonanie szerokich 
i koniecznych zmian w statutach, 
a właściwie przyjęcie nowego 
nowego Statutu 

nowy Statut jednostek pomocniczych 
Gdańska 

podawane tłumaczenia, że Statuty są 
zmieniane, a nie uchwalane nowe są 
niezasadne; jeśli zmieniła się linia 
orzecznictwa i niektóre zapisy mogły 
by zostać uchylone, to tym bardziej 
wątpliwymi zapisami należy się zająć. 
W dodatku, co ciekawe, jakoś ostatnio 
uchwalanego dwa lata temu Statutu 
Dzielnicy Orunia Górna Gdańsk 
Południe nie zakwestionował nadzór 
Wojewody 

100. uwaga ogólna 

konieczne korekta granic 
niektórych dzielnic i stworzenie 
mechanizmu promującego łączenie 
małych dzielnicy 

korekta granic niektórych dzielnic 
i stworzenie mechanizmu promującego 
łączenie małych dzielnicy np. przez całą 
kadencję po połączeniu dwukrotnie większy 
budżet 

od lat oczekiwana jest korekta granic 
niektórych dzielnic i stworzenie 
mechanizmu promującego łączenie 
małych dzielnicy 

 
  



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Roger Jackowski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:Wrzeszcz Dolny 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

2a) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 



2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy 

poprzez  udział w zebraniach, 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady, kontakt 

telefoniczny, mailowy lub za 

pomocą komunikatorów 

internetowych oraz innych 

usług teleinformatycznych, 

takich jak strony www, profile 

mediów społecznościowych, 

itp. 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych 

dodatkowe, zbędne 

obowiązki o charakterze 

biurokratycznym. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO. Brak wskazania 

na kontakt za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej jako 

równorzędnych środków 

kontaktu jest 

anachroniczny. 

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo 

„zwracać się do Radnych 

Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań” a więc taki zapis 

statutowy nie wnosi 

żadnej dodatkowej 

kompetencji. Gdyby 

intencją projektodawców 

było przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

obligowałby Radnych 

Miasta do zajęcia się 

sprawami zgłaszanymi 

przez Radnych Dzielnicy. 

5.  § 8 ust. 3 pkt 4 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 4 

"Radni powinni 

szanować godność 

innych osób oraz 

unikać zachowań, 

które mogą godzić w 

dobre imię Rady, 

Dzielnicy i Miasta 

Gdańska" 

 

Statut Dzielnicy jest 

aktem prawa 

miejscowego a nie 

zbiorem pouczeń 

moralnych i to na 

poziomie oczywistym dla 

każdego człowieka. 

Umieszczanie takich 

zapisów sugeruje brak 

podstawowych 

kompetencji społecznych 

u Radnych Dzielnicy a co 



najmniej ich 

paternalistyczne 

traktowanie. 

6.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego” 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

7.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 

diety związane z 

wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 

Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 

70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu 

Dzielnicy – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z   dnia23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniuwynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowejoraz o 

zmianieniektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255 i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z 

wykonywaniem funkcji 

Radnego – w wysokości 

35 %  

kwoty bazowejokreślonejw  

ustawie budżetowejdla  

osób zajmującychkierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniuwynagrodzeń 

w państwowej sferze 

budżetowejoraz o 

Wobec faktu, iż diety 

Przewodniczącego 

Zarządu, jego zastępcy, 

członków Zarządu i 

Przewodniczącego Rady 

nie ulegają waloryzacji 

od 20 lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości. Ponadto 

zasadne jest 

wprowadzenie diet dla 

wszystkich Radnych w 

wysokości 

odpowiadającej rocznym 

nakładom na pełnienie 

funkcji społecznej takim 

jak koszty dojazdu, 

biurowe i sprzętowe, 

łączności, itp. zużywane 

w trakcie pełnienia 

funkcji Radnego. 

Powiązanie wysokości 

wypłacanej diety z 

frekwencją na sesjach 

Rady pozwoli na 

wyeliminowanie 

przypadków wypłacania 

diet Radnym, którzy nie 

wykazują się aktywnością 

w pracach Rady. 

 



zmianieniektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255 i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w 

ust 2 wypłacana jest do 

15 stycznia roku 

następnego.  

4. Dieta o której mowa w 

ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie 

do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na 

sesji do ogólnej liczby 

sesji w roku. 

5. Dieta, o której mowa w 

ust. 2 nie jest wypłacana 

Radnym wchodzącym w 

skład Zarządu Dzielnicy 

oraz Przewodniczącemu 

Rady.     

 

8.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania. Statut 

dzielnicy jest aktem 

prawa miejscowego a nie 

zbiorem pouczeń 

moralnych. 

Wprowadzanie do statutu 

tego typu uwag, które na 

dodatek nie niosą za sobą 

skutków prawnych jest 

zbędne.  

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Proponowana zmiana 

(zastrzeżenie ust. 7 i 10) 

jest skrajnie nieczytelna. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

może utrudnić 

zwoływanie sesji w trybie 

pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 



dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 

ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

nieuzasadnione, Rada 

Dzielnicy i Radni nie są 

powołani do 

wykonywania zadań z 

zakresu obiegu informacji 

w strukturach władz 

samorządu 

terytorialnego. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG 

jako organu nadzorczego 

Rad Dzielnic, wobec 

czego zadania dalszego 

obiegu informacji 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników 

obsługujących organ 

nadzorczy (czyli Biuro 

RMG), np. poprzez 

rozsyłanie informacji 

radnym lub umieszczanie 

ich w odpowiedniej 

zakładce stosownej 

witryny internetowej. 



13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska. Ponadto 

nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

nieuzasadnione, Rada 

Dzielnicy i Radni nie są 

powołani do 

wykonywania zadań z 

zakresu obiegu informacji 

w strukturach władz 

samorządu 

terytorialnego. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG 

jako organu nadzorczego 

Rad Dzielnic, wobec 

czego zadania dalszego 

obiegu informacji 

powinny być 

wykonywane przez 

urzędników 

obsługujących organ 

nadzorczy (czyli Biuro 

RMG), np. poprzez 

rozsyłanie informacji 

radnym lub umieszczanie 

ich w odpowiedniej 

zakładce stosownej 

witryny internetowej.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 



16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

19.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

20.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzania Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 



konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

21.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

22.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

23.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

24.  § 15 ust 1 pkt 

28 
Zmiana treści punktu 

Informowanie na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska 

o potencjalnych kolizjach 

projektów zgłoszonych przez 

mieszkańców do Budżetu 

Obywatelskiego na terenie 

danej dzielnicy z projektami 

prowadzonymi lub 

planowanymi w dzielnicy 

przez Radę Dzielnicy 

Opiniowanie wszystkich 

projektów zgłoszonych 

do BO rodzi możliwość 

konfliktu interesów w 

przypadku gdy Radni 

Dzielnic także składają 

projekty do BO. Rada 

Dzielnicy powinna 

jednak mieć możliwość 

przekazania (na wniosek 

Prezydenta Miasta) 

informacji o 

ewentualnych kolizjach 

projektów i inwestycji 

prowadzonych lub 

planowanych w dzielnicy 

z projektami zgłoszonymi 

do BO, w celu 



zapewnienia możliwości 

oceny gospodarności 

projektów BO przez 

stosowną komisję 

powoływaną przez 

Prezydenta Miasta 

Gdańska. Informacje 

przekazane przez Radę 

Dzielnicy nie byłyby 

ujawniane na żadnym 

etapie głosowania 

projektów w Budżecie 

Obywatelskim. 

25.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

przegłosowanych większością 

2/3 aktualnego składu Rady 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot. dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

26.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

27.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic, 

które uzyskały swój 

mandat w wyborach 

bezpośrednich, na 

zasadach identycznych 

jak Radni Miasta 

Gdańska. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 



zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  

28.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

29.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

30.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

31.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

32.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie 

Komisji w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

33.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 



kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

34.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

35.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

36.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

37.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

38.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 



2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy 

podpisów oświadczeń 

pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza 

niż wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja 

wykaże, iż liczba 

podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska 

przekazuje projekt 

uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

osobowych 

mieszkańców. 

39.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

40.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

41.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

42.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

43.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

44.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 



wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

45.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

46.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

47.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

48.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

49.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 



składać sprawozdanie z 

wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

50.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

51.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

52.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

53.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

54.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

56.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 
udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

57.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

58.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

59.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

60.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

61.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

62.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

63.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

64.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

65.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

66.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

67.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

68.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

69.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

70.  § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  

a) 80% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  

b) 20% środków finansowych 

dla wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności od 

udziału powierzchni gruntów 

miejskich w Dzielnicy do 

ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście, 

rozumianych jako grunty 

będące własnością Gminy 

Miasta Gdańska i  grunty 

Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez 

Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem użytków 

rolnych, leśnych, gruntów pod 

wodami. 

Środki finansowe dzielnicy 

powiększone są o wpływy z 

tytułu podatku od 

nieruchomości w wysokości 

5% ogólnych wpływów do 

budżetu Gminy w danym roku 

od nieruchomości 

zlokalizowanych w Dzielnicy. 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

71.  § 34 ust 3 
Usunąć § 34 ust 3 pkt. 

a) i b) 
 

Przy prawie zerowym 

poziomie wsparcia 



informacyjnego i 

promocyjnego Miasta w 

odniesieniu do wyborów 

do rad dzielnic oraz w 

sytuacji, gdy w Dzielnicy 

Wrzeszcz Dolny (ale 

także w wielu innych 

dzielnicach) Miasto 

drastycznie (bo o 50%) 

zmniejsza liczbę lokali 

wyborczych w wyborach 

do rad dzielnic w 

stosunku do liczby tych 

lokali w innych wyborach 

(parlamentarnych, 

prezydenckich, 

samorządowych) karanie 

mieszkańców dzielnic za 

niższą frekwencję jest 

bardzo niesprawiedliwe. 

W dodatku różnicowanie 

w ten sposób 

mieszkańców przez cały 

czas trwania nowej 

kadencji Rady Dzielnicy 

pogłębia tę 

niesprawiedliwość. 

Każdy mieszkaniec ma 

taką samą wartość i dla 

każdego mieszkańca 

powinna być przypisana 

stawka budżetowa w 

kwocie NAJWYŻSZEJ.  

72.  § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

według stanu Mieszkańców 

objętych rejestrem wyborców 

na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy oraz zestawienia 

powierzchni gruntów 

miejskich, o których mowa w 

ust. 2  Prezydent przekazuje 

Radzie informację o kwocie 

dla Dzielnicy w ciągu 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie 

daty z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

5. Środki te mogą być 

przeznaczone – w ramach 

Budżetu Dzielnicy – na 

przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy służące 

zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców w zakresie:  

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i 

potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i 

rozwoju infrastruktury” 

spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem 

środków. Ograniczy 

również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 



77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 sierpnia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 października roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 30 listopada roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu służy 

skróceniu okresu 

pomiędzy uchwaleniem 

przeznaczenia środków a 

realizacją projektów co 

wpłynie pozytywnie na 

adekwatność projektów 

do potrzeb mieszkańców 

dzielnicy; usunięcie 

powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 



wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

89.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 



przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

92.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, 

do którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 

kandydatów stawiając 

znak “x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk 

najwyżej pięciu 

kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 

na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 



97.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Agnieszka Bartków 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

 

 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Orunia-św. Wojciech-Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


Lp. 
Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1 - 

Komisja doraźna ds. 

Reformy Jednostek 

Pomocniczych Miasta 

Gdańska nie wykonała 

swojego zadania tj.: 

1. NIE wypracowała 

oczkowanych 

rekomendacji na potrzeby 

reformy funkcjonowania 

gdańskich dzielnic. 

Mogących wzmocnić 

kompetencje i ułatwić 

pracę społecznikom w 

Radach Dzielnic.  

2. NIE opracowała 

oczekiwanego NOWEGO 

projektu statutów 

gdańskich dzielnic oraz 

projektów innych aktów 

prawnych mających 

wpływ na funkcjonowanie 

dzielnic. Propozycja to 

edytowany stary 

STATUT niewnoszący 

usprawnień a jedynie 

narzucający więcej pracy. 

3. NIE  przeprowadziła 

analizy w zakresie 

zapotrzebowania oraz 

założeń dla reformy 

podziału terytorialnego 

Miasta Gdańska. 

Zakończenie pracy 

Komisji Doraźnej ds. 

Reformy Jednostek 

Pomocniczych Miasta 

Gdańska, bez wdrażania 

na siłę zaproponowanych 

zmiana, które kompletnie 

nie spełniają 

oczekiwanych 

Społeczników.  

 

W związku z powyższym, 

w obecnej kadencji Rady 

Miasta i obecnej Pani 

Prezydent, NIE widzę 

szans na dobrą zmianę 

Statutów. 

Zaproponowane 

zmiany w starym 

Statucie nazywanym 

Nowym Statutem. Nie 

spełnia warunków 

Reformy i oczekiwań 

mieszkańców 

zwłaszcza tych 

podejmujących prace 

społeczne w Radach 

Dzielnic na rzecz 

mieszkańców. 

2 - 

Wniosek o powtórne 

Konsultacje Społeczne po 

pandemii, z lepiej 

przygotowanymi 

propozycjami zmian 

obecnych Statutów.   

- 

Obecnie sytuacja 

wielu Mieszkańców 

jest różna. Codzienne 

obowiązki (nauka 

zdalna dzieci; lęk 

przed chorobą; 

problemy z pracą – w 

firmie), sprawia, że 

nie ma się siły ani 

dodatkowych godzin 

na dokładne 

przestudiowanie 

zaproponowanych 

zmiana. Dodatkowo 

promocja konsultacji 

pozostawia wiele do 

życzenie, zwłaszcza w 

stronę mieszkańców 

wykluczonych 

cyfrowo.  



 

3 - 

Wszystkie uwagi, które 

chcę wnieść do 

Konsultacji są zawarte w 

Uchwale XIV/34/2021 

Rady Dzielnicy Orunia-

św. Wojciech – Lipce. Ich 

treść wklejam w kolumnę 

z Uzasadnieniem.  

Wszystkie propozycje, 

które chcę wnieść do 

Konsultacji są zawarte w 

Uchwale Rady Dzielnicy 

XIV/34/2021 Orunia-św. 

Wojciech-Lipce. Ich treść 

wklejam w kolumnę z 

Uzasadnieniem.   

Uchwale Rady 

Dzielnicy 

XIV/34/2021 Orunia-

św. Wojciech-Lipce 

do wglądu w Biurze 

Rady Miasta  

4 § 7 ust. 1 

nie stwierdzono żadnych 

zmian w stosunku do 

obowiązującego tekstu 

- 

więc niecelowe jest 

ponowne nadawanie 

brzemienia 

pierwotnego 

5 § 8 ust. 2 

usunąć zapis „Z przebiegu 

zebrań i dyżurów 

sporządza się protokoły 

lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

- 

jako zbyteczne 

nakładanie 

na radnych nowych 

obowiązków i 

niepotrzebną 

biurokrację, w 

dodatku mogącą stać 

w sprzeczności z 

procedurami RODO 

6 § 8 ust. 3 pkt. 3 usunąć - 

proponowany zapis 

nie daje żadnych 

nowych uprawnień 

7 § 8 ust. 5 - 

Nadać brzmienie: 

„Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia 

przez 

Radnego ślubowania, 

wydaje legitymację ze 

zdjęciem potwierdzającą 

pełnienie 

mandatu Radnego” 

- 

8 § 9 ust. 3 usunąć - 

proponowana treść 

jest częściowo 

powtórzeniem norm 

zapisanych 

w rocie ślubowania, a 

dodatkowo zawiera 

zapis będący 

ograniczeniem 

działalności 

gospodarczej, które 

może być 

wprowadzane jedynie 

w formie ustaw 

9 § 13 ust. 4 

pozostawić obecne 

brzmienie bez 

dopisywania „z 

zastrzeżeniem ust. 7 

i 10” 

- 

dodanie zastrzeżenia 

uniemożliwi 

zwoływanie sesji w 

trybie pilnym, 

analogicznie do zasad 

obowiązujących w 

Radzie Miasta 

Gdańska 



10 § 13 ust. 5 nadać brzmienie 

„W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w 

okresie 

kolejnych trzech 

kwartałów z powodu ich 

nie zwołania lub braku 

quorum, Rada 

Dzielnicy może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska.” 

należy pozostawić 

Radzie Miasta 

możliwość decyzji, 

czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i 

czy 

nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

odbycie sesji Rady 

11 § 13 ust. 7 nadać brzmienie 

„Zawiadomienie o 

terminie sesji, porządek 

obrad, 

projekty uchwał oraz 

materiały związane z 

porządkiem obrad 

przekazywane są 

Radnym, co najmniej na 7 

dni przed wyznaczonym 

terminem sesji.” 

niezasadne jest 

skracanie i 

różnicowanie terminu 

przekazywania 

materiałów (poza 

sytuacją sesji 

nadzwyczajnej) 

12 § 13 ust. 8 

usunąć zdanie 

„Zawiadomienie Radnego 

Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica następuje 

za pomocą środków 

elektronicznych” 

- 

nie jest domeną 

Statutów dzielnic 

nadawanie 

dodatkowych 

uprawnień Radnych 

Miasta oraz 

wskazywanie trybu, w 

jakim Biuro 

Rady Miasta powinno 

materiały dostarczać 

13 § 13 ust. 12 

zastąpić zwrot „w 

stosunku do liczby 

Radnych, od których 

odebrano 

ślubowanie, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 i 3” 

wyrazami „aktualnego 

składu Rady” 

aktualny skład Rady 

warto zdefiniować w 

§ 1, jako liczba 

Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, 

o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3 

14 § 13 ust. 13 

usunąć wyrazy „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne 

umożliwiające im udział 

w zdalnym trybie 

obradowania” 

- 

w XXI wieku warunki 

techniczne powinny 

obowiązkowo być 

zapewnione 

przynajmniej w 

siedzibie Rady 

15 § 14 ust. 8 nadać brzmienie 

„W przypadku odwołania 

lub rezygnacji 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy 

Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu 

lub osoba 

przez niego 

upoważniona” 

 

nie wydaje się 

zasadne nadawanie w 

Statucie dzielnicy 

uprawnień 

Przewodniczącej 

Rady Miasta i 

obowiązków Radnym 

Miasta 



16 § 14 ust. 9 nadać brzmienie 

„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 Zarządu” 

naturalnym 

rozwiązaniem jest w 

opisanym przypadku 

powierzyć 

prowadzenie sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu 

17 § 15 ust. 1 pkt. 2 

usunąć wyrazy „w tym 

realizacji przedsięwzięć, o 

których mowa 

w § 34 ust. 5” 

- 

wprowadzana nowa 

procedura budżetowa 

pozbawia Zarząd 

Dzielnicy 

realnego wpływu na 

wydatkowanie 

środków statutowych, 

zatem ten aspekt 

nie powinien być 

przedmiotem 

sprawozdania Zarządu 

Dzielnicy, lecz 

sprawozdania 

z wykonania Budżetu 

Dzielnicy, które 

powinien składać 

Radzie Prezydent 

Miasta 

Gdańska 

18 § 15 ust. 1 pkt. 8 nadać brzmienie 

„powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia 

konsultacji 

dzielnicowych” 

Rada jest organem 

uchwałodawczym, 

zatem nie może 

sama konsultować, a 

jedynie zlecić 

konsultacje; obecny 

zapis przedmiotowego 

punktu powinien 

zostać wpisany, jako 

właściwość Zarządu 

 

19 § 15 ust. 1 pkt. 17 pozostawić  - 

pomimo, że treść tego 

przepisu zawiera się 

w § 15 

ust. 1 pkt. 4, to 

zasadnym jest 

podkreślenie tej 

kompetencji, o której 

często zapomina 

nawet sama Rada 

Miasta Gdańska 

20 § 15 ust. 1 pkt. 19 pozostawić - 

pomimo, że treść tego 

przepisu zawiera się 

w § 15 



ust. 1 pkt. 4, to 

zasadnym jest 

podkreślenie tej 

kompetencji, o której 

często zapomina 

nawet sama Rada 

Miasta Gdańska 

21 § 15 ust. 4 usunąć  - 

współpraca z 

Radnymi Miasta jest 

potrzebna, ale na 

zasadzie 

wzajemności i zadań 

określonych w § 4 ust. 

1, zaś ograniczanie tej 

współpracy tylko 

do Radnych Miasta 

Gdańska z jednego 

okręgu wyborczego 

jest niezasadne 

22 § 16 ust. 3 i 4 usunąć - 

Komisja Rewizyjna 

powoływana w celu 

kontroli działalności 

Zarządu w przypadku, 

gdy całość 

wydatkowania 

środków statutowych 

jest 

przekazywana do 

Urzędu wydaje się 

niekonieczna; jeśli 

Rada będzie widziała 

celowość powołania 

takiej komisji może to 

zrobić na zasadach 

ogólnych określonych 

w § 16 ust. 1 

23 § 16 ust. 7 usunąć - 

zbędny jest 

nadmierny formalizm 

i wprowadzenie 

terminów 

utrudniających pracę; 

dodatkowo nie jest 

konieczne, aby 

zawiadomienia i 

porządki 

obrad komisji miałby 

być obowiązkowo 

przekazywane 

wszystkim Radnym, 

a nie tylko członkom 

komisji 

24 § 16 ust. 8 usunąć  - 

kolejny przejaw 

biurokracji, którą 

Radni mają prowadzić 

społecznie; jeżeli ten 

punkt by pozostał 



wnosimy o 

modyfikację zapisu, iż 

protokół 

sporządza 

wyznaczony przez 

Prezydenta urzędnik 

25 § 17 
powrócić do wersji 

pierwotnej formy 
głosowań „jawnych” 

 kolejny 

przejaw nadmiernego 

regulowania; jak trzy 

osobowa komisja 

powoła jeszcze 

podkomisję 

skrutacyjną dla 

przeprowadzenie 

wyborów 

Przewodniczącego 

Komisji 

26 § 18 ust. 1 pkt. 5 - - 

nie stwierdzono 

żadnych zmian w 

stosunku do 

obowiązującego 

tekstu, więc 

niecelowe jest 

ponowne nadawanie 

brzemienia 

pierwotnego 

27 § 18 ust. 1 pkt. 5a usunąć  - 

obsługą Radnych 

Miasta Gdańska 

winno zajmować się 

zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

28 § 18 ust. 3 nadać brzmienie  

„W przypadku czasowej 

niemożliwości 

wykonywania 

funkcji przez 

Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady, a w razie braku 

Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu” 

niezasadne jest 

w przedmiotowym 

kryterium 

nieobecności, w 

dodatku bez 

określenie, czy chodzi 

o nieobecność na 

terenie Dzielnicy, 

Miasta, czy Kraju 

29 § 19 ust. 1 nadać brzmienie 

„Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością 

głosów 

w obecności co najmniej 

połowy aktualnego składu 

Rady, w głosowaniu 

jawnym, 

chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na 

wniosek co najmniej 

połowy 

aktualnego składu Rady 

lub w przypadku sesji 

zapis taki jest 

konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić 

organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do 

głosowania 



zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej 

sesję, przeprowadza się 

głosowania jawne w 

formie imiennej” 

30 § 19 ust. 3 nadać brzmienie 

„Uchwały, protokoły i 

listy obecności na sesji 

Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta 

Gdańska” 

obsługa biurowa i 

archiwizacja 

dokumentacji 

powinna być 

prowadzona 

przez Urząd Miejski 

 

31 § 19 ust. 5 nadać brzmienie 

„Inicjatywa 

uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, 

a poza Budżetem 

Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej 

co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co 

najmniej 

100 mieszkańców 

Dzielnicy” 

kwestie projektu 

Budżetu wzorem 

organów 

samorządowych i 

państwowych winny 

być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia 

inicjatywy 

uchwałodawczej 

powinna odpowiadać 

określonej w art. 41a 

ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o 

samorządzie 

gminnym 

32 § 19 ust. 6 nadać brzmienie 

„Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne 

oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy. 

Przedmiotowe 

oświadczenia pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców 

weryfikuje Prezydent 

Miasta Gdańska i w 

przypadku, gdy 

sprawdzenie wykaże, że 

projekt uchwały został 

poparty przez wymaganą 

liczbę Mieszkańców oraz 

nie jest 

ogólnie niezasadne 

wydaje się 

wprowadzenie 

inicjatywy 

uchwałodawczej 

Mieszkańców do 

Rady Dzielnicy ze 

względu na charakter 

spraw 

należących do 

właściwości Rada 

Dzielnicy; jednak 

zupełnie 

niedopuszczalne jest 

pozostawienie 

przedmiotowej 

inicjatywy bez 

szczegółowego 

unormowania; jeśli 

inicjatywa 

Mieszkańców na 

zostać wprowadzona 



sprzeczny z prawem 

przesyła go do 

Przewodniczący Rady 

celem dalszego 

procedowania” 

celowym jest 

uszczegółowienie 

w Statucie zapisów jej 

dotyczących być 

wzorem regulaminu 

obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej 

przyjętego Uchwałą 

Nr VI/99/19 Rady 

Miasta Gdańska 

33 § 20 ust. 2 nadać brzmienie 

„Protokół może 

sporządzany utrwalając 

przebieg 

posiedzenia za pomocą 

urządzenia rejestrującego 

dźwięk albo obraz i 

dźwięk 

oraz odnotowując 

pisemnie przynajmniej 

oznaczenie sesji, miejsce i 

datę obrad, 

wyniki 

przeprowadzonych 

głosować, podjęte 

uchwały oraz podstawowe 

ustalenia” 

celowe jest 

dopuszczenie 

możliwości rejestracji 

sesji i skrótowej 

wersji protokołów 

  

34 § 21 ust. 1 
pozostawić obowiązujący 

zapis 

„W skład Zarządu 

wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 

członków Zarządu.” 

określanie z ilu osób 

ma składać się Zarząd 

powinna być 

suwerenną decyzją 

Rady Dzielnicy; w 

przypadku 

mniejszych dzielnic 

lub innych 

obowiązków 

pełnionych przez 

Radnych może nie 

być 

zasadny 3 lub 4 

osobowy Zarząd; 

poza tym gdy 

proponowana jest 

obligatoryjność 

powoływania członka 

Zarządu należy 

przewidzieć dietę 

połączoną z 

pełnieniem tej 

funkcji 

35 § 28 ust. 1 pkt. 1 nadać brzmienie 

„przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, 

za wyjątkiem projektów 

uchwał przedkładanych 

Radzie przez komisje 

Rady 

kwestie projektu 

Budżetu wzorem 

organów 

samorządowych 

i państwowych winny 

być wyłączną 



lub grupy radnych. 

Wyłączną kompetencją 

Zarządu jest 

przygotowanie projektu 

Budżetu Dzielnicy” 

kompetencją organu 

wykonawczego 

(Zarządu) 

36 § 28 ust. 1 pkt. 7 nadać brzmienie 

„przedkładanie 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy” 

koniecznym jest 

pozostawienie 

wpływu organu 

wykonawczego na 

sposób 

wydatkowania 

środków statutowych 

37 § 28 ust. 1 pkt. 9 nadać brzmienie 

„składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z 

uwzględnieniem 

otrzymanego od 

Prezydenta Miasta 

Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), 

Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż 

do 30 kwietnia roku 

następnego” 

jeśli 

kwestia 

wydatkowania 

środków statutowych 

jest realizowana 

bezpośrednio przez 

jednostki podległe 

Prezydentowi Miasta 

to ten organ powinien 

przygotować 

informację o 

zadaniach z Budżetu 

Dzielnicy za rok 

poprzedni oraz ich 

kosztach 

38 § 28 ust. 1 pkt. 14 nadać brzmienie 

„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 na 

bieżąco od tych 

podmiotów 

informacji o realizacji 

innych zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy” 

bardzo istotny jest 

sprawny przepływ 

informacji, zatem 

celowe wydaje się 

określenie, 

że jednostki powinny 

na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach 

realizowanych 

na terenie Dzielnicy 

39 § 28 ust. 1 pkt. 15 nadać brzmienie 

„otrzymywanie od 

organów gminy oraz 

gminnych 

jednostek 

organizacyjnych, na co 

najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych 

prac remontowych i 

budowlanych 

absurdem jest 

proponowany 

zapis, że to Zarząd 

Dzielnicy miałby sam 

występować o taki 

informacje; to 

przecież 

jednostki miejskie 

wiedzą kiedy będą 

organizować odbiory i 

powinny o tym 



w Dzielnicy zlecanych 

przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie 

tym jednostkom 

wniosków codo 

wykonanych prac” 

z wyprzedzeniem 

poinformować organ 

wykonawczy 

Dzielnicy 

 

40 § 28 ust. 1 pkt. 16 nadać brzmienie 

„otrzymywanie od 

organów Miasta Gdańska 

oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Gdańska nie rzadziej niż 

raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy 

lub mających znaczenie 

dla Dzielnicy” 

 

informacje te 

powinny być 

przekazywane 

Zarządowi regularnie 

z urzędu, a nie 

dopiero na wniosek 

41 § 28 ust. 1 pkt. 17 nadać brzmienie 

„informowanie 

Mieszkańców o 

działaniach 

podejmowanych przez 

Zarząd” 

obsługą Radnych 

Miasta Gdańska 

winno 

zajmować się zgodnie 

z kompetencjami 

Biuro Rady Miasta 

Gdańska 

42 § 28 ust. 3 usunąć  - 

zadanie współpracy 

m.in. z Radnymi 

Miasta wpisany jest w 

§ 4 

ust. 1 i nie ma 

potrzeby go tu 

powtarzać, zaś 

zawężanie współpracy 

tylko do Radnych 

Miasta Gdańska z 

jednego okręgu 

wyborczego, jest 

niedopuszczalne 

43 § 29 ust. 1 nadać brzmienie 

„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” 

powrót do 

pierwotnego 

brzmienia przepisu; 

niedopuszczalne jest 

próba dodanie 

zastrzeżenia zgodnie, 

z którym czas na 

opinię 

organów dzielnicy 

można by praktycznie 

zmniejszyć do zera; 

druki nieraz wpływają 

kilka godzin przed 

powiedzeniem 

komisji Rady Miasta i 

jak wówczas można 

by 



wydać opinię; 

konieczne jest 

konkretne 

zagwarantowanie 

minimalnego czasu na 

zaopiniowanie 

 

44 § 29 ust. 4 nadać brzmienie 

„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” 

Statut Dzielnicy nie 

jest miejscem do 

wpisywania 

dodatkowych 

uprawnień Radnych 

Miasta Gdańska, zaś 

zawężanie tego tylko 

do Radnych Miasta 

Gdańska z jednego 

okręgu wyborczego 

jest niedopuszczalne 

  

45 § 32 ust. 2 nadać brzmienie 

„Przewodniczący Zarządu 

lub osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach 

Rady Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej 

komisji, z prawem 

wyrażania opinii w 

sprawach 

reprezentowanej 

Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu 

może również udzielić 

innej osobie 

upoważnienia 

do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych 

w określonym 

tematycznie zakresie i 

czasie” 

Przewodniczący 

Zarządu powinien 

mieć możliwość 

upoważnia dowolnej 

osobie do czynności o 

których mowa w tym 

przepisie 

46 § 34 ust. 1 nadać brzmienie 

„W budżecie miasta 

Gdańska wyodrębnia się 

środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w 

odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej 

do 31 stycznia roku 

poprzedzającego 

rok budżetowy” 

na tym etapie 

procedury nie jest 

istotna kwota na 

Mieszkańca 

tylko ogólna ilość 

środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

 



47 § 34 ust. 2 nadać brzmienie 

„Środki finansowe dla 

Dzielnicy przydzielane są 

według 

algorytmu: 

a) 90% środków 

finansowych dla 

wszystkich Dzielnic jest 

dzielonych 

proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców objętych 

rejestrem wyborców 

każdej 

z Dzielnic 

b) 10% środków 

finansowych dla 

wszystkich Dzielnic jest 

dzielone w zależności 

od udziału powierzchni 

gruntów miejskich w 

Dzielnicy do ogólnej 

powierzchni tych 

gruntów w Mieście” 

 

wprowadzenie 

mechanizmu stałej 

części środków 

dzielonej na liczbę 

dzielnic jest 

krzywdzące dla 

Mieszkańców ze 

względu na 

nierównomierny 

podział Gdańska 

na Dzielnice 

48 § 34 ust. 4 nadać brzmienie 

„Środki finansowe dla 

Dzielnicy obliczane są 

przez 

Prezydenta Miasta 

Gdańska według stanu 

Mieszkańców objętych 

rejestrem 

wyborców na dzień 1 

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” 

celowe jest 

ujednolicenie daty 

z procedurą Budżetu 

Obywatelskiego 

49 § 34 ust. 5 nadać brzmienie 

„Środki te mogą być 

przeznaczone – w ramach 

Budżetu 

Dzielnicy – na 

przedsięwzięcia 

dotyczące obszaru 

Dzielnicy lub służące 

zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców w 

zakresie: 

a) wspierania lokalnych 

inicjatyw mieszkańców w 

zakresie poprawy 

warunków życia, 

integracji mieszkańców 

oraz konsultacji 

koniecznym jest 

utrzymanie obecnego 

zapisu - drobnych 

inwestycji oraz 

likwidacja 

nierealnego limitu na 

działania 

informacyjne 



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 oraz 

drobnych inwestycji; 

g) informowania o 

działaniach i inicjatywach 

Rady i Zarządu, w tym 

przedsięwzięciach o 

których mowa w lit. a-f.” 

50 § 34 ust. 7 usunąć - 

niedopuszczalne jest 

ograniczanie 

suwerenności Rad 

Dzielnic 

w podejmowaniu 

decyzji, co do 

struktury wydatków 

51 § 34 ust. 8 nadać brzmienie 

„Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o 

których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą 

być kumulowane nie 

dłużej niż w okresie 

jednej kadencji 

Rady i realizowane w 

okresie dłuższym niż rok” 

realizacja inwestycji 

uchwalonych 

w ostatnim 

roku kadencji 

powinna być 

dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

52 § 34 ust. 9 nadać brzmienie 

„Dzielnica może 

otrzymać dodatkowe 

środki finansowe 

na zasadach określonych 

w odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska” 

kwestia 

dodatkowych 

środków nie musi 

łączyć się jedynie z 

wydatkami 

określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej 

kwestii zostawić 

swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

53 § 34 ust. 10 nadać brzmienie 

„Kopie dokumentów 

dotyczących 

wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy 

wydział Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

 Gmina Miasta 

Gdańska jest 

Nabywcą towarów 

lub usług 

wydatkowanych z 

Budżetów Dzielnic, 

więc to Urząd Miejski 

powinien zajmować 

się 



kwestiami 

dokumentów 

księgowych 

54 usunąć § 34 ust. 12 usunąć  - 

możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana 

w § 15, a na tak 

wczesnym etapie 

procedury budżetowej 

nie jest celowe 

prowadzenie 

pełnych 

konsultacji, a jedynie 

zebranie pomysłów 

Mieszkańców 

55 § 34 ust. 13 nadać brzmienie 

„Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta 

Gdańska propozycje 

przedsięwzięć 

planowanych do realizacji 

ze środków Dzielnicy. 

Właściwe wydziały 

Urzędu 

Miejskiego oraz jednostki 

organizacyjne Miasta 

określają możliwości 

realizacji 

przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w 

terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej 

i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie 

kompetencji 

przygotowania 

projektu organowi 

wykonawczemu, 

zgodnie 

z obowiązującym w 

tym względzie 

regulacjami w 

organach 

państwowych 

i samorządowych 

56 § 34 ust. 14 nadać brzmienie 

„Prezydent Miasta 

Gdańska może 

negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od 

oceny negatywnej 

Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które 

rozpatruje Zespół 

ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli 

organu, którego 

decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do 

złożenia odwołania 

powinien być Zarząd, 

szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 



powołany przez Radę 

Miasta Gdańska 

i składający się z 3 

przedstawicieli Rady 

Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących 

Zarządów Dzielnic. 

Zespół podejmuje decyzje 

zwykłą 

większością głosów.” 

57 § 34 ust. 15 usunąć  - 

uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych 

nie obowiązuje i 

zgodnie z decyzją 

Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna 

z prawem 

58 § 34 ust. 16 nadać brzmienie 

„Rada do 30 września 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej.” 

zmiana terminu 

pozwalająca zwołać 

sesję po wakacjach 

oraz usunięcie 

powtórzenia 

wyrazu Rada; 

dodatkowo usunięcie 

zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

59 § 34 ust. 19 nadać brzmienie 

„Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych 

dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny 

celowej wpływającej w 

poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem 

na rzecz Dzielnicy.” 

przedmiotem 

darowizny mogą być 

wszelkie prawa 

majątkowe, a także 

prawa niemające 

wartości majątkowej, 

jeżeli 

tylko mają jakąś 

wartość, zatem 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy 

tylko do środków 

pieniężnych jest 

niecelowe 

60 § 35 ust. 3 
pozostawić obecne 

brzmienie 

bez dopisywania „lub 

przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” 

proponowany dopisek 

bez doprecyzowania 

pojęcia braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań 

może 

stanowić pole do 

dowolnej 

interpretacji. W 

rzeczywistości 



jedynym 

obiektywnym 

miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, 

zaś temat 

obligatoryjności 

sesji jest już 

obwarowany sankcją 

§ 13 ust. 5 

 

61 § 39 ust. 1 nadać brzmienie 

„Przewodniczący Rady 

lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje 

do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie 

później niż 

do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie 

z działalności Rady za rok 

ubiegły.” 

kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach, 

 

62 § 39 ust. 3 nadać brzmienie 

„Przewodniczący Rady 

lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje 

do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie 

później niż 

do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie 

z działalności Rady za rok 

ubiegły.” 

kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

63 § 39 ust. 3 nadać brzmienie 

„Sprawozdania z 

działalności Rady i 

Zarządu za rok 

ubiegły umieszcza się na 

stronie internetowej 

Dzielnicy w terminie do 

30 kwietnia 

każdego roku” 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna 

być konkretnie 

określona, 

a strona 

internetowa wydaje 

się najbardziej 

dostępnym medium 

64 § 41 ust. 1 nadać brzmienie 

„Wybory do Rady 

zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska 

w terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 

5.” 

konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta 

Gdańska 

65 § 41 ust. 2 nadać brzmienie 

„W przypadku 

przedterminowych 

wybory Prezydent 

Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady” 

konieczna regulacja 

dotycząca 

przedtermino

wych wyborów 

Prezydenta Miasta 

Gdańska 

66 § 41 ust. 3 nadać brzmienie 

„W przypadku 

przedterminowych 

wybory do Rady 

celowa regulacja 

dotycząca 



Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza 

Prezydent Miasta 

Gdańska w terminie 

1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta 

Gdańska” 

przedterminowych 

wyborów Rady 

Miasta Gdańska 

 

67 § 46 pkt. 15 usunąć  - 

kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 

Radnych, winna 

wzorem organów 

samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

68 § 54 ust. 3 nadać brzmienie 

„Zgłoszenie kandydata na 

radnego może zawierać 

nazwę 

partii politycznej i 

organizacji społecznych, 

do których należy 

kandydat. Nazwy 

nie mogą przekraczać 

łącznie 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. 

W przypadku 

nie podania nazwy partii 

politycznej i organizacji 

społecznych wpisuje się 

wyraz: 

„niezależny.” 

Mieszkańcy mają 

prawo wiedzieć, do 

jakiej partii 

politycznej 

lub organizacji 

społecznej należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat 

chce te 

dane ujawnić 

69 § 54 ust. 4 nadać brzmienie 

„Kandydat składa 

oświadczenie w kwestii 

przynależności 

do partii politycznej lub 

organizacji społecznych.” 

oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności 

karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

 

70 § 57 ust. 3 nadać brzmienie 

„nazwę lub nazwy partii 

politycznej lub 

organizacji 

społecznych, do których 

należy kandydat, a w 

przypadku nie podania 

podmiotów 

do których należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”.” 

Mieszkańcy mają 

prawo wiedzieć, do 

jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy 

kandydat, szczególnie 

jeśli sam kandydat 

chce te dane ujawnić 

71 § 80 ust. 3 
pozostawić obecne 

brzmienie 
- 

stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; 

zupełnie niezasadne 

wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu 

Rady Miasta Gdańska 

nowych uprawnień do 

zgłaszania 



przypadków 

wygaśnięcia mandatu 

- powinien zajmować 

się tym Prezydent 

Miasta 

Gdańska 

72 - - 

przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła 

w życie w jednym 

terminie 

najlepiej od nowej 

kadencji Rady 

73 - - 

ze względu na dużą ilość 

zmian wnosimy, aby po 

opublikowaniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian 

Rada Miasta Gdańska 

w drodze 

obwieszczenia 

ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

74 § 1 zdefiniować pojęcie „aktualnego składu Rady” 

jako liczba Radnych, 

od których odebrano 

ślubowanie, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 i 3 

75 § 5 dodać w brzmieniu 

„Rada Miasta Gdańska 

może przekazać jednostce 

pomocniczej w drodze 

odrębnej uchwały 

realizację zadań własnych 

Miasta” 

przywrócenie zapisu 

ze statutów z 2003 r. 

 

  

76 § 6 nadać brzmienie 

„Prezydent Miasta 

Gdańska zapewnia 

Organom Dzielnicy 

warunki lokalowe, 

obsługę finansową, 

prawną i kancelaryjną 

oraz warunki 

techniczne dla ich 

działania.” 

konieczne jest 

zapewnienie 

właściwej obsługi 

i warunków pracy 

Organom Dzielnicy 

 

 

77 § 9 ust. 2 nadać brzmienie 

„Ustala się następującą 

wysokość miesięcznych 

diet 

za pełnienie obowiązków 

społecznych w organach 

Dzielnicy: 

1) Przewodniczący 

Zarządu jednostki 

pomocniczej otrzymuje 

dietę w wysokości 

100% diety ustalonej dla 

Radnego Miasta Gdańska; 

2) Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu jednostki 

pomocniczej otrzymuje 

dietę 

koniecznym jest 

powiązanie wysokości 

diet z kwotą 

aktualizowaną 

cyklicznie, 

aby zapobiec obecnej 

sytuacji, gdzie 

wysokość diet nie 

została zmieniona od 

2003 r.; 

poza tym jeśli 

projektodawcy zmian 

widzą konieczność 

wprowadzenie 

obowiązku 

powołania Członka 

Zarządu, to należy 



w wysokości 50% diety 

ustalonej dla Radnego 

Miasta Gdańska; 

3) Członek Zarządu 

jednostki pomocniczej 

otrzymuje dietę w 

wysokości 25% diety 

ustalonej dla Radnego 

Miasta Gdańska; 

4) Przewodniczący Rady 

jednostki pomocniczej 

otrzymuje dietę w 

wysokości 

25% diety ustalonej dla 

Radnego Miasta 

Gdańska.” 

 

również dla osoby 

pełniącej tą funkcję 

przewidzieć dietę 

 

78 § 11 ust. 1  nadać brzmienie 

„Kadencja Rady trwa od 

dnia wyboru i upływa 

3 miesiące po upływie 

kadencji Rady Miasta 

Gdańska.” 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej 

79 § 11 ust. 2 nadać brzmienie 

„Zarząd działa do dnia 

wyboru nowego Zarządu, 

a w przypadku gdy Rada 

nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej 

niż 3 miesiące od daty 

ostatnich wyborów do 

Rady.” 

zapewnienie działania 

Zarządu 

w czasie 

wprowadzanej 

obecnie procedury 

trzykrotnych 

wyborów do Rady 

80 § 14 ust. 1 nadać brzmienie 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady 

w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów 

w obecności co najmniej 

połowy statutowego 

składu Rady.” 

istnienie w organach 

Dzielnicy funkcji 

dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza problemy 

szczególnie 

dla Mieszkańców; 

skoro nazwa 

Przewodniczących 

Zarządu wynika z 

ustawy 

i nie można jej 

zmienić, to zasadnym 

wydaje się 

zaproponowanie innej 

nazwy funkcji 

dla Przewodniczącego 

Rady 

 

81 § 14 ust. 2 usunąć - 

 kwestia 

powinna być 

swobodnie 

regulowana przez 

Radę danej 

Dzielnicy 



82 § 14 ust. 7 i ust. 8 - - 

ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia 

tajnych wyborów na 

funkcje 

np. w czasie epidemii, 

czy zwoływania sesji 

w okresie 

wakacyjnym 

zasadnym 

wydaje się 

wydłużenie 30 

dniowych terminów 

zawartych w § 14 ust. 

7 i ust. 8 

do 3 miesięcy 

83 § 15 ust. 1 pkt. 29 Dodać w brzmieniu 

„składania do Rady 

Miasta Gdańska 

inicjatywy 

uchwałodawczych w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw 

mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy 

lub mających wpływ na 

Dzielnicę i zastrzeżonych 

przepisami 

prawa dla właściwości 

Rady Miasta Gdańska” 

Rada jako organ 

uchwałodawczy 

Dzielnicy powinien 

mieć możliwość 

przygotowania i 

przekazania do 

dalszego 

procedowania 

projektów uchwał w 

sprawach dotyczących 

Dzielnicy 

84 § 15 ust. 1 pkt. 30  dodać w brzmieniu 

„proponowanie 

maksymalnej liczby 

zezwoleń 

na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych 

do spożycia w miejscu 

sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla 

terenu 

Dzielnicy” 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby 

zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek 

pomocniczych 

 

85 § 16 ust. 5 nadać brzmienie 

„Komisje podlegają 

Radzie i przedkładają jej 

sprawozdania ze swojej 

działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego” 

rezygnacja z planów 

pracy, które w 

przypadku specyfiki 

pracy były trudne 

do określenia 

86 

§ 23 ust. 6 

§ 24 ust. 5 

§ 25 ust. 3 

 

- - 

ze względu na 

utrudnione procedury 

przeprowadzenia 

tajnych wyborów na 

funkcje 

np. w czasie epidemii, 

czy zwoływania sesji 

w okresie 



wakacyjnym 

zasadnym jest 

wydłużenie 60 

dniowych terminów 

zawartych w § 23 ust. 

6, § 24 ust. 5, § 25 

ust. 3 

do 3 miesięcy, 

 

87 § 27 ust. 1 nadać brzmienie 

„Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 

3 miesięcy od daty 

ogłoszenia wyników, 

przez Miejską Komisję 

ds. Wyborów 

w Jednostkach 

Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta 

Gdańska.” 

 należy 

pozostawić Radzie 

Miasta możliwość 

decyzji, czy 

konieczne jest 

rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów 

w wyznaczonym 

terminie 

88 § 27 ust. 2  nadać brzmienie 

„Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu 

w ciągu 3 miesięcy od 

dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, 

może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska.” 

należy pozostawić 

Radzie Miasta 

możliwość decyzji, 

czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów 

w wyznaczonym 

terminie 

 

89 § 28 ust. 1 pkt. 18  dodać w brzmieniu 

„występowanie do 

właściwej Komisji Rady 

Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie 

Prezydenta Miasta 

Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz 

jednostek 

organizacyjnych Miasta” 

zasadnym jest 

zapisanie 

wnioskowanej 

kompetencji 

wzmocnienia 

właściwości Rady w 

przypadku 

niewłaściwego 

działania jednostek 

Miasta 

 

90 § 28 ust. 1 pkt. 19  dodać w brzmieniu 

„udziału z głosem 

doradczym w komisjach 

konkursowych, 

przetargowych, 

odbiorowych i innych 

dotyczących Dzielnicy” 

proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji 

funkcji miejskich na 

terenie 

Dzielnicy 

91 § 28 ust. 1 pkt. 20 dodać w brzmieniu 

„składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska 

zapytań rozpatrywanych 

na zasadach 

analogicznych do 

konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie 

informacji o stanie 



interpelacji i zapytań 

Radnych 

Miasta Gdańska” 

faktycznym 

zgłaszanych 

problemów 

92 § 28 ust. 1 pkt. 21  dodać w brzmieniu 

„wydawanie opinii w 

procedurze udzielania 

i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu” 

częsty problem, z 

którym 

zgłaszają się 

Mieszkańcy 

 

93 § 28 ust. 2  nadać brzmienie 

„Dokumentację z 

realizacji zadań opisanych 

w ust. 1 prowadzi 

Zarząd.” 

dokumentacja 

realizacji zadań może 

zawierać dane 

wrażliwe 

lub inne informacje 

które należy 

zanonimizować, więc 

nie powinna być 

umieszczana 

w zbiorze 

ogólnodostępnym 

94 § 36 ust. 3a  dodać w brzmieniu 

„Uprawnionymi do 

złożenia odwołania 

od zarządzenia, o którym 

mowa w ust. 2, są Rada 

Dzielnicy oraz 

Mieszkańcy 

Dzielnicy.” 

skoro wnioskodawcy 

zmian uznają za 

zasadne 

wprowadzenie 

inicjatywy 

uchwałodawczej 

Mieszkańców, to 

należy Mieszkańcom 

również dać 

uprawnienie 

do ewentualnego 

zakwestionowania 

zarządzenia 

nadzorczego 

Prezydenta Miasta 

Gdańska 

95 w § 59 ust. 1  - 

ciszę wyborczą 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

- 

96 - - 

dodać dodatkowy § 

dotyczący funduszu 

„wyrównywującego 

szanse” pomiędzy 

dzielnicami  

w brzmieniu :  

1. Wyodrębnia się 

fundusz inwestycyjny na 

wyrównywanie potrzeb w 

dzielnicach 

zdegradowanych, który 

stanowi 0,4 % dochodów 

budżetowych Miasta 

Gdańska. 

2. Środki z funduszu 

inwestycyjnego dzielone 

są na wszystkie dzielnice 

zdegradowane 

- 



proporcjonalnie do 

powierzchni gminnych 

tych dzielnic. 

Wyodrębnienie stałego 

funduszu inwestycyjnego 

zmieni dotychczasowy 

martwy przepis o 

„dodatkowych środkach 

finansowych”   

i pozwoli na podniesienie 

poziomu życia 

mieszkańców dzielnic 

zdegradowanych. 

97 - - 

w załączniku graficznym 

zmienić granicę podziału 

administracyjnego, 

dotyczącą  fragmentu 

Potoku Oruńskiego, 

odebranego niesłusznie na 

korzyść ówczesnego 

Chełmu oraz fragmentu 

Parku Oruńskiego Góra 

Łez z ulicą Raduńską. 

Niebieską linia 

zaznaczono na 

załączonym zdjęciu 

proponowaną granicę (nr 

działek 787/6 ; 789/2; 

793/2; 793/6; 946). 

Jednocześnie wnosimy o 

podział działek 

oznaczonych na 

pomarańczowo - na 

odrębne działki , które 

ustanowią nową granicę.  

 
 

Park Oruński jest 

dobrem wszystkich 

Gdańszczan, jednakże 

jako dzielnica bardzo 

o niego dbamy 

całościowo - włącznie 

z Górą Łez i 

Potokiem Oruńskim, 

dlatego zależy nam 

aby w całości był w 

granicach najesz 

dzielnicy (usprawni to 

rozmowy z GZDiZ w 

zakresie prac 

planowanych na 

terenie Parku 

Oruńskiego). 

 

98 - - - 

w związku z licznymi 

uwagami i 

wnioskami, 

apelujemy do 

Radnych Miasta o 

wprowadzenie w/w 

uwagi i wniosków 

dotyczących 

zaproponowanych 

Nowych Statutów i 

przeprowadzenie 

ponownych 

Konsultacji 

Społecznych 



 

1. wypracowanie rekomendacji na potrzeby reformy funkcjonowania gdańskich dzielnic, 

2. opracowanie projektu statutów gdańskich dzielnic oraz projektów innych aktów prawnych 

mających wpływ na funkcjonowanie dzielnic, 

3. przeprowadzenie analizy w zakresie zapotrzebowania oraz założeń dla reformy podziału 

terytorialnego Miasta Gdańska. 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Hubert Grzegorczyk 

 

  

[ x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Chełm 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

Szanowni Państwa, 

Chciałbym podzielić się refleksją dotyczącą roli i znaczenia Rad Dzielnic, która została ujęta, bądź 

też nie ujęta (brakuje wielu rozwiązań) w proponowanym projekcie Statutu. Uważam, że 

skandalicznym działaniem Rady Miasta Gdańska było podjęcie uchwały przez Radnych na sesji 

(listopad 2020) bez przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami i Radami Dzielnic. Proponowane 

zapisy dotyczące Konwentów Makrodzielnicowych były rozwiązaniami niewłaściwymi, bowiem 

odbierały niezależność Rad Dzielnic w sprawach wydatków inwestycyjnych. Przed wprowadzeniem 



na sesje całej koncepcji Konwentów Makrodzielnicowych powinna ona zostać przedstawiona 

Radnym Dzielnic, omówiona z nimi. Niestety tak się nie stało co doprowadziło do ogromnego 

sprzeciwu Radnych Dzielnic i Mieszkańców, czego efektem było wiele artykułów niepochlebnych 

Miastu Gdańsk. Na szczęcie uchwała ta i cała koncepcja dotycząca Konwentów Makrodzielnic 

została unieważniona przez Wojewodę Pomorskiego. W przypadku gdyby Miasto Gdańsk chciało 

zaskarżyć decyzję Wojewody Pomorskiego do sądu administracyjnego wypadałoby skonsultować 

całą koncepcję z Radnymi Dzielnic i Mieszkańcami. O to apeluję kierując się dobrem Mieszkańców 

Miasta Gdańska. 

Jestem zaskoczony, niestety negatywnie, że po mimo dużego sprzeciwu społecznego Miasto Gdańsk 

zdecydowało się na dalsze procedowanie projektów Statutów. Uważam, że konsultacje, które są 

prowadzone obecnie powinny być przeprowadzone w innej formie i w późniejszym czasie. Czy 

reforma Rad Dzielnic zostanie wprowadzona w bieżącym roku, czy też w 2022 jest obojętnym, 

bowiem nie wpływa to na obecne funkcjonowanie Rad Dzielnic. Zasadnym byłoby gdy ta reforma 

została wprowadzona w kolejnej kadencji Rad Dzielnic, bowiem w myśl zasady „nie powinno się 

zmieniać zasad gry w trakcie trwającego meczu” (w czasie obecnej kadencji). Sam sposób 

przeprowadzenia konsultacji społecznych jest niewłaściwy. Wystąpienie konsultacyjne, które odbyło 

się 09.02.2021 roku, a w których i ja zabieram głos, nic nie wniosło do projektów Statutów. Pokazało 

natomiast kolejny raz, że kierunek który zaproponowało Miasto Gdańsk jest błędnym. Każda z osób 

występujących miała tylko 5 minut na przedstawienie swoich uwag, co jest zdecydowanie zbyt 

krótkim czasem aby omawiać poszczególne zapisy paragrafów. Zresztą te wszystkie wystąpienia 

skrytykowały projekt Statutu. Konsultacje w mojej ocenie powinny wyglądać tak, że: 

1. Miasto Gdańsk organizuje spotkanie z każdą Radą Dzielnicy osobno. 

2. Podczas spotkania są przedstawione proponowane zmiany. 

3. Radni Dzielnicy prowadzą dyskusję nad proponowanymi zmianami. 

4. Każda Rada Dzielnicy w formie własnej uchwały przedstawia na piśmie zmiany do Statutu. 

5. Po stanowisku wszystkich Rad Dzielnic jest wypracowywany wspólny projekt Statutu, 

jednakowy dla wszystkich Rad Dzielnic. Prace w tej materii podejmują wszystkie Zarządy 

Rad Dzielnic. 

6. Każda Rada Dzielnicy wraz z Radnymi Miasta Gdańska i pracownikami Urzędu Miasta 

Gdańska organizuje konsultacje społeczne w swojej dzielnicy. 

7. Uwagi z dyskusji z Mieszkańcami oraz inne w formie pisemnej są przekazywane Radzie 

Dzielnicy. 

8. Rada Dzielnicy przesyła uwagi Mieszkańców do Miasta Gdańska. 

9. Zarządy Rad Dzielnic jeszcze raz spotykają się z Miastem Gdańsk i jest wypracowywany raz 

jeszcze projekt, po uwagach Mieszkańców, który trafia po obrany Rady Miasta Gdańska. 

10. Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę w tej materii. 

Pragnę dodać, że obecnie prowadzone konsultacje nie zostały rozpropagowane wśród Mieszkańców. 

Zabrakło przygotowanych plakatów o konsultacjach, które powinny być umieszczone w gablotach 

Rad Dzielnic, zbyt mała liczba informacji na ten temat pojawiała się na stronie internetowej Miasta 

Gdańska, w miejskich mediach społecznościowych. 

W obecnym projekcie Statutu zabrakło wielu rozwiązań, które powinny być wprowadzone: 

1. Brak wskazania komórki w Urzędzie Miasta Gdańska, do której Rady Dzielnic powinny się 

zgłaszać, przez którą powinny być prowadzone wszystkie sprawy Rad Dzielnic. Utworzenie 

takiej komórki dziś jest zasadne bowiem Rady Dzielnic poszczególne sprawy załatwiają z 

różnymi wydziałami, komórkami i jednostkami Miasta Gdańska. 

2. Brak określenia procedury współpracy z Miastem Gdańsk np. brak rozwiązań z jakim terminie 

Miasto Gdańsk powinno odpowiadać na zapytania i sprawy kierowane przez Rady Dzielnic. 

3. Brak inicjatywy uchwałodawczej Rad Dzielnic. Jednostki pomocnicze Miasta Gdańska 

powinny mieć możliwość zgłaszania własnych projektów uchwał do Rady Miasta Gdańska. 

4. Brak określenia w projekcie Statutów granic Rad Dzielnic. Zapis taki powinien się pojawić, 

tym bardziej, że duża część Mieszkańców na tzw. granicach dzielnic nie wiem w jakiej 

dzielnicy mieszka. 



Uważam, że obecnie zaproponowany projekt Statutu godzi w autonomię i niezależność Rad Dzielnic. 

Jednostki pomocnicze Miasta Gdańska staną się komórkami wykonawczymi urzędu, a zapisy 

powiązujące Rady Dzielnicy z Radnymi Miasta Gdańska (sprawozdawczość przed Radnymi Miasta 

Gdańska, konsultowanie uchwał z Radnymi Miasta Gdańska) spowoduje, że Rady Dzielnic będą 

funkcjonowały, jako dodatkowa „tuba działań” Rady Miasta Gdańska. Przypomnę Państwu, że praca 

Radnych Dzielnicowych ma charakter społeczny. My nie otrzymujemy diet, zresztą uważam, że nie 

powinniśmy otrzymywać żadnego uposażenia. Nasze działania prowadzimy dlatego, że chcemy 

zmieniać dla mieszkańców Gdańska nasze dzielnice. W autonomię i niezależność Rad Dzielnic godzą 

również zapisy dotyczące sztywnego określenia podziału środków w ramach budżetów 

dzielnicowych na 30% wydatki na działania miękkie i 70% na działania inwestycyjne. Każda Rada 

Dzielnicy zna potrzeby lokalnej społeczności i powinna sama, bez żadnych widełek procentowych 

tworzyć wraz z mieszkańcami wydatki dzielnicowe. Obecne rozwiązanie, które funkcjonuje jest 

właściwym i nie należy go zmieniać. Także nowy projekt Statutu wskazuje, że Prezydent Miasta 

Gdańska może każde działanie wskazane w budżecie utrącić, motywując to brakiem tzw. celowości. 

Zresztą samo pojęcie celowości nie zostało sprecyzowane co oznacza, że jest to „widzi mi się” 

urzędnicze. Także niewłaściwym jest zapis, że Radny Dzielnicy powinien unikać zachowań, które 

mogą godzić w dobre imię Miasta Gdańska. Co to dokładnie znaczy. Czy moja krytyka projektu 

Statutu i ten głos jest właśnie godzeniem w dobre imię Gdańska? Również sztywne określenie 

jednakowej puli budżetowej wynoszącej 30% dla wszystkich Rad Dzielnic jest krzywdzącym dla 

dużych dzielnic. Jako Radny Dzielnicy Chełm sprzeciwiam się temu zapisowi, bowiem jego 

wprowadzenie doprowadzi do tego, ze Rada Dzielnicy Chełm straci ok. 90 000 zł w nowym budżecie 

dzielnicy. 

Reasumując apeluję do włodarzy Miasta Gdańska, Radnych Miasta Gdańska, urzędników Miasta 

Gdańska o zaprzestanie prowadzenia dalszych prac, w obecnej formie, nad wprowadzeniem nowych, 

złych dla Rad Dzielnic Statutów. Liczę na to, że moja opinia zostanie uwzględniona, a dalsze prace 

dotyczące reformy Rad Dzielnic zostaną tak poprowadzone aby głos mieszkańców i Rad Dzielnic był 

uwzględniony. 

 

1. Par 8 ust. 2 Protokoły i notatki - 

Bardzo dobry zapis. 

Dobrze, że to pojawiło 

się. Praktyka, która 

obowiązuje w końcu 

została zapisana. 

2. Par 8 ust 3 

Interpelacja 

Radnych Miasta 

Gdańska 

W wykonywaniu swoich 

obowiązków radny ma w 

szczególności prawo 

zwracać się do Radnych 

Miasta Gdańska o złożenia 

interpelacji lub zapytań. 

Radny Miasta Gdańska 

powinien w ciągu 14 dni 

odpowiedzieć radnemu czy 

w danej sprawie interpelacja 

lub zapytanie zostało 

złożone. W przypadku braku 

złożenia interpelacji lub 

zapytania przez Radnego 

Miasta Gdańska ten 

powinien na piśmie 

poinformować radnego o 

przyczynach nie podjęcia 

działań 

Obecny zapis to widzi 

mi się Radnego Miasta 

Gdańska czy złoży 

interpelacje/zapytanie 

czy nie 



3. Par 8 ust 4 
Zachowanie 

Radnego 

Powinien obowiązywać 

stary zapis Radni powinni 

zachowywać się godnie w 

sposób nie podważający 

zaufania wyborców do 

wykonywania mandatu. 

Proponowany zapis w 

projekcie Statutu jest 

nieostry i daje 

możliwość, że 

każdorazowe 

niezgadzanie się z 

polityką Miasta 

Gdańska będzie 

traktowane jako 

godzenie w dobre imię 

Miasta Gdańska 

4. Par 8 ust 5 
Legitymacja 

radnych 
- 

Dobry zapis. Część 

radnych chce posiadać 

taką legitymację 

5. Par 9 ust 3 
Powoływanie się na 

swój mandat 

Radny nie może powoływać 

się na swój mandat w 

związku z wykonywaną 

pracą zarobkową, podjętymi 

dodatkowymi zajęciami 

bądź działalnością 

gospodarczą prowadzoną na 

własny rachunek lub 

wspólnie z innymi osobami. 

Należy dopisać pracę 

wykonywaną gdyż z 

pewnością większość 

radnych dzielnic jest 

zatrudniona na umowę 

o pracę, zlecenie, 

dzieło. 

6. Par 11 ust 1 Kadencja  - Popieram zapis. 

7. 
Par 13 ust. 7, 

10, 11 

Zawiadamianie o 

terminach zwołania 

sesji 

- 

Powinny zostać 

zachowane terminy 7 

dni, bowiem: radni 

mogą bardziej 

skutecznie zaplanować 

sobie udział w sesji, w 

przypadku kolizji z 

innymi terminami tak 

ułożyć sobie kalendarz 

aby być na sesji, mają 

również więcej czasu 

na zapoznanie się z 

materiałami. W sesji 

mogą brać udział 

mieszkańcy. 

Ograniczając termin 

zwoływania sesji do 3 

dni nie mamy takich 

możliwości aby 

skutecznie zawiadomić 

mieszkańców. 

8. 
Par 13 ust. 7, 

8 

Zawiadamianie 

Radnych Miasta 

Gdańska 

- 

Rada Dzielnicy jest 

jednostką pomocniczą 

Miasta Gdańska a nie 

Radnych Miasta 

Gdańska. Jeśli Radni 

chcą zapoznać się z 

działaniami Rady 



powinni zwrócić się do 

Rady Dzielnicy albo 

poprosić o materiały z 

Urzędu Miasta 

Gdańska. Radni 

Dzielnicowi powinni 

być niezależni i nie 

ulegać wpływom. Poza 

tym Radny Dzielnicy 

nie może być 

przymuszony do tego 

aby zawiadamiać 

Radnego Miasta 

Gdańska z danego 

okręgu. Radni Miasta 

Gdańska reprezentują 

wszystkich 

mieszkańców, a nie 

tylko tych ze swojego 

okręgu. 

9. Par 13 ust. 13 Sesje online - Popieram zapis 

10. 
Par 15 ust 1 

pkt. 2 

Sprawozdania 

roczne 
- 

Popieram zapis. Zarząd 

powinien składać 

Radzie Dzielnicy 

roczne sprawozdania. 

11. 
Par 15 ust. 1 

pkt 6 
Oświadczenia - 

Popieram zapis. Wiele 

spraw wpływa na 

dzielnice 

12. 
Par. 15 ust. 1 

pkt. 8 
Konsultacje - 

Dobrze, że pojawił się 

ten zapis. Wg mnie 

wszystkie sprawy 

powinny być 

konsultowane z  

13. 
Par. 15 ust. 1 

pkt. 21 
Uchwalanie budżetu 

Do właściwości Rady należy 

uchwalanie Budżetu 

Dzielnicy oraz 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych w ramach 

budżetu. 

W przypadku nie 

wykorzystania 

środków w ramach 

budżetu Rada 

Dzielnicy powinna 

mieć możliwość 

przesuwania środków 

na inne zadania. 

14. 
Par. 15 ust. 1 

pkt. 28 
Budżet obywatelski - 

Dobry zapis. Rada 

powinna opiniować 

15. Par. 15 ust. 4 
Współpraca z 

radnymi 
-  

Radnym Dzielnicy nie 

można narzucić 

współpracy z 

miejskimi radnymi  

danego okręgu. Patrz 

uzasadnienie z pkt 8 

tabeli. 

16. Par. 15 ust. 3 Regulamin Rady  Popieram zapis 



17. Par. 16 ust. 3 Komisja Rewizyjna  Popieram zapis 

18. Par. 16 ust 7 Termin posiedzenia  

Powinno być 7 dni. 

Patrz uzasadnienie z 

pkt 7 tabeli. 

19. Par. 16 ust 8 Protokoły  Popieram  

20. 
Par. 18 ust 1 

pk 5a 

Przekazywanie 

protokołów Radnym 

Miasta Gdańska 

- 

Do wykreślenia. To 

jest w kompetencji 

Urzędu Miasta 

Gdańska. Rada 

Dzielnicy powinna być 

niezależna. . Patrz 

uzasadnienie z pkt 8 

tabeli. 

21. Par. 18 ust. 3 

Zwoływanie sesji 

przez 

Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

- 

Zapis do wykreślenia. 

Nie może organ 

kontrolny zwoływać i 

prowadzić sesje. Kto 

wtedy skontroluje taką 

sesje? Sam 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, 

którą ja prowadzi. 

22. Par. 18 ust. 4 

Zwoływanie sesji 

przez Z-cę 

Przewodniczącego 

- 

Zapis do wykreślenia. 

Pojawia się nowy 

organ Z-ca 

Przewodniczącego. 

Jest przecież Z-ca 

Przewodniczącego 

Rady.  

23. Par. 19 ust. 1 
Uchwały jaką 

większością głosów 

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 

liczby Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, 

przeprowadza się 

głosowanie imienne. 

Raz zapisany jest skład 

Rady, raz ślubowanie 

Rady. Jest to 

niekonsekwencja, która 

będzie powodować 

zamieszanie. Należy to 

ujednolicić. 

24. Par. 19 ust. 3 
Listy obecności, 

uchwały protokoły  
- 

Popieram 

25. Par. 19 ust. 4 Udostępnianie 

Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji są 

ponadto udostępniane 

Stronie internetowej 

Dzielnicy. Listy obecności i 

uchwały są udostępniane w 

gablotach Rady Dzielnicy. 

Nie wszystkie osoby, 

zwłaszcza starsze 

korzystają z 

komputera. Trzeba też 

dać im możliwość 

zapoznania się z 

pracami rady dzielnicy. 



26. 
Par. 19 ust. 5, 

6 

Inicjatywa 

uchwałodawcza 
- 

Popieram  

27. Par 21 ust. 1 - 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 

członków Zarządu. 

Zapis na siłę 

zaproponowany w 

projekcie Statutu. Nie 

można przecież 

powołać 1,5 radnego 

Stary zapis jest 

dobry. 

28. 
Par 28 ust 1 

pkt. 1 
Projekty uchwał - 

Popieram inicjatywę 

uchwałodawczą wśród 

mieszkańców 

29. 
Par 28 ust 1 

pkt. 8 
Współpraca - 

Popieram 

30. 
Par 28 ust 1 

pkt. 8 
Sprawozdania - 

Popieram 

31. 
Par 28 ust 1 

pkt. 14 

Konsultacje z 

Urzędem Miasta 
- 

Wykreślić. To Miasto 

Gdańsk powinno 

konsultować działania 

z Zarządem Rady 

Dzielnicy, a nie Zarząd 

Dzielnicy działania 

Rady. Zapis 

zaproponowany godzi 

w niezależność 

Zarządu Dzielnicy. 

32. 
Par 28 ust 1 

pkt. 15, 16 
Udzielanie zapis - 

Dobry zapis. Popieram. 

33. 
Par 28 ust 1 

pkt. 17 

Informowanie 

Radnych Miasta 

Gdańska 

- 

Zapis całkowicie do 

usunięcia. Godzi w 

niezależność Rady 

Dzielnicy. Patrz 

uzasadnienie w pkt 8 

tabeli. 

34. Par 28 ust 2 Ścisła współpraca - 

Zapis całkowicie do 

usunięcia. Godzi w 

niezależność Rady 

Dzielnicy. Patrz 

uzasadnienie w pkt 8 

tabeli. 

35. 
Par 28 ust 4, 

par 30 ust.1, 2 

Odpowiedzi do 

Zarządu 
- 

Popieram 

36. Par 32 ust 2  
Udzielenie 

pełnomocnictwa 
- 

Dobry zapis 

37. 

Cały Rozdział 

Gospodarka 

Finansowa 

Dzielnicy 

Całość -  

W autonomię i 

niezależność Rad 

Dzielnic godzą 

również zapisy 

dotyczące sztywnego 

określenia podziału 

środków w ramach 



budżetów 

dzielnicowych na 30% 

wydatki na działania 

miękkie i 70% na 

działania inwestycyjne. 

Każda Rada Dzielnicy 

zna potrzeby lokalnej 

społeczności i powinna 

sama, bez żadnych 

widełek procentowych 

tworzyć wraz z 

mieszkańcami wydatki 

dzielnicowe. Obecne 

rozwiązanie, które 

funkcjonuje jest 

właściwym i nie należy 

go zmieniać. Także 

nowy projekt Statutu 

wskazuje, że Prezydent 

Miasta Gdańska może 

każde działanie 

wskazane w budżecie 

utrącić, motywując to 

brakiem tzw. 

celowości. Zresztą 

samo pojęcie 

celowości nie zostało 

sprecyzowane co 

oznacza, że jest to 

„widzi mi się” 

urzędnicze. Również 

sztywne określenie 

jednakowej puli 

budżetowej 

wynoszącej 30% dla 

wszystkich Rad 

Dzielnic jest 

krzywdzącym dla 

dużych dzielnic. Jako 

Radny Dzielnicy 

Chełm sprzeciwiam się 

temu zapisowi, 

bowiem jego 

wprowadzenie 

doprowadzi do tego, ze 

Rada Dzielnicy Chełm 

straci ok. 90 000 zł w 

nowym budżecie 

dzielnicy. 

38. 
Wybory do 

Rad Dzielnic 

Niektóre założenia, 

paragrafy 
- 

Uważam, że dalej 

powinien obowiązywać 

zapis dotyczący 5% 



progu wyborczego. To 

w interesie radnych 

dzielnicy, Miasta 

Gdańska lokalnej 

społeczności jest to aby 

frekwencja była jak 

największa. 

Zlikwidowanie progu 

wyborczego może 

skutkować tym, że 

spadnie frekwencja 

wyborcza. Może być 

tak, że nikomu nie 

będzie zależało na tym, 

prowadzić działania 

charakterze 

kampanijnym. Poza 

tym radni dalej mogą 

mieć możliwość 

wpisywania partii 

politycznej, 

stowarzyszenia. Jest to 

uczciwe dla wyborcy, 

który powinien 

wiedzieć jaką opcję 

reprezentują radni 

dzielnicy.  

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Mirosław Piotrowski 

  

 

[ x ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Olszynka 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Par. 34 ust. 2, ust.4 

Par. 34 ust. 7 

 

Lp. Uwagi dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 



1.  § 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - 

liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 

 

Wprowadzenie takiego 

pojęcia wpłynie 

korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i 

kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania. 

Konieczne jest 

zapewnienie właściwej 

obsługi i warunków pracy 

Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w 

ustalonych dniach i godzinach 

w siedzibie Rady 

Proponowana zmiana 

nakłada na Radnych, w 

szczególności 

Przewodniczących 

Zarządów dodatkowe 

obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, 

które będą zawierały dane 

osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających 

przestrzeganie przepisów 

RODO.  

 

4.  § 8 ust. 3 pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje 

nowe kompetencje 

radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy 

mieszkaniec Gdańska ma 

prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska 

o rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań”. Gdyby intencją 

projektodawców było 

przyznanie radnym 

dzielnic nowych 

kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie 

się o złożenie interpelacji, 

a nie o „rozważenie 

możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

Legitymacje radnym 

powinny być wydawane 

automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która 

powinna być godna, a nie 

jak jest obecnie 

kawałkiem 

zalaminowanego papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne 
diety związane z 
wykonywaniem 

Wobec faktu, iż diety 

Radnych dzielnic nie 

ulegają waloryzacji od 



 funkcji : 
1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w 

wysokości 145 % , 

2) Zastępcy 
Przewodniczącego 
Zarządu – w wysokości 70 
%, 

3) Przewodniczącego Rady, 
Członka Zarządu Dzielnicy 
– w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 
związaną z 
wykonywaniem funkcji 
Radnego – w wysokości 
35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy 
z   dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U.Nr  
110, poz.1255  i  z   2000 r. Nr 
19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w 
ust 2 wypłacana jest do 
15 stycznia roku 
następnego.  

4. Dieta o której mowa w 
ust 2 ulega 
pomniejszeniu wprost 
proporcjonalnie do 
iloczynu ilości 
nieobecności Radnego na 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie 

mechanizmów 

automatycznych zmian 

ich wysokości.  

 



sesji do ogólnej liczby 
sesji w roku.    

 

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm 

zapisanych w rocie 

ślubowania, nadto 

prowadzi do ograniczenia 

działalności 

gospodarczej, które może 

być wprowadzone 

jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące 

po upływie kadencji Rady 

Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego 

zapisu pozwoli na 

skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie 

zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania 

Zarządu w sytuacji 

wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do 

Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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. 

Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać 

proponowany porządek obrad 

wraz z projektami uchwał. 

Wprowadzenie 

proponowanej zmiany 

utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. 

Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z 

ust. 7, jednak w 

sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe 

jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje 

Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z 

powodu ich nie zwołania lub 

braku quorum, Rada może 

ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” 

na fakultatywne „może 

ulec rozwiązaniu” 

umożliwi indywidualne 

rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie 

odbycia się sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie 

sesji, porządek obrad, projekty 

uchwał oraz materiały 

związane z porządkiem obrad 

przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji.  

Skrócenie do 3 dni 

terminu zawiadamiania o 

sesjach będzie 

utrudnieniem w 

normalnej pracy  dla 

radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział 

w sesji. Przy czym termin 



ten powinien zostać 

wydłużony pod 

warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. 

§ 13 ust 4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych 

Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. 

Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie 

zadania powinny być 

wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych 

Miasta Gdańska i sposób 

ich zawiadamiania 

powinny być określone 

Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica 

posiada stronę internetową, na 

co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem sesji. 

Skrócenie terminu do 3 

dni roboczych byłoby 

niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, 

Przewodniczący Rady 

zawiadamia 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej 

na 7 dni przed terminem sesji. 

Zasadne jest 

ujednolicenie terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada 

bezwzględną większością 

głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana 

wpłynie na czytelność 

statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

13. Sesje mogą składać się z 

jednego lub kilku posiedzeń. 

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach sesje mogą 

Wprowadzenie 

jednoznacznego zapisu 

dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest 



również odbywać się z 

wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na 

odległość (zdalny  lub 

hybrydowy tryb 

obradowania). 

korzystne celem 

uniemożliwienia 

dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile 

Radni posiadają warunki 

techniczne umożliwiające 

im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem 

warunki techniczne 

muszą być zapewnione w 

siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego 

grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza 

Rady w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością 

głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż 

istnienie w organach 

Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących 

wprowadza w błąd 

Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana 

nazwy jednej z funkcji.  

W przypadku 

uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących 

się do Przewodniczącego 

Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z 

funkcją w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia 

funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji lub od 

dnia odwołania dokonuje 

wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady. Do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego 

Rady, jego obowiązki 

wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu 

procedury wyborów np. 

w okresie wakacyjnym 

zasadne jest wydłużenie 

terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego 

Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. 

Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego 

Zarządu wydaje się być 

zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla 

nadawania w Statucie 

dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska. 



od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu 

Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego 

działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę 

procedurze budżetowej 

rola Zarządu w realizacji 

zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, 

ciężar całej realizacji i 

odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, 

zatem to one powinny 

składać Radzie 

sprawozdania z 

wykonanego budżetu.  

24.  § 15 ust 1 pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 

8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno 

zależeć, jakie zagadnienia 

chce konsultować z 

Mieszkańcami. Jednak 

sam proces konsultacji 

powinien być 

przeprowadzany przez 

Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu 

powinno być w 

kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten 

projekt.  

25.  § 15 ust 1 pkt 

17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i 

placów na terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 17 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, 

zasadne jest 

pozostawienie tego 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 pkt 

19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów 

uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad 

przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących 

Projektodawca zapewne 

założył, iż pkt 19 zawiera 

się w pkt 4, co jest zgodne 

z prawdą. Jednakże 

zasadne jest 

pozostawienie tego 



własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

zapisu,  celem 

wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 pkt 

21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w 

sprawie wykorzystania 

środków finansowych 

przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji 

„budżet dzielnicy” może 

wprowadzać 

mieszkańców w błąd, 

sugerując, iż dzielnica 

posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie 

możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu 

niewielkiej części 

środków z budżetu 

Miasta.  

28.  § 15 ust 1 pkt 

29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta 

Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie 

projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających 

wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady 

Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. 

Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dot dzielnicy jest 

w pełni uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 pkt 

30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala 

na ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego 

ustępu „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.” 

 

Współpraca z Radnymi 

Miasta Gdańska jest 

konieczna, ale  powinna 

odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” 

może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest 

również ograniczenie do 

współpracy z radnymi 

danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego 

okręgu będzie specjalista 

w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca 

właśnie z tym radnym, 

wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu 

wyborczego.  



31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. 

Komisja Rewizyjna wykonuje 

czynności kontrolne z własnej 

inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  

 

Niezasadne jest 

wyłączanie 

przewodniczącego rady i 

zastępcy 

przewodniczącego rady, 

skoro komisja rewizyjna 

nie kontroluje ich pracy. 

Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również 

pracę przewodniczącego 

rady, ale nie został on 

uwzględniony. 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania 

ze swojej działalności do 

końca pierwszego kwartału 

roku następnego 

Plany pracy z uwagi na 

specyfikę pracy rady 

dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co 

najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem 

posiedzenia.” 

 

 

 

Wprowadzanie 

nadmiernego formalizmu 

może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń 

komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na 

społeczników kolejne 

obowiązki 

biurokratyczne, zasadne 

jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi 

biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji 

w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

składu Komisji. 

Kolejny przejaw 

nadmiernego 

regulowania. Nie ma 

możliwości, aby 

trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego 

grona jeszcze podkomisję 

skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia 

wyborów tajnych.  

36.  § 18 ust 1 pkt 5 

a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez 

Niejasne i niedookreślone 

jest proponowane 



Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – 

Przewodniczący Zarządu. 

kryterium „nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają 

zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady, w 

głosowaniu jawnym, chyba że 

niniejszy Statut stanowi 

inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku 

sesji zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania 

jawne w formie imiennej. 

Zapis taki jest konieczny 

m.in. w sytuacji, gdy 

Prezydent Miasta nie jest 

w stanie zapewnić 

organom dzielnicy 

systemów 

informatycznych do 

głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady 

gromadzi się w 

ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad 

dzielnic powinna być 

prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie 

Radnych liczącej co najmniej 

1/3 aktualnego składu Rady 

lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów 

samorządowych i 

państwowych winny być 

wyłączną kompetencją 

organu wykonawczego 

(Zarządu), zaś liczba 

Mieszkańców 

uprawnionych do 

wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w 

art. 41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do 

poparcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod 

określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta 

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości 

zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby 

weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają 

również uprawnień do 

przechowywania danych 

osobowych 

mieszkańców. 



Gdańska wraz z 

pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod 

względem zgodności z 

rejestrem wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent 

Miasta Gdańska 

pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego 

biegu, o czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców 

(pierwszego na liście 

poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, 

iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy 

jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta 

Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go 

w porządku obrad sesji.  

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez 

Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za 

pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

Obsługa biurowa 

powinna być zapewniona 

przez urzędników.  



podjęte uchwały oraz 

podstawowe ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków 

Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego 

wybierania dodatkowego 

członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie 

zawsze musi być taka 

potrzeba, natomiast praca 

w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym 

zaangażowaniem, za 

które na obecnie 

obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje 

żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu 

mogliby nie być Radnymi 

Dzielnicy, oczywiście o 

ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, 

Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

5. Rada wybiera nowy Zarząd 

w terminie 90 dni od dnia 

przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania 

Zastępcy Przewodniczącego 

bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w 

terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 



48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia 

wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona 

wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego 

odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury 

przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym 

zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość 

decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały 

przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 1 

1) przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał 

przedkładanych radzie przez 

komisje Rady, grupy radnych 

lub grupy 100 mieszkańców 

Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie 

realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest 

pozostawienie wpływu 

organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania 

środków statutowych 

52.  §28 ust.1 pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych 

sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem 

otrzymanego od Prezydenta 

Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta 

Gdańska, nie później niż do 30 

kwietnia roku następnego 

W obecnie 

proponowanym sposobie 

uzgadniania i 

realizowania budżetu 

dzielnicy Zarząd nie ma 

już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, 

zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego 

realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to 

Prezydent MG powinien 

składać sprawozdanie z 



wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 

pkt. 14 

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 na bieżąco od 

tych podmiotów informacji o 

realizacji innych zadań 

dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się 

określenie, że jednostki 

powinny na bieżąco 

informować o swoich 

zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 pkt 

15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na 

co najmniej 3 dni robocze 

przed wyznaczonym 

terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac 

remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez 

miejskie jednostki 

organizacyjne oraz 

przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym 

mowa w tym punkcie, 

powinny być 

przekazywane z urzędu, 

w terminie 

umożliwiającym 

Zarządowi udział w 

komisjach. 

55.  § 28 ust 1 pkt 

16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych 

Miasta Gdańska nie rzadziej 

niż raz na kwartał informacji 

w sprawach dotyczących 

Dzielnicy lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których 

mowa w pkt. 16 powinny 

być przekazywane 

Zarządowi regularnie z 

urzędu, a nie na wniosek. 

56.  § 28 ust 1 pkt 

17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych 

przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 pkt 

18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska 

ze skargami na działanie 

Prezydenta Miasta Gdańska, 

wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje 

nadane Zarządowi stają 

się martwe, jeśli nie ma 

żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 pkt 

19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o 

którym mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 pkt 

20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane 

uprawnienie umożliwi 

poprawę realizacji funkcji 



miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 pkt 

21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta 

Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach 

analogicznych do interpelacji i 

zapytań Radnych Miasta 

Gdańska 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia 

umożliwiającego szybkie 

uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym 

zgłaszanych problemów 

61.  § 28 ust 1 pkt 

22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w 

procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 pkt 

23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych 

za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu 

procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest 

wprowadzenie 

uprawnienia, 

umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji 

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć ze 

środków statutowych 

dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 pkt 

24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów 

przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków 

Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie 

konsultacji z 

mieszkańcami powinno 

znaleźć się w 

kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

2. Dokumentację z realizacji 

zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów 

Zarządu nie może być 

ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, 

jak również na znajdujące 

się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego 

celem jest wzmocnienie 

RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów 

Dzielnic.  

Obustronna współpraca 

Radnych Dzielnic i RMG 

jest w interesie dzielnicy, 

jednak powinna ona 

wynikać z 

podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd 

Dzielnicy jednostronnego 

obowiązku. 

 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„1. Opinie i uzgodnienia, o 

których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis 

zaostrza pierwotne 



Radę lub Zarząd w terminie do 

30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów.” 

brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla 

dzielnicy, która biorąc 

pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG 

wpływają bardzo późno 

do Zarządu, wykluczy 

Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. 

Nie zagwarantowano 

nawet minimalnego czasu 

na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 

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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania 

Radnych Miasta Gdańska w 

zakresie spraw  dotyczących 

lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie 

do 7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta 

Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska udzielają 

Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje 

RMG, które powinny być 

wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego 

upoważniona może 

uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i 

posiedzeniach jej komisji, z 

prawem wyrażania opinii w 

sprawach reprezentowanej 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć 

możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do 

czynności o których 

mowa w tym przepisie 



Dzielnicy. Przewodniczący 

Zarządu może również 

udzielić innej osobie 

upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania 

informacji i wykonywania 

czynności Przewodniczącego 

Zarządu względem 

podmiotów zewnętrznych w 

określonym tematycznie 

zakresie i czasie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność 

statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury 

nie jest istotna kwota na 

Mieszkańca tylko ogólna 

ilość środków 

przeznaczonych na 

budżety Dzielnic 

73.  § 34 ust 2  

Pozostawić bez zmian – 30%-

%70 

 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego 

algorytmu przydziału 

środków. 

74.  § 34 ust 4  Pozostawić bez zmian  

75.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 

g)  informowania o 

działaniach i inicjatywach 

Rady, w tym 

Dopisano pkt. g, tj. 

„drobnych inwestycji”, 

jest to kompetencja, która 

znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  

Zwiększono procent, 

który można przeznaczyć 

na informowanie, 

albowiem przy 

aktualnych stawkach 

budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest 

zbyt mała, by działanie 

takie mogło być 

zrealizowane.  



przedsięwzięciach o których 

mowa w lit. a-f z 

zastrzeżeniem, że kwota 

przeznaczona na 

informowanie nie może 

przekroczyć 5% środków 

Dzielnicy. 

76.  § 34 ust 7     

77.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie 

dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim 

roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w 

odrębnej uchwale Rady 

Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych 

środków nie musi łączyć 

się jedynie z wydatkami 

określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie 

Miasta Gdańska 

79.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów 

dotyczących wykorzystania 

środków finansowych 

przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział 

Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów 

finansowych powinny 

być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa 

uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu 

dot. Konkretnej dzielnicy. 

80.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy 

przeprowadza się do 

31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

 

Możliwość 

przeprowadzenia 

konsultacji została już 

wpisana w § 15, nie ma 

konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku 

konsultacji mają podlegać 

„rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 

przeznaczenie środków, 

zatem może to 

spowodować 

niepotrzebne wątpliwości 

i niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego 

oraz jednostki organizacyjne 

Zmiana ma na celu 

urealnienie 

harmonogramu 

procedury budżetowej i 

skrócenie jej czasu oraz 

powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu 

organowi 

wykonawczemu, zgodnie 



Miasta określają możliwości 

realizacji przedsięwzięć wraz 

z kosztami oraz propozycją 

harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy. 

z obowiązującym w tym 

względzie regulacjami w 

organach państwowych i 

samorządowych. 

82.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska 

może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji 

przedsięwzięcia 

zaproponowanego do 

realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, 

celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które 

rozpatruje Zespół powołany 

przez Radę Miasta Gdańska i 

składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 

przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie 

powinno składać się z 

przedstawicieli organu, 

którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś 

właściwym do złożenia 

odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w 

okresie wakacyjnym 

trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji 

Rady 

83.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie 

Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z 

decyzją Wojewody 

Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.  

§ 34 ust 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października 

roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje 

uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków 

Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane 

ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu 

pozwalająca zwołać sesję 

po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo 

usunięcie zapisu 

ograniczającego 

suwerenność decyzji 

Rady 

85.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób 

prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter 

darowizny celowej 

wpływającej w poczet 

dochodów Miasta, z 

Przedmiotem darowizny 

mogą być wszelkie prawa 

majątkowe, a także prawa 

niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko 

mają jakąś wartość, zatem 



przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

zawężanie możliwości 

uzyskania darowizny dla 

Dzielnicy tylko do 

środków pieniężnych jest 

niecelowe 

86.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa 

przez Radę, Rada Miasta 

Gdańska z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Prezydenta 

Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub 

przedłużającego się braku 

skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno 

w zakresie czasu jak i 

przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak 

nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań 

Rady są odbyte sesje, zaś 

temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany 

sankcją § 13 ust. 5,    

87.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub 

osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do 

Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania 

Zarządu jest już 

uregulowana we 

wcześniejszych 

paragrafach 

88.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności 

Rady i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w 

terminie do 30 kwietnia 

każdego roku 

kwestia publikacji 

sprawozdań powinna być 

konkretnie określona, a 

strona internetowa 

wydaje się najbardziej 

dostępnym medium 

89.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od 

złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

90.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku 

przedterminowych wybory 

Prezydent Miasta Gdańska nie 

zarządza się wyborów do 

Rady 

Konieczna regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Prezydenta 

Miasta Gdańska 

91.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku 

przedterminowych wybory do 

Rady Miasta Gdańska wybory 

do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 

miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja 

dotycząca 

przedterminowych 

wyborów Rady Miasta 

Gdańska 

92.  § 46 pkt 15 Usunąć § 46 pkt 15  
Kwestia stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu 



15) stwierdzanie 

wygaśnięcia 

mandatów Radnych 

Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być 

właściwością Rady 

93.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata 

na radnego może 

zawierać nazwę partii 

politycznej oraz 

organizacji 

społecznych  do 

których należy 

kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 

znaków drukarskich, 

w tym spacji. W 

przypadku braku 

podmiotu, do 

którego należy 

kandydat wpisuje się 

wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa 

oświadczenie o 

przynależności do 

partii politycznej  lub 

organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

Oświadczenia pod 

rygorem 

odpowiedzialności karnej 

uprości procedurę 

zgłoszenia 

94.  § 57 ust 3 pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy 

partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do 

których należy kandydat, a w 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat 

wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo 

wiedzieć, do jakiej partii 

politycznej lub 

organizacji społecznej 

należy kandydat, 

szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane 

ujawnić. 

95.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

1. Kampania wyborcza 

rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez 

Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w 

dniu głosowania 

96.  § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na 
kandydatów stawiając 
znak “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk 
najwyżej trzech 
kandydatów. 

2. Wyborca może głosować 
na mniejszą liczbę 
kandydatów. 

 

97.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu 

radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, 

Stwierdzenie faktu 

wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać 



stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od 

wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się 

nadawanie 

Przewodniczącemu Rady 

Miasta Gdańska nowych 

uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia 

mandatu - powinien 

zajmować się tym 

Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy 

tak zmodyfikować, aby 

całość zmian statutowych 

weszła w życie w jednym 

terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.  Tekst jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość 

zmian konieczne jest, aby 

po opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Pomorskiego zmian - 

Rada Miasta Gdańska w 

drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst 

Statutu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 

25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Barbara Polakowska 

 

 

[  X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: Wrzeszcz Górny (oraz wszystkich 

 pozostałych dzielnic, jeśli to możliwe) 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 
Paragraf/y do 

dodania 

Wskazanie, że 

dokumenty 

tworzone w Radzie 

dzielnicy (np. 

protokoły, uchwały)  

1. Oryginały dokumentów 

tworzonych w Radzie 

Dzielnicy podlegają 

obowiązkowej archiwizacji 

zgodnie z Rozporządzeniem 

Sprawę przedstawiłam 

już Radnemu 

Karolowi Ważnemu. 

W załączeniu treść e-

maila, jaki do niego 



jako oryginały są 

dokumentami 

podlegającymi 

archiwizacji, z 

najwyższą kategorią 

archiwalną A (czyli 

na zawsze)  

Prezesa Rady Ministów z 

2011 r. 

2. tu: należy zapisać, kto 

odpowiada za ich 

kompletowanie, wydawanie 

zainteresowanym osobom, 

za bezpieczne 

przechowywanie, jak 

następuje przekazanie 

materiałów archiwalnych  na 

przełomie kadencji. Pytanie 

czy w Radach są warunki do 

przechowywania 

dokumentacji archiwalnej, 

Inne szczegóły do 

wypunktowania i 

dopracowania.   

wysłałam.  Zawiera 

informacje, których 

nie będę teraz tu 

powtarzać. 

 

Ponieważ bardzo 

słusznie została w § 

83. Postanowienia 

końcowe. rozszerzona 

lista  przepisów jakie 

mają zastosowanie, 

wskazuję na potrzebę 

rozszerzenia tej listy o 

wyżej wspomniane 

Rozporządzenie. 

2. §. 13.7. 

Pozostawienie 7 dni 

lub zmniejszenie do 

5 dni (z 

pominięciem słowa 

robocze)  

….co najmniej na 5 dni 

przed wyznaczonym 

terminem sesji 

Jako radni dzielnicowi 

działamy społecznie. 

Mamy inne też 

zajęcia. 3 dni robocze 

to za krótki termin. 

3. 

§. 13. 

Dodatkowy 

punkt   

Ustanowienie 3 dni 

jedynie w 

sytuacjach 

wyjątkowych 

co najmniej na  3 dni przed 

wyznaczonym terminem 

sesji 

Rzadko, ale sytuacje, 

gdy bardzo szybko 

trzeba podjąć decyzję, 

zdarzają się. 

4. §. 13.8. 

Zawiadomienie 

Radnego Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego... 

Którego Radnego? Jednego 

Radnego czy wszystkich. 

Jeśli jednego Radnego, to 

którego? Wg wyboru 

Radnych Dzielnicy?  

Czy wg rodzaju sprawy?. 

Pytanie, czy 

dopuszcza się 

sprzeciw radnych 

dzielnicy wobec 

wyboru Radnego 

Miasta?  

5. §. 13.12. 
Zmiany w porządku 

obrad…….. 

Trzeba doprecyzować kiedy 

jest to możliwe. Czy tylko 

na początku Sesji? (ale 

wtedy może nie być 

quorum). Czy jest także 

możliwe w trakcie sesji, jeśli 

wyniknie taka potrzeba, albo 

jest quorum? 

To ważne ustalenie. W 

mojej Radzie zmiany 

w porządku obrad 

odbywały się wg 

potrzeby i interesu 

Przewodniczącego, 

czyli na początku sesji 

lub w jej trakcie. A 

jeśli zmiana była jemu 

nie na rękę, to nie było 

można dokonać jej w 

trakcie sesji..   

6. §. 16. 3. 

Członkostwa w 

Komisji Rewizyjnej 

nie można łączyć 

z... 

Dodać: nie można łączyć z 

funkcją przewodniczącego 

stałej Komisji merytorycznej 

(problemowej)   

Osoba  taka jest w 

częstym kontakcie 

(czytaj: układach jak 

było w naszej radzie)  

z Przewodniczącym 

Zarządu, który potem 

były przez tę osobę 

„kontrolowany”. 



7,  §. 16. 5. 

Komisja Rewizyjna 

powinna być 

zwolniona z 

wykonania  

sprawozdania na 

koniec kwartału, 

ponieważ kontroluje 

Zarząd, który składa 

swoje sprawozdanie 

do końca kwietnia. 

Zarząd powinien być jakimś 

zapisem zobligowany do 

prowadzenia zbioru danych 

na bieżąco i  udostępniania 

danych Komisji Rewizyjnej 

na jej żądanie. To co dzieje 

się w mojej radzie – to farsa 

i kpina. 

Zarząd wg własnego 

uznania udostępnia 

mało czytelne kopie z 

kopii. Konieczny jest 

zapis regulujący tę 

sprawę. Tak 

„ubezwłasnowalniana” 

Komisja nie jest raczej 

potrzebna. Trudno 

wykłócać się o dostęp 

do dokumentacji. 

7.  §. 19. 1. 
Protokoły, uchwały 

i listy obecności…. 

Dodać słowo: 

ORYGINAŁY  

Brak wiedzy kto jest 

odpowiedzialny za 

gromadzenie 

oryginałów 

dokumentów, a kto 

gromadzi tylko kopie. 

W naszej radzie 

przewodniczący 

uważają, że oryginały 

składają do Rady 

Miasta. A faktycznie 

tam składają ---KOPIE 

8.  

Powinny znaleźć się 

zapisy odnośnie 

zasad 

przechowywania, 

udostępniania, 

przekazywania 

dokumentacji 

archiwalnej – w 

ramach danej 

kadencji oraz z 

kadencji na 

kadencję. 

A co w przerwie między 

kadencjami. Kto dysponuje 

dostępem do dokumentacji? 

 

9. §. 18. pkt 5. 

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, 

5) przekazywanie kopii 

protokołu wraz z oryginałęm 

(czy może kopią ?) uchwał 

Rady i kopią listy obecności z 

sesji Rady do….. 

Z pierwotnego 

brzemienia, jeśli nie 

zostanie podjęta żadna 

uchwała na Sesji, to nie 

wynika, że jest  wymóg 

złożenia kopii protokołu, 

ponieważ kopia 

protokołu jett 

przekazywana tylko 

wraz z uchwałą !!! 

(dodatkowo bez 

określenia czy uchwała 

jako oryginał czy ja ko 

kopia). To wszystko jest 

ważne z powodów 

organizacyjnych jak i 

odpowiedzialności za 

gromadzenie materiałów 



archiwalnych, które 

stanowią wyłącznie 

oryginały dokumentów. 

10.  Szereg zapisów jest  

mało precyzyjnie 

sformułowanych, zapisy są 

często niejednoznaczne.  

To jest uwaga ogólna. 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21  

Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 18 stycznia 2021 r.  

Formularz zgłaszania uwag  

do projektów zmian Statutów dzielnic   

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie   

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku   

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.  
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie  od 
25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu  Miejskiego 
w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15  lutego 2021 r  

Część I. Obowiązkowe dane osobowe  

imię i nazwisko: Arkadiusz Kowalina  

 

 

[ x] Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.   

[x] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie  
na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez  
Urząd Miejski w Gdańsku.   

W miejscu właściwym, zaznacz X.  

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu  

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail  
konsultacje@gdansk.gda.pl  

Część II. Zgłaszane uwagi  

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu 

dzielnicy:…………………… W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać 

wiersze. 

Lp. Uwagi   

dotyczą   

paragrafu: 

Treść uwagi  Proponowany zapis  Uzasadnienie 



1.  34 p 6 6. Zadania o   

charakterze   

inwestycyjnym   

zlokalizowane na   
terenach 
niebędących  
własnością Gminy  

6. Zadania o charakterze  
inwestycyjnym 
zlokalizowane  na terenach 
niebędących  własnością 
Gminy Miasta  Gdańska 
realizowane ze   

środków finansowych na  

Postawienie ławki,   

zorganizowanie 
ścieżki  spacerowej 
postawienie  
ogólnodostępnego  

śmietnika etc. nie 

 

 

  Miasta Gdańska   

realizowane ze   
środków 
finansowych  na 
działalność   
statutową 
Dzielnicy,  mogą 
dotyczyć   

wyłącznie 
realizacji  nowych 
przestrzeni  
sportowych lub   
rekreacyjnych, 
których  funkcją jest 
rekreacja  czynna.  

działalność statutową   
Dzielnicy, mogą dotyczyć  
wyłącznie realizacji 
nowych  przestrzeni 
sportowych lub 
rekreacyjnych lub   
publicznych, których 
funkcją  jest rekreacja 
czynna. 

koniecznie jest   
przestrzenią 
sportowo  
rekreacyjną, stąd   

rozszerzenie o 

funkcje  dla 
przestrzeni   

publicznej nie   

wyłącznie  
zarezerwowanych 
dla  rekreacji 
czynnej.  

Ddość siłowni pod   
chmurką na 

terenach  

prywatnych   
sponsorowanych 
przez  miasto. 

2.  § 35.3 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. 

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. 

Mało precyzyjny   
stwarzający pole do  
nadużyć w 
interpretacji,  jakich 
zadań? zła   

szkodliwa zmiana –  

należy wykreślić. 
Od  wykonywania 

jest   

Zarząd, który Rada   
może zmienić jesli 
jest  nieskuteczny. 



3.  § 1.12 12) Strona 
internetowa  
Dzielnicy – zakładka  
dotycząca Dzielnicy  
znajdująca się na   

stronie   

www.gdansk.pl, 

12) Strona internetowa   

Dzielnicy – zakładka   

dotycząca Dzielnicy   

znajdująca się na stronie   
www.gdansk.pl, oraz 
własnej  oficjalnej stronie 
internetowej lub portalach   
społecznościowych) 

Rady dzielnicy   
komunikują się 
przede  wszystkim 
za pomocą  
prowadzonych przez  
siebie stron  
internetowych i 
portali 
społecznościowych 
np. fb. Osobną 
kwestią do  
uregulowania jest   

konieczność   
przekazania dostępu 
do tych kont 
internetowych  
nowemu Zarządowi  

4.  § 15.24-27 24) przedstawianie   
stanowiska w 
sprawie  projektu 
Studium i   

projektów   
miejscowych 
planów  
zagospodarowania   

przestrzennego w   
zakresie 
obejmującym  teren 
Dzielnicy, 25)  
przedstawienie   
stanowiska w 
sprawie  projektów 
uchwałl o  
przystąpieniu do   
sporządzenia  

p24, 25, 26, 27 
wstawić 

Opiniowanie zamiast  

przedstawianie 
stanowiska w 

sprawie…. 

Do każdego 
punktu  wpisać   
OPINIOWANIE 
….  
Przedstawianie   

stanowiska jest  

niewiążące 

 

 



  miejscowego 
planu  
zagospodarowani
a   

przestrzennego   
obejmującego 
teren  Dzielnicy, 
26)   
przedstawienie   
stanowiska w 
sprawie  koncepcji 
miejscowych  planów   

zagospodarowania   

przestrzennego   
obejmujących 
teren d Dzielnicy, 
27)   
przedstawienie   
stanowiska w 
sprawie  projektów 
uchwal o  
uchwaleniu   
miejscowego 
planu  
zagospodarowani
a   

przestrzennego   
obejmującego 
teren Dzielnicy, 

  

5.  Nowy § 15. 29  Wnioskowanie o 
cofniecie  koncesji na 
prowadzenie  sprzedaży 
alkoholu 

Szczególnie ważne   
gdyż punkty 
sprzedaży  alkoholu 
notorycznie  łamią 
zakaz sprzedaży  
nieletnim  

6.     

7.     

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska  

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag  

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 
Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 
lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe  

imię i nazwisko: Arkadiusz Kowalina  

 

 

[ x]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[x]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X.  

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:……………………  

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze.  

Lp. 
Uwagi 
dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. 34 p 6 

6. Zadania o 
charakterze 
inwestycyjnym 
zlokalizowane na 
terenach niebędących 
własnością Gminy 

6. Zadania o charakterze 
inwestycyjnym zlokalizowane 
na terenach niebędących 
własnością Gminy Miasta 
Gdańska realizowane ze 
środków finansowych na 

Postawienie ławki, 

zorganizowanie ścieżki 
spacerowej postawienie 

ogólnodostępnego 
śmietnika etc. nie 



Miasta Gdańska 
realizowane ze 
środków finansowych 
na działalność 
statutową Dzielnicy, 
mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji 
nowych przestrzeni 
sportowych lub 
rekreacyjnych, których 
funkcją jest rekreacja 
czynna.  

działalność statutową 
Dzielnicy, mogą dotyczyć 
wyłącznie realizacji nowych 
przestrzeni sportowych lub 
rekreacyjnych lub 
publicznych, których funkcją 
jest rekreacja czynna. 

koniecznie jest 

przestrzenią sportowo 
rekreacyjną, stąd 
rozszerzenie o funkcje 

dla przestrzeni 
publicznej nie 

wyłącznie 
zarezerwowanych dla 
rekreacji czynnej. 

Ddość siłowni pod 
chmurką na terenach 

prywatnych 
sponsorowanych przez 
miasto. 

2. § 35.3 

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. 

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. 

Mało precyzyjny 

stwarzający pole do 
nadużyć w interpretacji, 

jakich zadań? zła 
szkodliwa zmiana – 
należy wykreślić. Od 

wykonywania jest 
Zarząd, który Rada 

może zmienić jesli jest 
nieskuteczny. 

3. § 1.12 

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

12) Strona internetowa 
Dzielnicy – zakładka 
dotycząca Dzielnicy 
znajdująca się na stronie 
www.gdansk.pl, oraz własnej 
oficjalnej stronie internetowej 
lub portalach 
społecznościowych)  

Rady dzielnicy 

komunikują się przede 
wszystkim za pomocą 
prowadzonych przez 

siebie stron 
internetowych i portali 

społecznościowych np. 
fb. Osobną kwestią do 
uregulowania jest 

konieczność 
przekazania dostępu do 

tych kont internetowych 
nowemu Zarządowi  

4. § 15.24-27 

24) przedstawianie 
stanowiska w sprawie 
projektu Studium i 
projektów 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
zakresie obejmującym 
teren Dzielnicy, 25) 
przedstawienie 
stanowiska w sprawie 
projektów uchwałl o 
przystąpieniu do 
sporządzenia 

p24, 25, 26, 27 wstawić 

Opiniowanie  zamiast 
przedstawianie stanowiska 

w sprawie…. 

Do każdego punktu 

wpisać 
OPINIOWANIE …. 
Przedstawianie 

stanowiska jest 
niewiążące  

http://www.gdansk.pl/


miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego teren 
Dzielnicy, 26) 
przedstawienie 
stanowiska w sprawie 
koncepcji miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmujących teren d 
Dzielnicy, 27) 
przedstawienie 
stanowiska w sprawie 
projektów uchwal o 
uchwaleniu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego teren 
Dzielnicy, 

5. Nowy § 15. 29  

Wnioskowanie o cofniecie 

koncesji na prowadzenie 
sprzedaży alkoholu 

Szczególnie ważne 
gdyż punkty sprzedaży 

alkoholu notorycznie 
łamią zakaz sprzedaży 
nieletnim    

6.     

7.     

 

 

 

 

 

  
 

       
 

 

 

 
       











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Jolanta Urbaniak-Szwankowska  Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Oliwa 

  

 

[  x  ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ x ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: winno być statutów dzielnic 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



6.     

7.     

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-

mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 

2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o 

terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:Grażyna Babicz 

 

 

[    ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian 

statutów dzielnic organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub 

prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-

mail konsultacje@gdansk.gda.pl 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl


Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:Orunia – Św. 

Wojciech - Lipce 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

  

Lp

. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu

: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.   § 1 
Zdefiniować w słowniczku 

pojęcie „aktualny stan 

Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3. 
  

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.   § 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom 

Dzielnic warunki lokalowe, obsługę finansową, 

prawną i kancelaryjną oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.   § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i dyżurów 

sporządza się protokoły lub 

notatki przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami 

Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach 

pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w 

siedzibie Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które będą 

zawierały dane osobowe, wiązać się 

będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  
  

4.   § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do Radnych 

Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości 

złożenia interpelacji lub 

zapytań.” 
  

  

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się do 

Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.   § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 miesięcy, od złożenia 

przez Radnego ślubowania, wydaje legitymację ze 

zdjęciem potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.   § 9 ust. 1 

i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety związane z wykonywaniem 
funkcji : 

1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w wysokości 145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego Zarządu – w wysokości 

70 %, 
3) Przewodniczącego Rady, Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji od 

wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  
  



osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianieniektór

ych ustaw (Dz.U.Nr110, poz.1255 i  z   2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
  

2. Ustala się roczną dietę związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z   dnia 23 

grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianieniektór

ych ustaw (Dz.U.Nr110, poz.1255 i  z   2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
  

3. Diety o której mowa w ust 2 wypłacana jest do 15 

stycznia roku następnego.  
4. Dieta o której mowa w ust 2 ulega pomniejszeniu 

wprost proporcjonalnie do iloczynu ilości 

nieobecności Radnego na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    
  

7.   § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 
„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.” 

  

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.   § 11 ust. 

1 Zmienić § 11 ust. 1 Kadencja Rady trwa od dnia wyborów i upływa 3 

miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie 

przerwy międzykadencyjnej. 

9.   § 11 ust. 

2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w 

przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd 

działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.   § 13 ust. 

4  
Wykreślić proponowaną 

zmianę 

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. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji w 

trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy konieczne 

jest pilne zaopiniowanie 

dokumentów, możliwe jest 

zastosowanie trybu z ust. 4 

11.   § 13 ust. 

5 Zmienić § 13 ust. 5 

5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w 

okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie każdej 

sytuacji i obiektywną ocenę 

przyczyn nie odbycia się sesji Rady. 

12.   §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 
  

Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, 

projekty uchwał oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane są Radnym, co 

najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 

utrudnieniem w normalnej 

pracy  dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 



zostać wydłużony pod 

warunkiem uwzględnienia uwagi 

dot. § 13 ust 4. 
Nakładanie na Radnych obowiązku 

przesyłania zawiadomień do 

Radnych Miasta Gdańska jest 

bezcelowe. Zawiadomienia są 

przekazywane do 

Przewodniczącego RMG, wobec 

czego takie zadania powinny być 

wykonywane przez urzędników.  

13.   § 13 ust. 

8 
Wykreślić proponowaną 

zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.   § 13 ust 

10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o ile Dzielnica posiada stronę internetową, 

na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne dla 

mieszkańców, którzy chcieliby 

wziąć udział w posiedzeniu. 

15.   § 13 ust 

11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, przekazując 

porządek obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem 

sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.   § 13 ust 

12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada 

bezwzględną większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.   § 13 ust 

13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy tryb 

obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  
Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w zdalnym 

trybie obradowania” jest zasadne, 

albowiem warunki techniczne 

muszą być zapewnione w siedzibie 

rady.  

18.   § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady i 

jednego Zastępcę Sekretarza Rady w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego składu Rady.” 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 

zasadna jest zmiana nazwy jednej z 

funkcji.  
W przypadku uwzględnienia uwagi, 

konieczna jest zmiana zapisów we 

wszystkich paragrafach 

odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.   § 14 ust. 

2 

Usunąć § 14 ust. 2 
„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie można 

łączyć z funkcją w 

Zarządzie” 

  

Decyzję w sprawie 

ewentualnego  łączenia funkcji 

powinna podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.   § 14  ust. 

7 
Zmienić termin z 30 na 90 

dni 

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, 

Rada w terminie 90 dni od dnia przyjęcia rezygnacji 

lub od dnia odwołania dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub Zastępcy 

Przewodniczącego Rady. Do czasu wyboru nowego 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  



Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje 

Zastępca Przewodniczącego Rady. 

21.   § 14 ust. 

8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu 

wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Zarządu. Sesję zwołuje się na dzień 

przypadający w ciągu 90 dni od odwołania 

Przewodniczącego Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu wydaje 

się być zasadnym rozwiązaniem. 

Nie ma uzasadnienia dla nadawania 

w Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.   § 14 ust. 

9 Zmienić § 14 ust. 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 Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.   § 15 ust. 

1 pkt 2 Zmienić § 15 ust. 1 pkt 2 

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego 

działalności. 
2a) przyjmowanie rocznych sprawozdań Prezydenta 

Miasta Gdańska z realizacji przedsięwzięć, o których 

mowa w § 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest w 

zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem to 

one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.   § 15 ust 1 

pkt 8 Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 Powierzenia Zarządowi przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce konsultować 

z Mieszkańcami. Jednak sam 

proces konsultacji powinien być 

przeprowadzany przez Zarząd. 

Natomiast konsultowanie  budżetu 

powinno być w kompetencjach 

Zarządu, który przygotowuje ten 

projekt.  

25.   § 15 ust 1 

pkt 17 
Przywrócenie uchylonego 

punktu 

Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, iż 

pkt 17 zawiera się w pkt 4, co jest 

zgodne z prawdą. Jednakże jak w 

przypadkach innych powtórzeń w 

statucie, zasadne jest pozostawienie 

tego zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

26.   § 15 ust 1 

pkt 19 
Przywrócenie uchylonego 

punktu 

Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali 

użytkowych będących własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, iż 

pkt 19 zawiera się w pkt 4, co jest 

zgodne z prawdą. Jednakże zasadne 

jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.   § 15 ust 1 

pkt 21 
Przywrócenie pierwotnego 

brzmienia punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania 

środków finansowych przekazanych na działalność 

statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, iż 

dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o przeznaczeniu 

niewielkiej części środków z 

budżetu Miasta.  

28.   § 15 ust 1 

pkt 29 Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczej w formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających istotne znaczenie dla 

Dzielnicy lub mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa dla właściwości 

Rady Miasta Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania i 

przesłania do dalszego 

procedowania projektów 

uchwał dotdzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.   § 15 ust 1 

pkt 30 Dopisać pkt 30 zgłaszanie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 

art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala na 



przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak 

i poza miejscem sprzedaży dla terenu Dzielnicy 
ustalenie maksymalnej liczby 

zezwoleń odrębnie dla 

poszczególnych jednostek 

pomocniczych, 

30.   § 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu „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.” 

  

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, 

ale  powinna odbywać się na 

zasadzie wzajemności. Zapis 

„ściśle współpracuje” może 

ograniczać autonomię Rad 

Dzielnic. 
Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu będzie 

specjalista w danej dziedzinie, to 

zasadna jest  współpraca właśnie z 

tym radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.   § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy oraz w zakresie 

zleconym jej przez Radę.  
  

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 

32.   § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 
Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 

sprawozdania ze swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne do 

określenia.  

33.   

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 
„7. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 3 

dni przed wyznaczonym 

terminem posiedzenia.” 
  
  

  

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.   § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się 

protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki biurokratyczne, 

zasadne jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi biurowej 

Rady i jej Komisji.  

35.   § 17 Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie 

Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja powołała 

ze swojego grona jeszcze 

podkomisję skrutacyjną, celem 

przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.   § 18 ust 1 

pkt 5 a Usunąć § 18 ust. 1 pkt 5a   

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

powinno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady Miasta 

Gdańska. 

37.   § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej niemożliwości 

wykonywania funkcji przez Przewodniczącego Rady, 

sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady, a w 

razie braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” Przewodniczącego 

38.   § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy aktualnego składu 

Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 



Statut stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej 

połowy aktualnego składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby prowadzącej sesję, 

przeprowadza się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.   § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 
3. Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady 

gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.   § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, 

a poza Budżetem Dzielnicy również komisjom Rady, 

grupie Radnych liczącej co najmniej 1/3 aktualnego 

składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

Kwestie projektu Budżetu wzorem 

organów samorządowych i 

państwowych winny być wyłączną 

kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców uprawnionych 

do wniesienia inicjatywy 

uchwałodawczej powinna 

odpowiadać określonej w art. 41a 

ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie 

gminnym 

41.   § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w rozumieniu ust. 5 jest 

osoba, która złożyła pisemne oświadczenie, że 

zamieszkuje pod określonym adresem na terenie 

Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z wymaganym w ust. 5 podpisami 

Mieszkańców dzielnicy składa się do Prezydenta 

Miasta Gdańska wraz z pisemnym wnioskiem o 

włączenie go pod obrady Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o czym informuje 

przedstawiciela wnioskodawców (pierwszego na 

liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma możliwości 

zweryfikowania prawdziwości 

złożonych oświadczeń, dlatego 

zasadne jest, aby weryfikacja 

podpisów następowała w urzędzie. 

Radni dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.   § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji sporządza się 

ogólnodostępny protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. Protokół 

sporządza wyznaczony przez Prezydenta Miasta 

Gdańska urzędnik   
Ust. 2 Protokół może być sporządzany utrwalając 

przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz 

odnotowując pisemnie przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki przeprowadzonych 

głosować, podjęte uchwały oraz podstawowe ustalenia 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  

43.   § 21 ust. 

1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 
W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego 

Zastępca oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, za 

które na obecnie obowiązujących 

zasadach, nie otrzymuje żadnej 

diety. 



44.   § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, oczywiście 

o ile Rada Dzielnicy będzie chciała 

takiego rozwiązania 

45.   § 23 ust. 

6 Zmienić § 23 ust. 6 
6. W przypadku odwołania Przewodniczącego 

Zarządu, Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 90 

dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w czasie 

epidemii, czy zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 60 

dniowego przynajmniej do 90 dni 

46.   § 24 ust. 

5 Zmienić § 24 ust. 5 5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 90 dni od 

dnia przyjęcia rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w czasie 

epidemii, czy zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 60 

dniowego przynajmniej do 90 dni 

47.   § 25 ust. 

3 Zmienić § 25 ust. 3 

3. W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka Zarządu, Rada 

dokonuje wyboru nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w czasie 

epidemii, czy zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 60 

dniowego przynajmniej do 90 dni 

48.   § 27 ust. 

1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 3 

miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez Miejską 

Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych 

w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie. 

49.   § 27 ust. 

2 Zmienić § 27 ust. 2 

2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu w 

terminie 90 dni od dnia jego odwołania lub przyjęcia 

rezygnacji, może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia tajnych 

wyborów na funkcje np. w czasie 

epidemii, czy zwoływania sesji w 

okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 60 

dniowego przynajmniej do 90 dni. 
Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.   § 28 ust 1 

pkt 1 Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 1 

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za 

wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych radzie 

przez komisje Rady, grupy radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.   § 28 ust 1 

pkt 7 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 7 
7) przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego na 

sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.   §28 ust.1 

pkt 9 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 9 

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie 

Dzielnicy oraz Radzie Miasta Gdańska, nie później niż 

do 30 kwietnia roku następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego wpływu, 

poza wykonywaniem czynności 

sekretarskich, zarówno na kształt 

budżetu, jak i sposób jego realizacji 

odpowiadają urzędnicy, zatem to 



Prezydent MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania Budżetu 

Dzielnicy. 

53.   §28 ust 1 

pkt 14 Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów informacji o realizacji 

innych zadań dotyczących bezpośrednio obszaru 

Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie Dzielnicy. 

54.   § 28 ust 1 

pkt 15 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 15 

15) otrzymywanie od organów gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na co najmniej 3 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem, informacji o 

komisjach odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy zlecanych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz przedstawianie tym 

jednostkom wniosków co do wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w tym 

punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w terminie 

umożliwiającym Zarządowi udział 

w komisjach. 

55.   § 28 ust 1 

pkt 16 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 16 

16) otrzymywanie od organów Miasta Gdańska oraz 

jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska nie 

rzadziej niż raz na kwartał informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla 

Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w pkt. 

16 powinny być przekazywane 

Zarządowi regularnie z urzędu, a 

nie na wniosek. 

56.   § 28 ust 1 

pkt 17 Zmienić § 28 ust. 1 pkt 17 Informowanie Mieszkańców o działaniach 

podejmowanych przez Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

winno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady Miasta 

Gdańska 

57.   § 28 ust 1 

pkt 18 Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej Komisji Rady Miasta 

Gdańska ze skargami na działanie Prezydenta Miasta 

Gdańska, wydziałów Urzędu Miejskiego oraz 

jednostek organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.   § 28 ust 1 

pkt 19 Dopisać pkt 19 Składanie odwołania, o którym mowa w § 34 ust 14   

59.   
§ 28 ust. 

1 pkt 20 
  

Dopisać pkt 20 
udział z głosem doradczym w komisjach 

konkursowych, przetargowych, odbiorowych i innych 

dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.   § 28 ust 1 

pkt 21 Dopisać pkt 21 
składanie do Prezydenta Miasta Gdańska zapytań 

rozpatrywanych na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.   § 28 ust 1 

pkt 22 Dopisać pkt 22 
Wydawanie opinii w procedurze udzielania i 

odbierania koncesji na prowadzenie sprzedaży 

alkoholu 

częsty problem, z którym zgłaszają 

się Mieszkańcy 

62.   § 28 ust 1 

pkt 23 Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek miejskich, 

odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków statutowych dzielnicy, 

informacji o uruchomieniu procedury oraz o wyborze 

wykonawcy przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.   § 28 ust 1 

pkt 24 Dopisać pkt 24 
Przeprowadzanie konsultacji z  mieszkańcami , w 

szczególności rodzajów przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć się 

w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.   § 28 ust 2 Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym zbiorze” 
2. Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi  Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z uwagi 

brak możliwości nadzoru nad tymi 

dokumentami, jak również na 

znajdujące się w nich często dane 

wrażliwe.  

65.   §28 ust 3 
Usunięcie ust. 3. „Przy 

wykonywaniu kompetencji 

określonych w ust. 1 Zarząd 

  
Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  



ściśle współpracuje z 

Radnymi Miasta Gdańska z 

okręgu wyborczego do 

Rady Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica.” 

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 
  

66.   § 29 ust. 

1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 

wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.   § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 4 
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. 

Usunięto kompetencje RMG, które 

powinny być wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje się Biuro 

Rady Miasta Gdańska.  

68.       

Otrzymywania od Prezydenta Miasta Gdańska 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  dotyczących lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

  

69.   § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta Gdańska z 

okręgu wyborczego do 

Rady Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 7 dni Zarząd 

o podjęciu przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, które 

powinny być wpisane w Statucie 

Miasta. Natomiast obsługą 

Radnych Miasta Gdańsk, zgodnie z 

kompetencjami zajmuje się Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

70.   § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta Gdańska z 

okręgu wyborczego do 

Rady Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 

udzielają Zarządowi 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. 

Usunięto kompetencje RMG, które 

powinny być wpisane w Statucie 

Miasta. 

71.   § 32 ust. 

2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego 

upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem 

wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej 

Dzielnicy. Przewodniczący Zarządu może również 

udzielić innej osobie upoważnienia do 

reprezentowania, zasięgania informacji i 

wykonywania czynności Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu powinien 

mieć możliwość upoważnia 

dowolnej osobie do czynności o 

których mowa w tym przepisie 

72.   § 34 ust 

1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność statutową Dzielnic Miasta 

Gdańska co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca tylko 

ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.   § 34 ust 2 Zmienić § 34 ust. 2 

Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są 

według algorytmu:  
a) 80% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic 

jest dzielonych proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej z 

Dzielnic  
b) 20% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic 

jest dzielone w zależności od udziału powierzchni 

Wprowadzenie bardziej 

sprawiedliwego algorytmu 

przydziału środków. 



gruntów miejskich w Dzielnicy do ogólnej 

powierzchni tych gruntów w Mieście, rozumianych 

jako grunty będące własnością Gminy Miasta 

Gdańska i  grunty Skarbu Państwa będące 

zarządzanych przez Prezydenta Miasta Gdańska z 

wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych 

74.   § 34 ust 4 Zmienić § 34 ust 4 

Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska według stanu 

Mieszkańców objętych rejestrem wyborców na dzień 

1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 

zestawienia powierzchni gruntów miejskich, o których 

mowa w ust. 2  Prezydent przekazuje Radzie 

informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od 

dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 

Celowe jest ujednolicenie daty z 

procedurą Budżetu Obywatelskiego 

75.   § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

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 oraz drobnych 

inwestycji; 
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 5% środków 

Dzielnicy. 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  
Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

76.   § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 
„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 lit. f 

muszą obejmować co 

najmniej 70% Budżetu 

Dzielnicy.” 

  

Każda dzielnica ma inną specyfikę 

problemów i potrzeb, takie 

ograniczenie do zadań z zakresu 

„utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w wielu 

dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

77.   § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być kumulowane nie dłużej 

niż w okresie jednej kadencji Rady i realizowane w 

okresie dłuższym niż rok 

Realizacja inwestycji uchwalonych 

w ostatnim roku kadencji powinna 

być dopuszczalna i po jej 

zakończeniu 

78.   § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 
Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki 

finansowe na zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków nie 

musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii zostawić 

swobodę Radzie Miasta Gdańska 

79.   § 34 ust 

10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących wykorzystania 

środków finansowych przyznanych Dzielnicy 

udostępnia właściwy wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem rozbudowana 

procedura przetargowa 

uniemożliwia często pozyskanie 

dokumentu dot. Konkretnej 

dzielnicy. 

80.   § 34 ust 

12 

Usunięcie ustępu: 
„Konsultacje z 

mieszkańcami dotyczące 

rodzajów przedsięwzięć 

  

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w § 

15, nie ma konieczności powielania 

tego zapisu. W dodatku konsultacji 



planowanych do realizacji 

ze środków Dzielnicy 

przeprowadza się do 31 

marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

mają podlegać „rodzaje 

przedsięwzięć planowanych”, a nie 

same przeznaczenie środków, 

zatem może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

81.   § 34 ust 

13 Zmienić § 34 ust. 13 

13. Do 15 maja roku poprzedzającego rok budżetowy 

Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji 

ze środków Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

82.   § 34 ust 

14 Zmienić § 34 ust. 14 

14. Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie 

ocenić możliwości realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze środków Dzielnicy 

wyłącznie w przypadku niespełniania kryteriów: 

legalności, celowości lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Zarządowi 

przysługuje odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta Gdańska i składający się 

z 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 3 

przedstawicieli Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

83.   § 34 ust 

15 

Usunięcie ustępu 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 Makrodzielnicow

y” 

  

Uchwała w sprawie 

Konwentów makrodzielnicowych 

nie obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

84.   

§ 34 ust 

16 
  
  
  
  
  
  
  
  

Zmienić § 34 ust. 16 

16. Rada do 15 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet Dzielnicy. 

Środki nierozdysponowane ujmowane są w rezerwie 

budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie zapisu 

ograniczającego suwerenność 

decyzji Rady 

85.   § 34 ust 

19 Zmienić § 34 ust. 19 

19. Darowizny od osób prawnych i fizycznych dla 

Dzielnicy mają charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów Miasta, z 

przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą być 

wszelkie prawa majątkowe, a także 

prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają jakąś 

wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 

pieniężnych jest niecelowe 

86.   § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia 

prawa przez Radę, Rada Miasta Gdańska z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska 

może rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w zakresie 

czasu jak i przyczyny ewentualnego 

rozwiązania Rady. Tak nieostry 

zapis może prowadzić do nadużyć. 



W rzeczywistości 

jedynym obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

87.   § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z działalności Rady za rok 

ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu jest 

już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

88.   § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 
Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu za rok 

ubiegły umieszcza się na stronie internetowej 

Dzielnicy w terminie do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie określona, 

a strona internetowa wydaje się 

najbardziej dostępnym medium 

89.   § 41 ust. 

1 Zmienić § 41 ust. 1 
Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Gdańska 

w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

90.   § 41 ust. 

2 Zmienić § 41 ust. 2 W przypadku przedterminowych wybory Prezydent 

Miasta Gdańska nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

91.   § 41 ust. 

3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych wybory do Rady 

Miasta Gdańska wybory do Rady zarządza Prezydent 

Miasta Gdańska w terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów Rady 

Miasta Gdańska 

92.   § 46 pkt 

15 

Usunąć § 46 pkt 15 
15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

  

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu terytorialnego 

być właściwością Rady 

93.   § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

1. Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać 

nazwę partii politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy kandydat. Nazwy nie 

mogą przekraczać 45 znaków drukarskich, w tym 

spacji. W przypadku braku podmiotu, do którego 

należy kandydat wpisuje się wyraz: „niezależny”. 

2. kandydat składa oświadczenie o przynależności do 

partii politycznej  lub organizacji społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 
Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

94.   § 57 ust 3 

pkt 3 Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii politycznej lub 

organizacji społecznych, do których należy kandydat, 

a w przypadku braku podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: „niezależny”. 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

95.   § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez Prezydenta Miasta 

Gdańska i ulega zakończeniu w dniu głosowania. 

Ciszę wyborczą należy wprowadzić 

jedynie w dniu głosowania 

96.   § 66 Zmienić § 66 

1. Wyborca głosuje na kandydatów stawiając znak “x” w 

kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej trzech 

kandydatów. 
2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę 

kandydatów. 

  

97.   § 80  ust 

3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, w 

drodze uchwały nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie niezasadne 

wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent Miasta 

Gdańska 

98.   Przypisy 

końcowe Zmienić przypisy końcowe   
Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 



jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

99.   Tekst 

jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu   

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada Miasta 

Gdańska w drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst Statutu 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
       

 
 

 
       

 

  

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:…Jolanta Leszczyńska…………………………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:…Tomasz Leszczyński…………………………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:…Aleksandra Leszczyńska…………………………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko:…Teresa Dragankiewicz…………………………………………………. 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  
§ 1 

Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  
§ 6 Zmienić § 6 

Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  
§ 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 

 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  
§ 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  
§ 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 

 funkcji : 

1) Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 

3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  

kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  

 



kwoty bazowej określonej w  

ustawie budżetowej dla  

osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  

poz.239). 

 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  

4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  
§ 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 

„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  
§ 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  
§ 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  
§ 13 ust. 4  

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  
§ 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  
§13 ust. 7 

Zmienić § 13 ust. 7 

 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 

Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  
§ 13 ust. 8 

Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  
§ 13 ust 10 

Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  
§ 13 ust 11 

Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  
§ 13 ust 13 

Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  

Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  
§ 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  

W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  
§ 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 

„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  
§ 14  ust. 7 

Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  
§ 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  
§ 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 

Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 

2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 

Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  
§ 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 

Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  
§ 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  

 

32.  
§ 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 

Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  
§ 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki 

biurokratyczne, zasadne jest 

wytypowanie urzędnika do 

obsługi biurowej Rady i jej 

Komisji.  

35.  
§ 17 

Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 

Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska powinno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska. 

37.  
§ 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” 

Przewodniczącego 

38.  
§ 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  
§ 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  
§ 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  
§ 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest mniejsza niż 

wymagana, Prezydent Miasta 

Gdańska pozostawia projekt 

uchwały bez dalszego biegu, o 

czym informuje 

przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów Mieszkańców 

Dzielnicy jest odpowiednia, 

Prezydent Miasta Gdańska 

przekazuje projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  
§ 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   

Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując pisemnie 

przynajmniej oznaczenie sesji, 

miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  
§ 21 ust. 1 

Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  
§ 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 

Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  
§ 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  
§ 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 

 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 

się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  
§ 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  
§ 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje 



się wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 

Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 

Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta 

Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro 

Rady Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 

 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 

 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  
§ 28 ust 2 

Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  
§28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  

Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  
§ 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  
§ 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.  
  

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  
§ 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  
§ 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  
§ 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  
§ 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  
§ 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 

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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  
§ 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 

„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  
§ 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  
§ 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  
§ 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  
§ 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 

„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  
§ 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  
§ 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  
§ 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  
§ 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie 

zapisu ograniczającego 

suwerenność decyzji Rady 

83.  
§ 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  
§ 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  
§ 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  
§ 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 

W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  
§ 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  
§ 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 

15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  
§ 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 

kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  
§ 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  
§ 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 

Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  
§ 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 

Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 

Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada 

Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity 

tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Roman Kamrowski 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 
Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 
Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 
 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 
 funkcji : 

1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 
3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  
 



kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  
4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 
„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 
 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 
Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  
Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  
W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 
„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 
2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 
Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  
 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 
Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki biurokratyczne, 

zasadne jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi biurowej 

Rady i jej Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 
Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

powinno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały 

bez dalszego biegu, o czym 

informuje przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   
Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując 

pisemnie przynajmniej oznaczenie 

sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 
 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 



wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 
Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

winno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 
 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 
 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 
Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  
Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 
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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 
„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 
„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie zapisu 

ograniczającego suwerenność 

decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 
W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 
15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 
kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 
Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 
Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 
Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada Miasta 

Gdańska w drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Julita Kamrowska 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 
Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 
Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 
 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 
 funkcji : 

1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 
3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  
 



kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  
4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 
„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 
 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 
Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  
Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  
W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 
„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 
2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 
Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  
 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 
Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki biurokratyczne, 

zasadne jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi biurowej 

Rady i jej Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 
Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

powinno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały 

bez dalszego biegu, o czym 

informuje przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   
Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując 

pisemnie przynajmniej oznaczenie 

sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 
 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 



wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 
Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

winno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 
 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 
 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 
Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  
Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 
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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 
„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 
„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie zapisu 

ograniczającego suwerenność 

decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 
W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 
15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 
kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 
Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 
Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 
Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada Miasta 

Gdańska w drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst Statutu 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: Maria Kamińska 

 

 

[ X ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[ X ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic 

organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy: OLSZYNKA 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

 

Lp. 
Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 
Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 
Zdefiniować w 

słowniczku pojęcie 

„aktualny stan Rady” 

14) Aktualny stan Rady - liczba 

Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i 3. 

Wprowadzenie takiego pojęcia 

wpłynie korzystnie na czytelność 

Statutu. 

2.  § 6 Zmienić § 6 
Prezydent Miasta Gdańska 

zapewnia Organom Dzielnic 

Konieczne jest zapewnienie 

właściwej obsługi i warunków 



warunki lokalowe, obsługę 

finansową, prawną i kancelaryjną 

oraz warunki techniczne dla ich 

działania. 

pracy Organom Dzielnicy. 

3.  § 8 ust. 2  

Wykreślić zapis „Z 

przebiegu zebrań i 

dyżurów sporządza się 

protokoły lub notatki 

przechowywane w 

siedzibie Rady.” 

2. Radni utrzymują kontakt z 

mieszkańcami Dzielnicy, w 

szczególności na zebraniach i 

dyżurach pełnionych w ustalonych 

dniach i godzinach w siedzibie 

Rady 

Proponowana zmiana nakłada na 

Radnych, w szczególności 

Przewodniczących Zarządów 

dodatkowe obowiązki. Nadto 

tworzenie dokumentów, które 

będą zawierały dane osobowe, 

wiązać się będzie z koniecznością 

wprowadzenia procedur, 

zapewniających przestrzeganie 

przepisów RODO.  

4.  § 8 ust. 3 

pkt 3 

Usunąć § 8 ust. 3 pkt 3 

„zwracać się do 

Radnych Miasta 

Gdańska o rozważenie 

możliwości złożenia 

interpelacji lub 

zapytań.” 
 

 

Punkt ten pozornie daje nowe 

kompetencje radnym dzielnic. W 

rzeczywistości każdy mieszkaniec 

Gdańska ma prawo „zwracać się 

do Radnych Miasta Gdańska o 

rozważenie możliwości złożenia 

interpelacji lub zapytań”. Gdyby 

intencją projektodawców było 

przyznanie radnym dzielnic 

nowych kompetencji, zapis 

umożliwiałby zwracanie się o 

złożenie interpelacji, a nie o 

„rozważenie możliwości”. 

5.  § 8 ust. 5 Zmienić § 8 ust 5  

5. „Prezydent, w terminie 3 

miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje 

legitymację ze zdjęciem 

potwierdzającą pełnienie mandatu 

Radnego”, 

Legitymacje radnym powinny być 

wydawane automatycznie. Warto 

również zadbać o formę 

legitymacji, która powinna być 

godna, a nie jak jest obecnie 

kawałkiem zalaminowanego 

papieru. 

6.  § 9 ust. 1 i 2 Zmienić § 9 ust 1 i 2 

1. Ustala się miesięczne diety 

związane z wykonywaniem 
 funkcji : 

1) Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy – w wysokości 

145 % , 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

Zarządu – w wysokości 70 %, 
3) Przewodniczącego Rady, 

Członka Zarządu Dzielnicy – 

w wysokości 35 %  
kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

2. Ustala się roczną dietę 

związaną z wykonywaniem 

funkcji Radnego – w 

wysokości 35 %  

Wobec faktu, iż diety Radnych 

dzielnic nie ulegają waloryzacji 

od wielu lat, konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmów 

automatycznych zmian ich 

wysokości.  
 



kwoty bazowej określonej w  
ustawie budżetowej dla  
osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z   

dnia 23 grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U.Nr  110, poz.1255  i  z   

2000 r. Nr 19,  
poz.239). 
 

3. Diety o której mowa w ust 2 

wypłacana jest do 15 stycznia 

roku następnego.  
4. Dieta o której mowa w ust 2 

ulega pomniejszeniu wprost 

proporcjonalnie do iloczynu 

ilości nieobecności Radnego 

na sesji do ogólnej liczby sesji 

w roku.    

7.  § 9 ust. 3 

Usunąć § 9 ust 3 
„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.” 

 

Proponowany zapis jest 

powtórzeniem norm zapisanych w 

rocie ślubowania, nadto prowadzi 

do ograniczenia działalności 

gospodarczej, które może być 

wprowadzone jedynie ustawą. 

8.  § 11 ust. 1 Zmienić § 11 ust. 1 

Kadencja Rady trwa od dnia 

wyborów i upływa 3 miesiące po 

upływie kadencji Rady Miasta 

Gdańska 

Wprowadzenie takiego zapisu 

pozwoli na skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej. 

9.  § 11 ust. 2 Zmienić § 11 ust. 2  

Zarząd działa do dnia wyboru 

nowego Zarządu, a w przypadku 

gdy Rada nie zostanie wybrana, 

Zarząd działa nie dłużej niż 3 

miesiące od daty ostatnich 

wyborów do Rady 

Zapewnienie działania Zarządu w 

sytuacji wprowadzenia procedury 

trzykrotnych wyborów do Rady.  

10.  § 13 ust. 4  
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

 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. Wniosek o zwołanie sesji 

powinien zawierać proponowany 

porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. 

Wprowadzenie proponowanej 

zmiany utrudni zwoływanie sesji 

w trybie pilnym. Generalnie sesje 

zwoływane są w trybie z ust. 7, 

jednak w sytuacjach, gdy 

konieczne jest pilne 

zaopiniowanie dokumentów, 

możliwe jest zastosowanie trybu z 

ust. 4 

11.  § 13 ust. 5 Zmienić § 13 ust. 5 

 W przypadku, gdy sesje Rady nie 

odbędą się w okresie kolejnych 

trzech kwartałów z powodu ich nie 

zwołania lub braku quorum, Rada 

może ulec rozwiązaniu przez Radę 

Miasta Gdańska. 

Złagodzenie zapisu z 

obligatoryjnego „ulega” na 

fakultatywne „może ulec 

rozwiązaniu” umożliwi 

indywidualne rozpatrywanie 

każdej sytuacji i obiektywną 

ocenę przyczyn nie odbycia się 

sesji Rady. 

12.  §13 ust. 7 
Zmienić § 13 ust. 7 
 

Zawiadomienie o terminie sesji, 

porządek obrad, projekty uchwał 

Skrócenie do 3 dni terminu 

zawiadamiania o sesjach będzie 



oraz materiały związane z 

porządkiem obrad przekazywane 

są Radnym, co najmniej na 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji.  

utrudnieniem w normalnej pracy  

dla radnych i mieszkańców, 

którzy chcą wziąć udział w sesji. 

Przy czym termin ten powinien 

zostać wydłużony pod warunkiem 

uwzględnienia uwagi dot. § 13 ust 

4. 
Nakładanie na Radnych 

obowiązku przesyłania 

zawiadomień do Radnych Miasta 

Gdańska jest bezcelowe. 

Zawiadomienia są przekazywane 

do Przewodniczącego RMG, 

wobec czego takie zadania 

powinny być wykonywane przez 

urzędników.  

13.  § 13 ust. 8 
Wykreślić 

proponowaną zmianę 

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.  

Uprawnienia Radnych Miasta 

Gdańska i sposób ich 

zawiadamiania powinny być 

określone Statutem Miasta 

Gdańska.  

14.  § 13 ust 10 
Zmienić proponowany 

termin 

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, o 

ile Dzielnica posiada stronę 

internetową, na co najmniej 7 dni 

przed wyznaczonym terminem 

sesji. 

Skrócenie terminu do 3 dni 

roboczych byłoby niekorzystne 

dla mieszkańców, którzy 

chcieliby wziąć udział w 

posiedzeniu. 

15.  § 13 ust 11 
Zmienić proponowany 

termin 

11. O sesji Rady, Przewodniczący 

Rady zawiadamia 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska, przekazując porządek 

obrad, co najmniej na 7 dni przed 

terminem sesji. 

Zasadne jest ujednolicenie 

terminów. 

16.  § 13 ust 12 
Zmienić proponowany 

zapis 

12. Zmiany w porządku obrad 

wprowadza Rada bezwzględną 

większością głosów w stosunku do 

aktualnego stanu Rady.  

Proponowana zmiana wpłynie na 

czytelność statutu. 

17.  § 13 ust 13 
Zmienić proponowany 

zapis 

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  lub hybrydowy 

tryb obradowania). 

Wprowadzenie jednoznacznego 

zapisu dot. hybrydowego trybu 

obradowania jest korzystne celem 

uniemożliwienia dowolnego 

interpretowania zapisu.  
Wykreślenie zapisu „o ile Radni 

posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w 

zdalnym trybie obradowania” jest 

zasadne, albowiem warunki 

techniczne muszą być zapewnione 

w siedzibie rady.  

18.  § 14 ust 1 Zmienić § 14 ust. 1 

„Rada wybiera ze swego grona 

Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną 

Praktyka pokazuje, iż istnienie w 

organach Dzielnicy dwóch 

Przewodniczących wprowadza w 

błąd Mieszkańców, dlatego też 



większością głosów w obecności 

co najmniej połowy statutowego 

składu Rady.” 

zasadna jest zmiana nazwy jednej 

z funkcji.  
W przypadku uwzględnienia 

uwagi, konieczna jest zmiana 

zapisów we wszystkich 

paragrafach odnoszących się do 

Przewodniczącego Rady. 

19.  § 14 ust. 2 

Usunąć § 14 ust. 2 
„2. Funkcji, o których 

mowa w ust. 1, nie 

można łączyć z funkcją 

w Zarządzie” 

 

Decyzję w sprawie ewentualnego  

łączenia funkcji powinna 

podejmować Rada danej 

Dzielnicy.   

20.  § 14  ust. 7 
Zmienić termin z 30 na 

90 dni 

7. W przypadku odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, Rada w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji lub od dnia odwołania 

dokonuje wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady lub 

Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Rady, jego 

obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady. 

Z uwagi na utrudnienia w 

przeprowadzeniu procedury 

wyborów np. w okresie 

wakacyjnym zasadne jest 

wydłużenie terminu.  

21.  § 14 ust. 8 Zmienić § 14 ust. 8 

8. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Rady i 

Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący 

Zarządu. Sesję zwołuje się na 

dzień przypadający w ciągu 90 dni 

od odwołania Przewodniczącego 

Rady. 

Zwołanie sesji przez 

Przewodniczącego Zarządu 

wydaje się być zasadnym 

rozwiązaniem. Nie ma 

uzasadnienia dla nadawania w 

Statucie dzielnicy uprawnień 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska. 

22.  § 14 ust. 9 Zmienić § 14 ust. 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 

Zarządu” 

Zasadne jest powierzenie 

prowadzenia sesji 

Przewodniczącemu Zarządu. 

23.  § 15 ust. 1 

pkt 2 
Zmienić § 15 ust. 1 pkt 

2 

2) stanowienie o kierunkach 

działania Zarządu oraz 

przyjmowanie rocznych 

sprawozdań z jego działalności. 
2a) przyjmowanie rocznych 

sprawozdań Prezydenta Miasta 

Gdańska z realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5, 

Przy proponowanej przez 

projektodawcę procedurze 

budżetowej rola Zarządu w 

realizacji zadań budżetowych jest 

w zasadzie znikoma, ciężar całej 

realizacji i odpowiedzialność 

przejęły jednostki Miasta, zatem 

to one powinny składać Radzie 

sprawozdania z wykonanego 

budżetu.  

24.  § 15 ust 1 

pkt 8 
Zmienić § 15 ust 1 pkt 8 

Powierzenia Zarządowi 

przeprowadzenia konsultacji 

dzielnicowych. 

Od decyzji rady powinno zależeć, 

jakie zagadnienia chce 

konsultować z Mieszkańcami. 

Jednak sam proces konsultacji 

powinien być przeprowadzany 

przez Zarząd. Natomiast 

konsultowanie  budżetu powinno 

być w kompetencjach Zarządu, 

który przygotowuje ten projekt.  



25.  § 15 ust 1 

pkt 17 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawach 

zmian nazw ulic i placów na 

terenie Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 17 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

jak w przypadkach innych 

powtórzeń w statucie, zasadne jest 

pozostawienie tego zapisu, celem 

wzmocnienia tej kompetencji. 

26.  § 15 ust 1 

pkt 19 
Przywrócenie 

uchylonego punktu 

Opiniowania projektów uchwał 

Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zasad przeznaczania wolnych 

lokali użytkowych będących 

własnością Miasta na terenie 

Dzielnicy 

Projektodawca zapewne założył, 

iż pkt 19 zawiera się w pkt 4, co 

jest zgodne z prawdą. Jednakże 

zasadne jest pozostawienie tego 

zapisu,  celem wzmocnienia tej 

kompetencji. 

27.  § 15 ust 1 

pkt 21 

Przywrócenie 

pierwotnego brzmienia 

punktu 

podejmowanie uchwał w sprawie 

wykorzystania środków 

finansowych przekazanych na 

działalność statutową Dzielnicy 

Wprowadzenie definicji „budżet 

dzielnicy” może wprowadzać 

mieszkańców w błąd, sugerując, 

iż dzielnica posiada swój własny 

budżet, a nie jedynie możliwość 

współdecydowania o 

przeznaczeniu niewielkiej części 

środków z budżetu Miasta.  

28.  § 15 ust 1 

pkt 29 
Dodanie pkt. 29 

składanie do Rady Miasta Gdańska 

inicjatywy uchwałodawczej w 

formie projektów uchwał 

dotyczących spraw mających 

istotne znaczenie dla Dzielnicy lub 

mających wpływ na Dzielnicę i 

zastrzeżonych przepisami prawa 

dla właściwości Rady Miasta 

Gdańska 

Kompetencja dot. Przygotowania 

i przesłania do dalszego 

procedowania projektów uchwał 

dot dzielnicy jest w pełni 

uzasadniona.  

29.  § 15 ust 1 

pkt 30 
Dopisać pkt 30 

zgłaszanie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży jak i 

poza miejscem sprzedaży dla 

terenu Dzielnicy 

art. 12 ust. 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

pozwala na ustalenie 

maksymalnej liczby zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych 

jednostek pomocniczych, 

30.  § 15 ust 4 

Usunięcie całego ustępu 

„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.” 

 

Współpraca z Radnymi Miasta 

Gdańska jest konieczna, ale  

powinna odbywać się na zasadzie 

wzajemności. Zapis „ściśle 

współpracuje” może ograniczać 

autonomię Rad Dzielnic. 
Nieuzasadnione jest również 

ograniczenie do współpracy z 

radnymi danego okręgu. Jeżeli 

wśród RMG z innego okręgu 

będzie specjalista w danej 

dziedzinie, to zasadna jest  

współpraca właśnie z tym 

radnym, wszak jest on Radnym 

Miasta a nie okręgu wyborczego.  

31.  § 16 ust 3 Zmienić § 16 ust. 3 

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. Komisja 

Rewizyjna wykonuje czynności 

kontrolne z własnej inicjatywy 

oraz w zakresie zleconym jej przez 

Niezasadne jest wyłączanie 

przewodniczącego rady i zastępcy 

przewodniczącego rady, skoro 

komisja rewizyjna nie kontroluje 

ich pracy. Zgłaszany był postulat 

aby  komisja rewizyjna 

kontrolowała również pracę 

przewodniczącego rady, ale nie 

został on uwzględniony. 



Radę.  
 

32.  § 16 ust 5 Zmienić § 16 ust. 5 

Komisje podlegają Radzie i 

przedkładają jej sprawozdania ze 

swojej działalności do końca 

pierwszego kwartału roku 

następnego 

Plany pracy z uwagi na specyfikę 

pracy rady dzielnicy były trudne 

do określenia.  

33.  

§ 16 ust 7 Usunąć § 16 ust. 7 
Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia 

komisji oraz porządek 

obrad przekazuje się 

Radnym na co najmniej 

3 dni przed 

wyznaczonym 

terminem posiedzenia. 

 

Wprowadzanie nadmiernego 

formalizmu może utrudniać pracę 

Rady. 

34.  § 16 ust 8 Zmienić treść ust. 8 

8. Z przebiegu posiedzeń komisji 

sporządza się protokół, który 

stanowi jedyne urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad. 

Protokół sporządza wyznaczony 

przez Prezydenta Miasta Gdańska 

urzędnik. 

Nakłada się na społeczników 

kolejne obowiązki biurokratyczne, 

zasadne jest wytypowanie 

urzędnika do obsługi biurowej 

Rady i jej Komisji.  

35.  § 17 
Przywrócić pierwotną 

wersję § 17 

Przewodniczącego Komisji 

wybierają członkowie Komisji w 

głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu 

Komisji. 

Kolejny przejaw nadmiernego 

regulowania. Nie ma możliwości, 

aby trzyosobowa komisja 

powołała ze swojego grona 

jeszcze podkomisję skrutacyjną, 

celem przeprowadzenia wyborów 

tajnych.  

36.  § 18 ust 1 

pkt 5 a 
Usunąć § 18 ust. 1 pkt 

5a 
 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

powinno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska. 

37.  § 18 ust 3 Zmienić § 18 ust. 3 

3. W przypadku czasowej 

niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego 

Rady, sesje zwołuje Zastępca 

Przewodniczącego Rady, a w razie 

braku Zastępcy – Przewodniczący 

Zarządu. 

Niejasne i niedookreślone jest 

proponowane kryterium 

„nieobecności” Przewodniczącego 

38.  § 19 ust 1 Zmienić § 19 ust. 1 

Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności 

co najmniej połowy aktualnego 

składu Rady, w głosowaniu 

jawnym, chyba że niniejszy Statut 

stanowi inaczej. Na wniosek co 

najmniej połowy aktualnego 

składu Rady lub w przypadku sesji 

zdalnych decyzją osoby 

prowadzącej sesję, przeprowadza 

się głosowania jawne w formie 

imiennej. 

Zapis taki jest konieczny m.in. w 

sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie 

jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów 

informatycznych do głosowania 

39.  § 19 ust 3 Zmienić § 19 ust. 3 

3. Uchwały, protokoły i listy 

obecności na sesji Rady gromadzi 

się w ogólnodostępnym zbiorze 

prowadzonym przez Prezydenta 

Miasta Gdańska 

Obsługa biurowa rad dzielnic 

powinna być prowadzona przez 

wyznaczonego urzędnika. 

40.  § 19 ust 5 Zmienić § 19 ust. 5 

5 Inicjatywa uchwałodawcza 

przysługuje Zarządowi, a poza 

Budżetem Dzielnicy również 

komisjom Rady, grupie Radnych 

Kwestie projektu Budżetu 

wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być 

wyłączną kompetencją organu 



liczącej co najmniej 1/3 

aktualnego składu Rady lub grupie 

liczącej co najmniej 100 

mieszkańców Dzielnicy  

wykonawczego (Zarządu), zaś 

liczba Mieszkańców 

uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej 

powinna odpowiadać określonej 

w art. 41a ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 

samorządzie gminnym 

41.  § 19 ust 6 Zmienić § 19 ust. 6 

1. Mieszkańcem Dzielnicy 

uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w 

rozumieniu ust. 5 jest osoba, 

która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje 

pod określonym adresem na 

terenie Dzielnicy.  

2. Projekt uchwały z 

wymaganym w ust. 5 

podpisami Mieszkańców 

dzielnicy składa się do 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wraz z pisemnym wnioskiem 

o włączenie go pod obrady 

Rady Dzielnicy 

3. Prezydent dokonuje 

weryfikacji listy podpisów 

oświadczeń pod względem 

zgodności z rejestrem 

wyborców. 

4. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

mniejsza niż wymagana, 

Prezydent Miasta Gdańska 

pozostawia projekt uchwały 

bez dalszego biegu, o czym 

informuje przedstawiciela 

wnioskodawców (pierwszego 

na liście poparcia), 

5. Jeżeli weryfikacja wykaże, iż 

liczba podpisów 

Mieszkańców Dzielnicy jest 

odpowiednia, Prezydent 

Miasta Gdańska przekazuje 

projekt uchwały do 

Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy celem ujęcia go w 

porządku obrad sesji.  

Radny dzielnicy nie ma 

możliwości zweryfikowania 

prawdziwości złożonych 

oświadczeń, dlatego zasadne jest, 

aby weryfikacja podpisów 

następowała w urzędzie. Radni 

dzielnic  nie mają również 

uprawnień do przechowywania 

danych osobowych mieszkańców. 

42.  § 20 Zmienić § 20 

§ 20 ust. 1 Z przebiegu sesji 

sporządza się ogólnodostępny 

protokół, który stanowi jedyne 

urzędowe stwierdzenie przebiegu 

obrad. Protokół sporządza 

wyznaczony przez Prezydenta 

Miasta Gdańska urzędnik   
Ust. 2 Protokół może być 

sporządzany utrwalając przebieg 

Obsługa biurowa powinna być 

zapewniona przez urzędników.  



posiedzenia za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk oraz odnotowując 

pisemnie przynajmniej oznaczenie 

sesji, miejsce i datę obrad, wyniki 

przeprowadzonych głosować, 

podjęte uchwały oraz podstawowe 

ustalenia 

43.  § 21 ust. 1 
Przywrócić pierwotne 

brzmienie ustępu 1 

W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca 

oraz do 2 członków Zarządu 

Nie ma uzasadnienia dla 

obligatoryjnego wybierania 

dodatkowego członka Zarządu, w 

małych dzielnicach nie zawsze 

musi być taka potrzeba, natomiast 

praca w Zarządzie łączy się ze 

zwiększonym zaangażowaniem, 

za które na obecnie 

obowiązujących zasadach, nie 

otrzymuje żadnej diety. 

44.  § 21 ust 3 Zmienić § 21 ust. 3 
Rada wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego Zarządu 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu, jak i ewentualni 

Członkowie Zarządu mogliby nie 

być Radnymi Dzielnicy, 

oczywiście o ile Rada Dzielnicy 

będzie chciała takiego 

rozwiązania 

45.  § 23 ust. 6 Zmienić § 23 ust. 6 

6. W przypadku odwołania 

Przewodniczącego Zarządu, Rada 

wybiera nowy Zarząd w terminie 

90 dni od dnia odwołania 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

46.  § 24 ust. 5 Zmienić § 24 ust. 5 
 Rada wybiera nowy Zarząd w 

terminie 90 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

47.  § 25 ust. 3 Zmienić § 25 ust. 3 

 W przypadku odwołania Zastępcy 

Przewodniczącego bądź Członka 

Zarządu, Rada dokonuje wyboru 

nowego w terminie 90 dni od dnia 

odwołania. 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 

wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni 

48.  § 27 ust. 1 Zmienić § 27 ust. 1 

Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

Zarządu w ciągu 3 miesięcy od 

daty ogłoszenia wyników, przez 

Miejską Komisję ds. Wyborów w 

Jednostkach Pomocniczych w 

Gdańsku, może ulec rozwiązaniu 

przez Radę Miasta Gdańska. 

Należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne 

jest rozwiązanie Rady i czy nie 

zaistniały przesłanki zewnętrzne 

uniemożliwiające dokonanie 

wyborów w wyznaczonym 

terminie. 

49.  § 27 ust. 2 Zmienić § 27 ust. 2 

 Jeżeli Rada nie dokona wyboru 

nowego Zarządu w terminie 90 dni 

od dnia jego odwołania lub 

przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska 

Ze względu na utrudnione 

procedury przeprowadzenia 

tajnych wyborów na funkcje np. 

w czasie epidemii, czy 

zwoływania sesji w okresie 

wakacyjnym zasadnym wydaje się 



wydłużenie 60 dniowego 

przynajmniej do 90 dni. 
Nadto należy pozostawić Radzie 

Miasta możliwość decyzji, czy 

konieczne jest rozwiązanie Rady i 

czy nie zaistniały przesłanki 

zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w 

wyznaczonym terminie 

50.  § 28 ust 1 

pkt 1 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

1 

przygotowywanie projektów 

uchwał Rady, za wyjątkiem 

projektów uchwał przedkładanych 

radzie przez komisje Rady, grupy 

radnych lub grupy 100 

mieszkańców Dzielnicy 

Zapis dostosowano do 

wnioskowanej liczby 100 

mieszkańców  

51.  § 28 ust 1 

pkt 7 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

7 

7) przedkładanie Prezydentowi 

Miasta Gdańska wniosków i 

uzgadnianie realizacji zadań 

finansowanych z Budżetu 

Dzielnicy 

Konieczne jest pozostawienie 

wpływu organu wykonawczego 

na sposób wydatkowania środków 

statutowych 

52.  §28 ust.1 

pkt 9 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

9 

9) składanie rocznych sprawozdań 

z działalności Zarządu (z 

uwzględnieniem otrzymanego od 

Prezydenta Miasta Gdańska 

wykazu zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których mowa w 

§ 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy oraz 

Radzie Miasta Gdańska, nie 

później niż do 30 kwietnia roku 

następnego 

W obecnie proponowanym 

sposobie uzgadniania i 

realizowania budżetu dzielnicy 

Zarząd nie ma już żadnego 

wpływu, poza wykonywaniem 

czynności sekretarskich, zarówno 

na kształt budżetu, jak i sposób 

jego realizacji odpowiadają 

urzędnicy, zatem to Prezydent 

MG powinien składać 

sprawozdanie z wykonania 

Budżetu Dzielnicy. 

53.  §28 ust 1 

pkt 14 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt. 

14 

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 na 

bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych 

zadań dotyczących bezpośrednio 

obszaru Dzielnicy 

Celowe wydaje się określenie, że 

jednostki powinny na bieżąco 

informować o swoich zadaniach 

realizowanych na terenie 

Dzielnicy. 

54.  § 28 ust 1 

pkt 15 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

15 

15) otrzymywanie od organów 

gminy oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, na co najmniej 3 

dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach 

odbiorowych prac remontowych i 

budowlanych w Dzielnicy 

zlecanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków co do 

wykonanych prac  

Informacje, o którym mowa w 

tym punkcie, powinny być 

przekazywane z urzędu, w 

terminie umożliwiającym 

Zarządowi udział w komisjach. 

55.  § 28 ust 1 

pkt 16 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

16 

16) otrzymywanie od organów 

Miasta Gdańska oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdańska 

nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach 

dotyczących Dzielnicy lub 

mających znaczenie dla Dzielnicy 

Informacje, o których mowa w 

pkt. 16 powinny być 

przekazywane Zarządowi 

regularnie z urzędu, a nie na 

wniosek. 



56.  § 28 ust 1 

pkt 17 
Zmienić § 28 ust. 1 pkt 

17 

Informowanie Mieszkańców o 

działaniach podejmowanych przez 

Zarząd 

Obsługą Radnych Miasta Gdańska 

winno zajmować się zgodnie z 

kompetencjami Biuro Rady 

Miasta Gdańska 

57.  § 28 ust 1 

pkt 18 
Dopisać pkt 18 

Występowanie do właściwej 

Komisji Rady Miasta Gdańska ze 

skargami na działanie Prezydenta 

Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta 

Wszelkie kompetencje nadane 

Zarządowi stają się martwe, jeśli 

nie ma żadnej możliwości ich 

egzekwowania. 

58.  § 28 ust 1 

pkt 19 
Dopisać pkt 19 

Składanie odwołania, o którym 

mowa w § 34 ust 14 
 

59.  
§ 28 ust. 1 

pkt 20 
 

Dopisać pkt 20 

udział z głosem doradczym w 

komisjach konkursowych, 

przetargowych, odbiorowych i 

innych dotyczących Dzielnicy 

Proponowane uprawnienie 

umożliwi poprawę realizacji 

funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

60.  § 28 ust 1 

pkt 21 
Dopisać pkt 21 

składanie do Prezydenta Miasta 

Gdańska zapytań rozpatrywanych 

na zasadach analogicznych do 

interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o 

stanie faktycznym zgłaszanych 

problemów 

61.  § 28 ust 1 

pkt 22 
Dopisać pkt 22 

Wydawanie opinii w procedurze 

udzielania i odbierania koncesji na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu 

częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy 

62.  § 28 ust 1 

pkt 23 
Dopisać pkt 23 

Otrzymywanie od jednostek 

miejskich, odpowiedzialnych za 

realizację przedsięwzięć 

finansowych ze środków 

statutowych dzielnicy, informacji 

o uruchomieniu procedury oraz o 

wyborze wykonawcy 

przedsięwzięć 

Konieczne jest wprowadzenie 

uprawnienia, umożliwiającego 

pozyskiwanie informacji o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

ze środków statutowych dzielnicy 

63.  § 28 ust 1 

pkt 24 
Dopisać pkt 24 

Przeprowadzanie konsultacji z  

mieszkańcami , w szczególności 

rodzajów przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Budżetu Dzielnicy  

Przeprowadzanie konsultacji z 

mieszkańcami powinno znaleźć 

się w kompetencjach Zarządu 

Dzielnicy, a nie Rady 

64.  § 28 ust 2 
Usunięto zapis „w 

ogólnodostępnym 

zbiorze” 

Dokumentację z realizacji zadań 

opisanych w ust. 1 prowadzi  

Zarząd 

Zbiór dokumentów Zarządu nie 

może być ogólnodostępny, z 

uwagi brak możliwości nadzoru 

nad tymi dokumentami, jak 

również na znajdujące się w nich 

często dane wrażliwe.  

65.  §28 ust 3 

Usunięcie ust. 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.” 

 

Kolejny ustęp, którego celem jest 

wzmocnienie RMG i ograniczenie 

autonomii Zarządów Dzielnic.  
Obustronna współpraca Radnych 

Dzielnic i RMG jest w interesie 

dzielnicy, jednak powinna ona 

wynikać z podejmowanych przez 

obie strony działań, a nie 

nałożonego na Zarząd Dzielnicy 

jednostronnego obowiązku. 

66.  § 29 ust. 1 Zmienić § 29 ust. 1 

„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.” 

Zaproponowany przez 

projektodawców zapis zaostrza 

pierwotne brzmienie tego ustępu. 

Jest to niekorzystne dla dzielnicy, 

która biorąc pod uwagę fakt, iż 

projekty uchwał RMG wpływają 

bardzo późno do Zarządu, 



wykluczy Rady/Zarządy z 

możliwości opiniowania. Nie 

zagwarantowano nawet 

minimalnego czasu na opinię. 

67.  § 29 ust 4 Zmienić § 29 ust. 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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska.  

68.    

Otrzymywania od Prezydenta 

Miasta Gdańska odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania Radnych 

Miasta Gdańska w zakresie spraw  

dotyczących lub mających 

znaczenie dla Dzielnicy 

 

69.  § 30 ust 1 

Usunięto zapis „oraz 

Radnych Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica”  

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 w terminie do 

7 dni Zarząd o podjęciu 

przedmiotowych działań 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. Natomiast 

obsługą Radnych Miasta Gdańsk, 

zgodnie z kompetencjami zajmuje 

się Biuro Rady Miasta Gdańska. 

70.  § 30 ust 2 

Usunięto zapis „oraz 

Radnym Miasta 

Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady 

Miasta Gdańska, w 

którym znajduje się 

Dzielnica” 

Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

Gdańska udzielają Zarządowi 

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. 

Usunięto kompetencje RMG, 

które powinny być wpisane w 

Statucie Miasta. 

71.  § 32 ust. 2 Zmienić § 32 ust. 2 

Przewodniczący Zarządu lub 

osoba przez niego upoważniona 

może uczestniczyć w sesjach Rady 

Miasta Gdańska i posiedzeniach 

jej komisji, z prawem wyrażania 

opinii w sprawach 

reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może 

również udzielić innej osobie 

upoważnienia do reprezentowania, 

zasięgania informacji i 

wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu 

względem podmiotów 

zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie 

Przewodniczący Zarządu 

powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do 

czynności o których mowa w tym 

przepisie 

72.  § 34 ust 1  Zmienić § 34 ust. 1 

W budżecie miasta Gdańska 

wyodrębnia się środki finansowe 

na działalność statutową Dzielnic 

Miasta Gdańska co roku w 

odrębnej uchwale Rady Miasta 

Gdańska podejmowanej do 31 

stycznia roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Na tym etapie procedury nie jest 

istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków 

przeznaczonych na budżety 

Dzielnic 

73.  § 34 ust 5 Zmienić pkt f i g 

Środki te mogą być przeznaczone 

– w ramach Budżetu Dzielnicy – 

na przedsięwzięcia dotyczące 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy 

Dopisano pkt. g, tj. „drobnych 

inwestycji”, jest to kompetencja, 

która znajduje się w aktualnych 

statutach dzielnic.  



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 oraz drobnych 

inwestycji; 
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 5% środków 

Dzielnicy. 

Zwiększono procent, który można 

przeznaczyć na informowanie, 

albowiem przy aktualnych 

stawkach budżetowych w małych 

dzielnicach, kwota jest zbyt mała, 

by działanie takie mogło być 

zrealizowane.  

74.  § 34 ust 7 

Usunięcie zapisu 
„7. Przedsięwzięcia, o 

których mowa w ust. 5 

lit. f muszą obejmować 

co najmniej 70% 

Budżetu Dzielnicy.” 

 

Każda dzielnica ma inną 

specyfikę problemów i potrzeb, 

takie ograniczenie do zadań z 

zakresu „utrzymania i rozwoju 

infrastruktury” spowoduje w 

wielu dzielnicach problem z 

wydatkowaniem środków. 

Ograniczy również autonomię rad 

dzielnic.  

75.  § 34 ust 8 Zmienić § 34 ust. 8 

Środki przeznaczone na 

przedsięwzięcia, o których mowa 

w ust. 5 lit. f mogą być 

kumulowane nie dłużej niż w 

okresie jednej kadencji Rady i 

realizowane w okresie dłuższym 

niż rok 

Realizacja inwestycji 

uchwalonych w ostatnim roku 

kadencji powinna być 

dopuszczalna i po jej zakończeniu 

76.  § 34 ust 9 Zmienić § 34 ust. 9 

Dzielnica może otrzymać 

dodatkowe środki finansowe na 

zasadach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska 

Kwestia dodatkowych środków 

nie musi łączyć się jedynie z 

wydatkami określonymi w ust. 5 i 

powinno się w tej kwestii 

zostawić swobodę Radzie Miasta 

Gdańska 

77.  § 34 ust 10 Zmienić § 34 ust 10 

Kopie dokumentów dotyczących 

wykorzystania środków 

finansowych przyznanych 

Dzielnicy udostępnia właściwy 

wydział Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku 

Kopie dokumentów finansowych 

powinny być udostępniane przez 

urzędników, bowiem 

rozbudowana procedura 

przetargowa uniemożliwia często 

pozyskanie dokumentu dot. 

Konkretnej dzielnicy. 

78.  § 34 ust 12 

Usunięcie ustępu: 
„Konsultacje z 

mieszkańcami 

dotyczące rodzajów 

przedsięwzięć 

planowanych do 

realizacji ze środków 

 

Możliwość przeprowadzenia 

konsultacji została już wpisana w 

§ 15, nie ma konieczności 

powielania tego zapisu. W 

dodatku konsultacji mają 

podlegać „rodzaje przedsięwzięć 

planowanych”, a nie same 



Dzielnicy przeprowadza 

się do 31 marca roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.” 

przeznaczenie środków, zatem 

może to spowodować 

niepotrzebne wątpliwości i 

niezrozumienie wśród 

mieszkańców dzielnicy.  

79.  § 34 ust 13 Zmienić § 34 ust. 13 

Do 15 maja roku poprzedzającego 

rok budżetowy Zarząd przekazuje 

Prezydentowi Miasta Gdańska 

propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze 

środków Dzielnicy. Właściwe 

wydziały Urzędu Miejskiego oraz 

jednostki organizacyjne Miasta 

określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami 

oraz propozycją harmonogramów 

w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury 

budżetowej i skrócenie jej czasu 

oraz powierzenie kompetencji 

przygotowania projektu organowi 

wykonawczemu, zgodnie z 

obowiązującym w tym względzie 

regulacjami w organach 

państwowych i samorządowych. 

80.  § 34 ust 14 Zmienić § 34 ust. 14 

Prezydent Miasta Gdańska może 

negatywnie ocenić możliwości 

realizacji przedsięwzięcia 

zaproponowanego do realizacji ze 

środków Dzielnicy wyłącznie w 

przypadku niespełniania 

kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności 

przedsięwzięcia. Od oceny 

negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół 

powołany przez Radę Miasta 

Gdańska i składający się z 3 

przedstawicieli Rady Miasta 

Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic. Zespół podejmuje 

decyzje zwykłą większością 

głosów 

Ciało odwoławcze nie powinno 

składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być 

kontrolowana, zaś właściwym do 

złożenia odwołania powinien być 

Zarząd, szczególnie, że w okresie 

wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady 

81.  § 34 ust 15 

Usunięcie ustępu 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” 

 

Uchwała w sprawie Konwentów 

makrodzielnicowych nie 

obowiązuje i zgodnie z decyzją 

Wojewody Pomorskiego była 

sprzeczna z prawem. 

82.  § 34 ust 16 Zmienić § 34 ust. 16 

Rada do 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków Dzielnicy 

– Budżet Dzielnicy. Środki 

nierozdysponowane ujmowane są 

w rezerwie budżetowej. 

Zmiana terminu pozwalająca 

zwołać sesję po wakacjach oraz 

usunięcie powtórzenia wyrazu 

Rada; dodatkowo usunięcie zapisu 

ograniczającego suwerenność 

decyzji Rady 

83.  § 34 ust 19 Zmienić § 34 ust. 19 

Darowizny od osób prawnych i 

fizycznych dla Dzielnicy mają 

charakter darowizny celowej 

wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz 

Dzielnicy. 

Przedmiotem darowizny mogą 

być wszelkie prawa majątkowe, a 

także prawa niemające wartości 

majątkowej, jeżeli tylko mają 

jakąś wartość, zatem zawężanie 

możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków 



pieniężnych jest niecelowe 

84.  § 35 ust 3 Zmienić § 35 ust. 3 

W razie powtarzającego się 

rażącego naruszenia prawa przez 

Radę, Rada Miasta Gdańska z 

własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydenta Miasta Gdańska może 

rozwiązać Radę. 

Zapis „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w 

wykonywaniu zadań” jest 

niedookreślony zarówno w 

zakresie czasu jak i przyczyny 

ewentualnego rozwiązania Rady. 

Tak nieostry zapis może 

prowadzić do nadużyć. W 

rzeczywistości jedynym 

obiektywnym miernikiem 

wykonywania zadań Rady są 

odbyte sesje, zaś temat 

obligatoryjności sesji jest już 

obwarowany sankcją § 13 ust. 5,    

85.  § 39 ust 1 Zmienić § 39 ust 1 

Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona 

przekazuje do Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdańska, nie później 

niż do 30 kwietnia roku 

następnego, sprawozdanie z 

działalności Rady za rok ubiegły. 

Kwestia sprawozdania Zarządu 

jest już uregulowana we 

wcześniejszych paragrafach 

86.  § 39 ust 3 Zmienić § 39 ust. 3 

Sprawozdania z działalności Rady 

i Zarządu za rok ubiegły 

umieszcza się na stronie 

internetowej Dzielnicy w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku 

kwestia publikacji sprawozdań 

powinna być konkretnie 

określona, a strona internetowa 

wydaje się najbardziej dostępnym 

medium 

87.  § 41 ust. 1 Zmienić § 41 ust. 1 

Wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od złożenia 

ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3, 4 i 5. 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

88.  § 41 ust. 2 Zmienić § 41 ust. 2 
W przypadku przedterminowych 

wybory Prezydent Miasta Gdańska 

nie zarządza się wyborów do Rady 

Konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Prezydenta Miasta Gdańska 

89.  § 41 ust. 3 Zmienić § 41 ust. 3 

W przypadku przedterminowych 

wybory do Rady Miasta Gdańska 

wybory do Rady zarządza 

Prezydent Miasta Gdańska w 

terminie 1 miesiąca od ślubowania 

Radnych Miasta Gdańska 

Celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów 

Rady Miasta Gdańska 

90.  § 46 pkt 15 

Usunąć § 46 pkt 15 
15) stwierdzanie 

wygaśnięcia mandatów 

Radnych 

 

Kwestia stwierdzenie wygaśnięcia 

mandatu Radnych, winna wzorem 

organów samorządu 

terytorialnego być właściwością 

Rady 

91.  § 54  Dopisanie ust 1 i 2  

Zgłoszenie kandydata na radnego 

może zawierać nazwę partii 

politycznej oraz organizacji 

społecznych  do których należy 

kandydat. Nazwy nie mogą 

przekraczać 45 znaków 

drukarskich, w tym spacji. W 

przypadku braku podmiotu, do 

którego należy kandydat wpisuje 

się wyraz: „niezależny”. 
kandydat składa oświadczenie o 

przynależności do partii 

politycznej  lub organizacji 

społecznych.   

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 
Oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości 

procedurę zgłoszenia 

92.  § 57 ust 3 

pkt 3 
Zmienić § 57 ust. 3 

3) nazwę lub skrót nazwy partii 

politycznej lub organizacji 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, 

do jakiej partii politycznej lub 



społecznych, do których należy 

kandydat, a w przypadku braku 

podmiotu, do którego należy 

kandydat wpisuje się wyraz: 

„niezależny”. 

organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam 

kandydat chce te dane ujawnić. 

93.  § 59 ust 1 Zmienić § 59 ust. 1 

Kampania wyborcza rozpoczyna 

się z dniem zarządzenia wyborów 

przez Prezydenta Miasta Gdańska i 

ulega zakończeniu w dniu 

głosowania. 

Ciszę wyborczą należy 

wprowadzić jedynie w dniu 

głosowania 

94.  § 66 Zmienić § 66 

Wyborca głosuje na kandydatów 

stawiając znak “x” w kratce z 

lewej strony obok nazwisk 

najwyżej trzech kandydatów. 
Wyborca może głosować na 

mniejszą liczbę kandydatów. 

 

95.  § 80  ust 3  Zmienić § 80 ust. 3 

Wygaśnięcie mandatu radnego w 

przypadkach określonych w ust. 1 

pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze 

uchwały nie później niż w terminie 

3 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Stwierdzenie faktu wygaśnięcia 

mandatu powinna stwierdzać 

uchwałą Rada; zupełnie 

niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdańska nowych uprawnień do 

zgłaszania przypadków 

wygaśnięcia mandatu - powinien 

zajmować się tym Prezydent 

Miasta Gdańska 

96.  Przypisy 

końcowe 
Zmienić przypisy 

końcowe 
 

Przepisy końcowe należy tak 

zmodyfikować, aby całość zmian 

statutowych weszła w życie w 

jednym terminie - najlepiej od 

nowej kadencji Rady. 

97.  Tekst 

jednolity 
Ogłoszenie tekstu 

jednolitego Statutu 
 

Ze względu na dużą ilość zmian 

konieczne jest, aby po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego zmian - Rada Miasta 

Gdańska w drodze obwieszczenia 

ogłosiła jednolity tekst Statutu 
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Dotyczy: opinia dotycząca projektu statutu Rad Dzielnic  

 

  

 

 Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec wysłuchując cykl konsultacji dotyczących projektu 

statutu Rad Dzielnic ocenia projekt negatywnie jako całość.  

 Doceniając kilkanaście zmian dotyczących uporządkowania wielu spraw niejasnych na 

temat wyborów do Rad Dzielnic, zwoływania i przeprowadzania sesji oraz innych tego typu 

punktów chcielibyśmy przekazać swoje uwagi co do pozostałych, które w naszej opinii są nie 

do zaakceptowania. 

 W § 34. 1. określono, że podział środków z budżetu powinien wynosić 70 % na 

inwestycje, a 30 % na pozostałe działania. Uważamy, że procent udziału na inwestycje 

powinien być mniejszy i wynosić 50 %. Chyba, że Rada Dzielnicy zdecyduje inaczej. 

 W § 34. od 12 do 18 negatywnie oceniamy całą procedurę uchwalania budżetu: 

 Po pierwsze proponowany statut narzuca na Rady, aby określały co będą 

realizowały w kolejnym roku dziewięć miesięcy przed jego rozpoczęciem. Co więcej 

według projektu Rady mają określić termin rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, 

szacowaną ilość uczestników, zasady naboru uczestników oraz szczegółowe koszty 

przedsięwzięcia. Jaki jest cel tak dokładnego określania projektów ponad rok lub więcej 

przed ich rozpoczęciem?.  

 Trzeba zauważyć, że nasza Rada jak i większość Rad współpracuje na dzielnicy 

ze szkołami, placówkami kultury oraz sportu wspierając je w określony sposób. Nowy 

statut spowoduje, że jednostki te będą musiały określić ponad rok wcześniej swój 

harmonogram pracy. A co jeśli nie uda się czegoś zrealizować? Procedura zmiany 

będzie obejmowała znowu wszystkie punkty zawarte statusie i będzie trwała 4 

miesiące?  

 Dlaczego nie można określić w uchwale budżetowej bardziej ogólnie na co ma 

być przeznaczona dana część budżetu bez określenia konkretnych projektów? Te będą 

określone w późniejszym czasie np. do 31 stycznia roku w którym jest realizowane 

przedsięwzięcie.  

 Nawet Miasto Gdańsk nie określa tak dokładnie swoich wydatków 9 miesięcy 

przed jego rozpoczęciem.  

 Dodatkowo według informacji przekazywanych na konsultacjach nie będzie 

możliwości uchwalania tak zwanych uchwał „koszykowych” Spowoduje to, że każda 

zmiana w jakimś projekcie będzie musiała być dokonana poprzez zwołanie sesji i 

uchwalenie zmian w projekcie uchwały budżetowej. Wydłuży to proces zmian jak 

również spowoduje jeszcze większe zamieszanie i problemy.  

Nr sprawy:  253/2021 



 

Uważamy, że należy uporządkować sprawy dotyczące uchwalania budżetu jednak 

powinno to być realizowane w taki sposób, aby usprawnić pracę nie tylko urzędu, ale 

również Radom Dzielnic.  

 

 Negatywnie oceniamy również fakt, że w wielu punktach proponowanego statutu 

umieszczony został zapis dotyczący informowania Radnych Miejskich przez organy Rady 

Dzielnicy o sprawach związanych z dzielnicą. Nie widzimy takiej potrzeby. Naszym zdaniem, 

obowiązkiem Radnego Miejskiego z danego okręgu jest interesowanie się pracą  Rady 

Dzielnicy. Odnosimy się tutaj do zapisów w § 28 1. podpunkt 17) oraz punkt 3.  

 

Uważamy również, że zmiany nie dają dodatkowych narzędzi dla Rad Dzielnic w 

decydowaniu o ważnych sprawach na dzielnicy. Mamy tutaj na myśli następujące sprawy takie 

jak: 

1. Możliwość zgłaszania interpelacji i zapytań tak jak Radni Miejscy  

2. Zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej na sesję Rady Miasta  

3. Obowiązku informowania Rady Dzielnicy przez Urząd Miejski w Gdańsku o 

wydawanych pozwoleniach na budowę na terenie dzielnicy  

 

 Liczymy również, że w statucie pozostanie punkt dotyczący realizacji projektów na 

terenach spółdzielni mieszkaniowej. Mamy tutaj na myśli § 34 punkt 6.  

Jak pokazał Budżet Obywatelski 2020 jak również ankieta ewaluacyjna, mieszkańcy chcą 

takiej współpracy na dzielnicach.  

 

 Pozytywnie oceniamy wiele zmian związanych z procedowaniem sesji oraz 

uporządkowanie spraw z obecnością Radnych na sesji. Projekt zakłada jednak zmiany 

detaliczne w statutach, nie jest faktyczną reformą funkcjonowania rad dzielnic, radni zamiast 

otrzymać nowe kompetencje, otrzymują  zwiększone obciążenie biurokracją. Brakuje 

zwiększenia kompetencji decyzyjnej dla Rad Dzielnic przez co cały projekt statutu oceniamy 

negatywnie.  

 

 

Z poważaniem  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 













Uchwała Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 10 lutego 2021 roku 

w sprawie  

zmian Statutu Dzielnicy Strzyża. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 4, 5 i 15 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami) 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W związku z załącznikiem Nr 24 do uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. zgłaszamy następujące uwagi oraz wnioski do projektu zmian 

Statutu Dzielnicy Strzyża: 

1) w § 7 ust. 1 - nie stwierdzono żadnych zmian w stosunku do obowiązującego tekstu, 

więc niecelowe jest ponowne nadawanie brzemienia pierwotnego, 

2) w § 8 ust. 2 usunąć zapis „Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się protokoły 

lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.” - jako zbyteczne nakładanie 

na radnych nowych obowiązków i niepotrzebną biurokrację, w dodatku mogącą stać 

w sprzeczności z procedurami RODO, 

3) usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 - proponowany zapis nie daje żadnych nowych uprawnień, 

4) nadać § 8 ust. 5 brzmienie „Prezydent, w terminie 3 miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje legitymację ze zdjęciem potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

5) usunąć § 9 ust. 3 - proponowana treść jest częściowo powtórzeniem norm zapisanych 

w rocie ślubowania, a dodatkowo zawiera zapis będący ograniczeniem działalności 

gospodarczej, które może być wprowadzane jedynie w formie ustaw, 

6) pozostawić obecne brzmienie § 13 ust. 4 bez dopisywania „z zastrzeżeniem ust. 7 

i 10” - dodanie zastrzeżenia uniemożliwi zwoływanie sesji w trybie pilnym, 

analogicznie do zasad obowiązujących w Radzie Miasta Gdańska, 

7) nadać § 13 ust. 5 brzmienie „W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, Rada 

Dzielnicy może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.” - należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość decyzji, czy konieczne jest rozwiązanie Rady i czy 

nie zaistniały przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające odbycie sesji Rady, 

8) nadać § 13 ust. 7 brzmienie „Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, 

projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad przekazywane są 
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Radnym, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji.” - niezasadne jest 

skracanie i różnicowanie terminu przekazywania materiałów (poza sytuacją sesji 

nadzwyczajnej), 

9) z § 13 ust. 8 usunąć zdanie „Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje 

za pomocą środków elektronicznych” - nie jest domeną Statutów dzielnic nadawanie 

dodatkowych uprawnień Radnych Miasta oraz wskazywanie trybu, w jakim Biuro 

Rady Miasta powinno materiały dostarczać, 

10) w § 13 ust. 12 zastąpić zwrot „w stosunku do liczby Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, wyrazami „aktualnego składu Rady” - 

aktualny skład Rady warto zdefiniować w § 1, jako liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3, 

11) w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy „o ile Radni posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w zdalnym trybie obradowania” - w XXI wieku warunki 

techniczne powinny obowiązkowo być zapewnione przynajmniej w siedzibie Rady, 

12) nadać § 14 ust. 8 brzmienie „W przypadku odwołania lub rezygnacji 

Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu lub osoba 

przez niego upoważniona” - nie wydaje się zasadne nadawanie w Statucie dzielnicy 

uprawnień Przewodniczącej Rady Miasta i obowiązków Radnym Miasta, 

13) nadać § 14 ust. 9 brzmienie „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 Zarządu” - naturalnym 

rozwiązaniem jest w opisanym przypadku powierzyć prowadzenie sesji 

Przewodniczącemu Zarządu, 

14) w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy „w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w § 34 ust. 5” - wprowadzana nowa procedura budżetowa pozbawia Zarząd Dzielnicy 

realnego wpływu na wydatkowanie środków statutowych, zatem ten aspekt 

nie powinien być przedmiotem sprawozdania Zarządu Dzielnicy, lecz sprawozdania 

z wykonania Budżetu Dzielnicy, które powinien składać Radzie Prezydent Miasta 

Gdańska, 

15) nadać § 15 ust. 1 pkt. 8 brzmienie „powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 

konsultacji dzielnicowych” - Rada jest organem uchwałodawczym, zatem nie może 

sama konsultować, a jedynie zlecić konsultacje; obecny zapis przedmiotowego 

punktu powinien zostać wpisany, jako właściwość Zarządu, 

16) pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 - pomimo, że treść tego przepisu zawiera się w § 15 

ust. 1 pkt. 4, to zasadnym jest podkreślenie tej kompetencji, o której często zapomina 

nawet sama Rada Miasta Gdańska, 
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17)  pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 - pomimo, że treść tego przepisu zawiera się w § 15 

ust. 1 pkt. 4, to zasadnym jest podkreślenie tej kompetencji, o której często zapomina 

nawet sama Rada Miasta Gdańska, 

18) usunąć § 15 ust. 4 - współpraca z Radnymi Miasta jest potrzebna, ale na zasadzie 

wzajemności i zadań określonych w § 4 ust. 1, zaś ograniczanie tej współpracy tylko 

do Radnych Miasta Gdańska z jednego okręgu wyborczego jest niezasadne, 

19) usunąć § 16 ust. 3 i 4 - Komisja Rewizyjna powoływana w celu kontroli działalności 

Zarządu w przypadku, gdy całość wydatkowania środków statutowych jest 

przekazywana do Urzędu wydaje się niekonieczna; jeśli Rada będzie widziała 

celowość powołania takiej komisji może to zrobić na zasadach ogólnych określonych 

w § 16 ust. 1, 

20) usunąć § 16 ust. 7 - zbędny jest nadmierny formalizm i wprowadzenie terminów 

utrudniających pracę; dodatkowo nie jest konieczne, aby zawiadomienia i porządki 

obrad komisji miałby być obowiązkowo przekazywane wszystkim Radnym, 

a nie tylko członkom komisji, 

21) usunąć § 16 ust. 8 - kolejny przejaw biurokracji, którą Radni mają prowadzić 

społecznie; jeżeli ten punkt by pozostał wnosimy o modyfikację zapisu, iż protokół 

sporządza wyznaczony przez Prezydenta urzędnik, 

22) w § 17 powrócić do wersji pierwotnej formy, czyli głosowań „jawnych” - kolejny 

przejaw nadmiernego regulowania; jak trzy osobowa komisja powoła jeszcze 

podkomisję skrutacyjną dla przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Komisji, 

23) w § 18 ust. 1 pkt. 5 - nie stwierdzono żadnych zmian w stosunku do obowiązującego 

tekstu, więc niecelowe jest ponowne nadawanie brzemienia pierwotnego, 

24) usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a - obsługą Radnych Miasta Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro Rady Miasta Gdańska, 

25) nadać § 18 ust. 3 brzmienie „W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego 

Rady, a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu” - niezasadne jest 

w przedmiotowym kryterium nieobecności, w dodatku bez określenie, czy chodzi 

o nieobecność na terenie Dzielnicy, Miasta, czy Kraju, 

26) nadać § 19 ust. 1 brzmienie „Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Rady, w głosowaniu jawnym, 

chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady lub w przypadku sesji zdalnych decyzją osoby prowadzącej 

sesję, przeprowadza się głosowania jawne w formie imiennej” - zapis taki jest 

konieczny m.in. w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów informatycznych do głosowania, 

27) nadać § 19 ust. 3 brzmienie „Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady 

gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Prezydenta Miasta 

Gdańska” - obsługa biurowa i archiwizacja dokumentacji powinna być prowadzona 

przez Urząd Miejski, 
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28) nadać § 19 ust. 5 brzmienie „Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, 

a poza Budżetem Dzielnicy również komisjom Rady, grupie Radnych liczącej 

co najmniej 1/3 aktualnego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy” - kwestie projektu Budżetu wzorem organów 

samorządowych i państwowych winny być wyłączną kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś liczba Mieszkańców uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej powinna odpowiadać określonej w art.  41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie gminnym, 

29) nadać § 19 ust. 6 brzmienie „Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy. 

Przedmiotowe oświadczenia pod względem zgodności z rejestrem wyborców 

weryfikuje Prezydent Miasta Gdańska i w przypadku, gdy sprawdzenie wykaże, że 

projekt uchwały został poparty przez wymaganą liczbę Mieszkańców oraz nie jest 

sprzeczny z prawem przesyła go do Przewodniczący Rady celem dalszego 

procedowania” - ogólnie niezasadne wydaje się wprowadzenie inicjatywy 

uchwałodawczej Mieszkańców do Rady Dzielnicy ze względu na charakter spraw 

należących do właściwości Rada Dzielnicy; jednak zupełnie niedopuszczalne jest 

pozostawienie przedmiotowej inicjatywy bez szczegółowego unormowania; jeśli 

inicjatywa Mieszkańców na zostać wprowadzona celowym jest uszczegółowienie 

w Statucie zapisów jej dotyczących wzorem regulaminu obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej przyjętego Uchwałą Nr VI/99/19 Rady Miasta Gdańska, 

30) nadać § 20 ust. 2 brzmienie „Protokół może być sporządzany utrwalając przebieg 

posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 

oraz odnotowując pisemnie przynajmniej oznaczenie sesji, miejsce i datę obrad, 

wyniki przeprowadzonych głosować, podjęte uchwały oraz podstawowe ustalenia” - 

celowe jest dopuszczenie możliwości rejestracji sesji i skrótowej wersji protokołów, 

31) pozostawić obowiązujący zapis § 21 ust. 1 „W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu.” - określanie z ilu osób 

ma składać się Zarząd powinna być suwerenną decyzją Rady Dzielnicy; w przypadku 

mniejszych dzielnic lub innych obowiązków pełnionych przez Radnych może nie być 

zasadny 3 lub 4 osobowy Zarząd; poza tym gdy proponowana jest obligatoryjność 

powoływania członka Zarządu należy przewidzieć dietę połączoną z pełnieniem tej 

funkcji, 

32) nadać § 28 ust. 1 pkt. 1 brzmienie „przygotowywanie projektów uchwał Rady, 

za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych Radzie przez komisje Rady 

lub grupy radnych. Wyłączną kompetencją Zarządu jest przygotowanie projektu 

Budżetu Dzielnicy” - kwestie projektu Budżetu wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być wyłączną kompetencją organu wykonawczego (Zarządu), 

33) nadać § 28 ust. 1 pkt. 7 brzmienie „przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie realizacji zadań finansowanych z Budżetu Dzielnicy” - 
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koniecznym jest pozostawienie wpływu organu wykonawczego na sposób 

wydatkowania środków statutowych, 

34) nadać § 28 ust. 1 pkt. 9 brzmienie „składanie rocznych sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego” - jeśli 

kwestia wydatkowania środków statutowych jest realizowana bezpośrednio przez 

jednostki podległe Prezydentowi Miasta to ten organ powinien przygotować 

informację o zadaniach z Budżetu Dzielnicy za rok poprzedni oraz ich kosztach, 

35) nadać § 28 ust. 1 pkt. 14 brzmienie „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 na bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy” - 

bardzo istotny jest sprawny przepływ informacji, zatem celowe wydaje się określenie, 

że jednostki powinny na bieżąco informować o swoich zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy, 

36) nadać § 28 ust. 1 pkt. 15 brzmienie „otrzymywanie od organów gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków codo wykonanych prac” - absurdem jest proponowany 

zapis, że to Zarząd Dzielnicy miałby sam występować o taki informacje; to przecież 

jednostki miejskie wiedzą kiedy będą organizować odbiory i powinny o tym 

z wyprzedzeniem poinformować organ wykonawczy Dzielnicy, 

37) nadać § 28 ust. 1 pkt. 16 brzmienie „otrzymywanie od organów Miasta Gdańska 

oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy” 

- informacje te powinny być przekazywane Zarządowi regularnie z urzędu, 

a nie dopiero na wniosek, 

38) nadać § 28 ust. 1 pkt. 17 brzmienie „informowanie Mieszkańców o działaniach 

podejmowanych przez Zarząd” - obsługą Radnych Miasta Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z kompetencjami Biuro Rady Miasta Gdańska, 

39) usunąć § 28 ust. 3 - zadanie współpracy m.in. z Radnymi Miasta wpisany jest w § 4 

ust. 1 i nie ma potrzeby go tu powtarzać, zaś zawężanie współpracy tylko do Radnych 

Miasta Gdańska z jednego okręgu wyborczego, jest niedopuszczalne, 

40) nadać § 29 ust. 1 brzmienie „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” - powrót do pierwotnego brzmienia przepisu; 

niedopuszczalne jest próba dodanie zastrzeżenia zgodnie, z którym czas na opinię 

organów dzielnicy można by praktycznie zmniejszyć do zera; druki nieraz wpływają 
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kilka godzin przed powiedzeniem komisji Rady Miasta i jak wówczas można by 

wydać opinię; konieczne jest konkretne zagwarantowanie minimalnego czasu 

na zaopiniowanie, 

41) nadać § 29 ust. 4 brzmienie „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” - Statut Dzielnicy nie jest miejscem do wpisywania dodatkowych 

uprawnień Radnych Miasta Gdańska, zaś zawężanie tego tylko do Radnych Miasta 

Gdańska z jednego okręgu wyborczego jest niedopuszczalne, 

42) nadać § 32 ust. 2 brzmienie „Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego 

upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej 

komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może również udzielić innej osobie upoważnienia 

do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie” - Przewodniczący Zarządu powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do czynności o których mowa w tym przepisie, 

43) nadać § 34 ust. 1 brzmienie „W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność statutową Dzielnic Miasta Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy” - na tym etapie procedury nie jest istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków przeznaczonych na budżety Dzielnic, 

44) nadać § 34 ust. 2 brzmienie „Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według 

algorytmu:  

a) 90% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej 

z Dzielnic 

b) 10% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielone w zależności 

od udziału powierzchni gruntów miejskich w Dzielnicy do ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście”  

- wprowadzenie mechanizmu stałej części środków dzielonej na liczbę dzielnic jest 

krzywdzące dla Mieszkańców ze względu na nierównomierny podział Gdańska 

na Dzielnice, 

45) nadać § 34 ust. 4 brzmienie „Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska według stanu Mieszkańców objętych rejestrem 

wyborców na dzień 1 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” - celowe jest ujednolicenie daty 

z procedurą Budżetu Obywatelskiego, 

46) nadać § 34 ust. 5 brzmienie „Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu 

Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące obszaru Dzielnicy lub służące zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców w zakresie:  
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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 oraz drobnych inwestycji;  

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady i Zarządu, w tym 

przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f.”  

- koniecznym jest utrzymanie obecnego zapisu - drobnych inwestycji oraz likwidacja 

nierealnego limitu na działania informacyjne, 

47) usunąć § 34 ust. 7 - niedopuszczalne jest ograniczanie suwerenności Rad Dzielnic 

w podejmowaniu decyzji, co do struktury wydatków, 

48) nadać § 34 ust. 8 brzmienie „Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być kumulowane nie dłużej niż w okresie jednej kadencji 

Rady i realizowane w okresie dłuższym niż rok” - realizacja inwestycji uchwalonych 

w ostatnim roku kadencji powinna być dopuszczalna i po jej zakończeniu, 

49) nadać § 34 ust. 9 brzmienie „Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska” - kwestia 

dodatkowych środków nie musi łączyć się jedynie z wydatkami określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej kwestii zostawić swobodę Radzia Miasta Gdańska, 

50) nadać § 34 ust. 10 brzmienie „Kopie dokumentów dotyczących wykorzystania 

środków finansowych przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy wydział Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku” - Gmina Miasta Gdańska jest Nabywcą towarów lub usług 

wydatkowanych z Budżetów Dzielnic, więc to Urząd Miejski powinien zajmować się 

kwestiami dokumentów księgowych, 

51) usunąć § 34 ust. 12 - możliwość przeprowadzenia konsultacji została już wpisana 

w § 15, a na tak wczesnym etapie procedury budżetowej nie jest celowe prowadzenie 

pełnych konsultacji, a jedynie zebranie pomysłów Mieszkańców, 

52) nadać § 34 ust. 13 brzmienie „Do 15 maja roku poprzedzającego rok budżetowy 

Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.” - zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury budżetowej i skrócenie jej czasu oraz powierzenie 

kompetencji przygotowania projektu organowi wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym względzie regulacjami w organach państwowych 

i samorządowych, 
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53) nadać § 34 ust. 14 brzmienie „Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji przedsięwzięcia zaproponowanego do realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół powołany przez Radę Miasta Gdańska 

i składający się z 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów.” - ciało odwoławcze nie powinno składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być kontrolowana, zaś właściwym do złożenia odwołania 

powinien być Zarząd, szczególnie, że w okresie wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady, 

54) usunąć § 34 ust. 15 - uchwała w sprawie Konwentów makrodzielnicowych 

nie obowiązuje i zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego była sprzeczna 

z prawem, 

55) nadać § 34 ust. 16 brzmienie „Rada do 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki nierozdysponowane ujmowane są w rezerwie budżetowej.” - 

zmiana terminu pozwalająca zwołać sesję po wakacjach oraz usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo usunięcie zapisu ograniczającego suwerenność decyzji 

Rady, 

56) nadać § 34 ust. 19 brzmienie „Darowizny od osób prawnych i fizycznych 

dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy.” - przedmiotem darowizny mogą być 

wszelkie prawa majątkowe, a także prawa niemające wartości majątkowej, jeżeli 

tylko mają jakąś wartość, zatem zawężanie możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków pieniężnych jest niecelowe, 

57) pozostawić obecne brzmienie § 35 ust. 3 bez dopisywania „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w wykonywaniu zadań” - proponowany dopisek 

bez doprecyzowania pojęcia braku skuteczności w wykonywaniu zadań może 

stanowić pole do dowolnej interpretacji. W rzeczywistości jedynym obiektywnym 

miernikiem wykonywania zadań Rady są odbyte sesje, zaś temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany sankcją § 13 ust. 5, 

58) nadać § 39 ust. 1 brzmienie „Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, nie później niż 

do 30 kwietnia roku następnego, sprawozdanie z działalności Rady za rok ubiegły.” - 

kwestia sprawozdania Zarządu jest już uregulowana we wcześniejszych paragrafach, 

59) nadać § 39 ust. 3 brzmienie „Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu za rok 

ubiegły umieszcza się na stronie internetowej Dzielnicy w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku” - kwestia publikacji sprawozdań powinna być konkretnie określona, 

a strona internetowa wydaje się najbardziej dostępnym medium, 
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60) nadać § 41 ust. 1 brzmienie „Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Gdańska 

w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.” - 

konieczna regulacja dotycząca przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta 

Gdańska, 

61) nadać § 41 ust. 2 brzmienie „W przypadku przedterminowych wybory Prezydent 

Miasta Gdańska nie zarządza się wyborów do Rady” - konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Gdańska, 

62) nadać § 41 ust. 3 brzmienie „W przypadku przedterminowych wybory do Rady 

Miasta Gdańska wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Gdańska w terminie 

1 miesiąca od ślubowania Radnych Miasta Gdańska” - celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów Rady Miasta Gdańska, 

63) usunąć § 46 pkt. 15 - kwestia stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnych, winna 

wzorem organów samorządu terytorialnego być właściwością Rady, 

64) nadać § 54 ust. 3 brzmienie „Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać nazwę 

partii politycznej i organizacji społecznych, do których należy kandydat. Nazwy 

nie mogą przekraczać łącznie 45 znaków drukarskich, w tym spacji. W przypadku 

nie podania nazwy partii politycznej i organizacji społecznych wpisuje się wyraz: 

„niezależny”.” - Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, do jakiej partii politycznej 

lub organizacji społecznej należy kandydat, szczególnie jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić, 

65) nadać § 54 ust. 4 brzmienie „Kandydat składa oświadczenie w kwestii przynależności 

do partii politycznej lub organizacji społecznych.” - oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości procedurę zgłoszenia, 

66) nadać § 57 ust. 3 brzmienie „nazwę lub nazwy partii politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy kandydat, a w przypadku nie podania podmiotów 

do których należy kandydat wpisuje się wyraz: „niezależny”.” - Mieszkańcy mają 

prawo wiedzieć, do jakiej partii politycznej lub organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam kandydat chce te dane ujawnić, 

67) pozostawić obecne brzmienie § 80 ust. 3 - stwierdzenie faktu wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać uchwałą Rada; zupełnie niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nowych uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia mandatu - powinien zajmować się tym Prezydent Miasta 

Gdańska, 

68) przepisy końcowe należy tak zmodyfikować, aby całość zmian statutowych weszła 

w życie w jednym terminie - najlepiej od nowej kadencji Rady, 

69) ze względu na dużą ilość zmian wnosimy, aby po opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego zmian - Rada Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst Statutu. 
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§ 2 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do Statutu Dzielnicy Strzyża następujących zmian: 

1) zdefiniować w § 1 pojęcie „aktualnego składu Rady” - jako liczba Radnych, 

od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3, 

2) dodać § 5 w brzmieniu „Rada Miasta Gdańska może przekazać jednostce 

pomocniczej w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych Miasta” - 

przywrócenie zapisu ze statutów z 2003 r., 

3) nadać § 6 brzmienie „Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy 

warunki lokalowe, obsługę finansową, prawną i kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania.” - konieczne jest zapewnienie właściwej obsługi 

i warunków pracy Organom Dzielnicy, 

4) nadać § 9 ust. 2 brzmienie „Ustala się następującą wysokość miesięcznych diet 

za pełnienie obowiązków społecznych w organach Dzielnicy:  

1) Przewodniczący Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 

100% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę 

w wysokości 50% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

3) Członek Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 25% diety 

ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

4) Przewodniczący Rady jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 

25% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska.”  

- koniecznym jest powiązanie wysokości diet z kwotą aktualizowaną cyklicznie, 

aby zapobiec obecnej sytuacji, gdzie wysokość diet nie została zmieniona od 2003 r.; 

poza tym jeśli projektodawcy zmian widzą konieczność wprowadzenie obowiązku 

powołania Członka Zarządu, to należy również dla osoby pełniącej tą funkcję 

przewidzieć dietę, 

5) nadać § 11 ust. 1 brzmienie „Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 

3 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.” - skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej, 

6) nadać § 11 ust. 2 brzmienie „Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, 

a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 

niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów do Rady.” - zapewnienie działania Zarządu 

w czasie wprowadzanej obecnie procedury trzykrotnych wyborów do Rady, 

7) nadać § 14 ust. 1 brzmienie „Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.” - istnienie w organach 

Dzielnicy funkcji dwóch Przewodniczących wprowadza problemy szczególnie 

dla Mieszkańców; skoro nazwa Przewodniczących Zarządu wynika z ustawy 

i nie można jej zmienić, to zasadnym wydaje się zaproponowanie innej nazwy funkcji 

dla Przewodniczącego Rady, 
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8) usunąć § 14 ust. 2 - kwestia powinna być swobodnie regulowana przez Radę danej 

Dzielnicy, 

9) ze względu na utrudnione procedury przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy zwoływania sesji w okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 30 dniowych terminów zawartych w § 14 ust. 7 i ust. 8 

do 3 miesięcy,  

10) dodać § 15 ust. 1 pkt. 29 w brzmieniu „składania do Rady Miasta Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczych w formie projektów uchwał dotyczących spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub mających wpływ na Dzielnicę i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady Miasta Gdańska” - Rada, jako organ uchwałodawczy 

Dzielnicy powinien mieć możliwość przygotowania i przekazania do dalszego 

procedowania projektów uchwał w sprawach dotyczących Dzielnicy, 

11) dodać § 15 ust. 1 pkt. 30 w brzmieniu „proponowanie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy” - art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala na ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych jednostek pomocniczych, 

12) nadać § 16 ust. 5 brzmienie „Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 

sprawozdania ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału roku następnego” 

- rezygnacja z planów pracy, które w przypadku specyfiki pracy były trudne 

do określenia, 

13) nadać § 21 ust. 3 brzmienie „Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Zarządu.” - Zastępca Przewodniczącego Zarządu, jak i ewentualni Członkowie 

Zarządu mogliby nie być Radnymi Dzielnicy, oczywiście o ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego rozwiązania, 

14) ze względu na utrudnione procedury przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy zwoływania sesji w okresie wakacyjnym zasadnym jest 

wydłużenie 60 dniowych terminów zawartych w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 

do 3 miesięcy,  

15) nadać § 27 ust. 1 brzmienie „Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 

3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez Miejską Komisję ds. Wyborów 

w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska.” - należy pozostawić Radzie Miasta możliwość decyzji, czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w wyznaczonym terminie, 

16) nadać § 27 ust. 2 brzmienie „Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu 

w ciągu 3 miesięcy od dnia jego odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.” - należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne jest rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 
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przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające dokonanie wyborów w wyznaczonym 

terminie, 

17) dodać § 28 ust. 1 pkt. 18 w brzmieniu „występowanie do właściwej Komisji Rady 

Miasta Gdańska ze skargami na działanie Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta” - zasadnym jest zapisanie 

wnioskowanej kompetencji wzmocnienia właściwości Rady w przypadku 

niewłaściwego działania jednostek Miasta, 

18) dodać § 28 ust. 1 pkt. 19 w brzmieniu „udziału z głosem doradczym w komisjach 

konkursowych, przetargowych, odbiorowych i innych dotyczących Dzielnicy” - 

proponowane uprawnienie umożliwi poprawę realizacji funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

19) dodać § 28 ust. 1 pkt. 20 w brzmieniu „składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 

zapytań rozpatrywanych na zasadach analogicznych do interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska” - konieczne jest wprowadzenie uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o stanie faktycznym zgłaszanych problemów, 

20) dodać § 28 ust. 1 pkt. 21 w brzmieniu „wydawanie opinii w procedurze udzielania 

i odbierania koncesji na prowadzenie sprzedaży alkoholu” - częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy, 

21) dodać § 28 ust. 1 pkt. 22 w brzmieniu „konsultowanie z Mieszkańcami istotnych 

spraw dotyczących Dzielnicy, w szczególności rodzajów przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków Budżetu Dzielnicy” - Zarząd Dzielnicy jest organem 

właściwym do prowadzenia konsultacji, 

22) nadać § 28 ust. 2 brzmienie „Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi Zarząd.” - dokumentacja realizacji zadań może zawierać dane wrażliwe 

lub inne informacje, które należy zanonimizować, więc nie powinna być umieszczana 

w zbiorze ogólnodostępnym, 

23) dodać § 36 ust. 3a w brzmieniu „Uprawnionymi do złożenia odwołania 

od zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, są Rada Dzielnicy oraz Mieszkańcy 

Dzielnicy.” - skoro wnioskodawcy zmian uznają za zasadne wprowadzenie inicjatywy 

uchwałodawczej Mieszkańców, to należy Mieszkańcom również dać uprawnienie 

do ewentualnego zakwestionowania zarządzenia nadzorczego Prezydenta Miasta 

Gdańska, 

24) nadać § 59 ust. 1 brzmienie „Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez Prezydenta Miasta Gdańska i ulega zakończeniu 

z końcem dnia poprzedzającego dzień głosowania.” - cisza wyborcza powinna 

obowiązywać jedynie w dniu głosowania, zaś sobota przedwyborcza powinna być 

jeszcze ostatnim dniem kampanii, dzięki czemu wzrośnie szansa na aktywizację 

Mieszkańców i wyższą frekwencję, 

25) nadać § 66 brzmienie „Wyborca oddaje głos na 1-5 kandydatów, których nazwiska 

znajdują się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratkach z lewej strony 

obok ich nazwisk znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).” - 
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powrót do możliwości wyboru większej ilości kandydatów spowoduje lepsze 

odzwierciedlenie preferencji wyborców i wpłynie na ograniczenie efektu „lidera”, 

a jednocześnie proponowana maksymalna liczba 5 głosów nie spowoduje 

„zawłaszczania” Rady przez jedną listę. 

§ 3 

Uznajemy za wskazaną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony zachodniej terenów leśnych 

integralnie związanych z dzielnicą, a stanowiących część działki nr 405/4 obręb 029 

Gdańsk oraz działki nr 405/1, 405/2, 405/3, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2 obręb 29 Gdańsk. 

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Uznajemy za niezbędną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowo-zachodniej 

terenów leśnych integralnie związanych z dzielnicą,  

a stanowiących działki nr 26, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 28/1, 28/2 obręb 031 Gdańsk 

oraz część działki nr 2/9 obręb 031.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Uznajemy za konieczną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowej  

nieruchomości zabudowanych przy ulicy Makuszyńskiego 1, 3 i 5  

posiadających dojazd jedynie przez teren Dzielnicy Strzyża,  

a stanowiących działki nr 109/10, 109/43, 109/51, 110, 111, 912/1, 912/15, 912/16, 

912/17, 912/24, 912/25 obręb 031 Gdańsk  

oraz północny fragment działki nr 912/2 obręb 031 Gdańsk.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Uznajemy za zasadną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowo-wschodniej  

terenu byłych koszar stanowiących teren inwestycji pod nazwą Garnizon  

aż do osi komunikacyjnych stanowiącej ulice Słowackiego,  

Żołnierzy Wyklętych i Grunwaldzką w Gdańsku.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 7 

Uznajemy za zasadną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony wschodniej  

obszaru tzw. Kolonia Abegga,  

czyli kwartału terenu pomiędzy ulicami Braci Lewoniewskich,  

Żołnierzy Wyklętych i Grunwaldzką oraz linią kolejową nr 202 w Gdańsku.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Do wypełnienia i złożenia  

w imieniu Rady Dzielnicy Strzyża  

formularza zgłaszania uwag do projektów zmian Statutów dzielnic  

upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 
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PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 03.12.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Poparcie partii powinno być; brak wskazania tej 
okoliczności jest nieuczciwe 
 
Ewentualnie – przynajmniej możliwość wpisania 
takiej informacji, w szczególności w zakresie 
lokalnych stowarzyszeń 

Obowiązek oświadczenie kandydata (pod 
rygorem odpowiedzialności karnej), że jest 
członkiem partii / stowarzyszenia 
 
Partie – wszystkie; stowarzyszenia – tylko 
takie, które są reprezentowane w radzie 
miasta / w sejmie 
 
oświadczenie dot. przynależności do 
stowarzyszenia / fundacji nie powinno być 
problemem 
 
wymieniając organizacje, do których się 
przynależy trzeba pamiętać o liczbie znaków 
na karcie wyborczej 
 
tylko na obwieszczeniu powinna być ta 
informacja 

Wybory do rad dzielnic powinny odbywać się w 
terminie wyborów do rady miasta – zwiększenie 
świadomości mieszkańcy i większa frekwencja 

to jest niezgodne z ustawą o samorządzie 
gminnym 
 
przepisy tego jednoznacznie zakazują 

Rozwiązanie rady dzielnicy powinno być 
obligatoryjne (a nie fakultatywne) – w przypadku 
naruszenia prawa / nieskuteczności działania 

 

Zarząd dzielnicy powinien być wybierany w 
bezpośrednich wyborach 

to by upolityczniło wybory  

12 miesięcy nieobecności – powinno być 
nieusprawiedliwionej nieobecności – chociażby w 
formie notatki 

trudności w ustaleniu zasadności 
usprawiedliwienia 
 
nie powinno być możliwości usunięcia 
radnego - to wyborcy decydują 
 
harmonogram prac rady dzielnicy 
 
bardzo trudno jest zaplanować sesję z uwagi 
na dynamiczne zmiany 
 
w RMG usprawiedliwienie jest możliwe tylko 
w formie delegacji przewodniczącego RMG; 
 
12 miesięcy to bardzo długo 

Zmienić rok nieobecności na 12 miesięcy 
nieobecności 

 

Głosowanie na kilku kandydatów (3-5) we wszystkich wyborach głosuje się wyłącznie 



na jednego kandydata; należy utrzymać głos 
na jednego kandydata w celu uproszczenia 
procedury wyborczej 

Zgłoszenie informacji na temat okoliczności 
wygaszających mandat przez przewodniczącego 
RMG – czy to nie wykracza poza zakres wyłącznej 
właściwości przewodniczącego RMG 
 
Zgłoszenie powinno być też na wniosek dowolnego 
mieszkańca 

na wniosek właściwej komisji RMG (komisja 
Samorządu i Ładu Publicznego) 

Rozwiązanie rady przez – fakultatywne, a nie 
obligatoryjne (po 3 pełnych kwartałach 
niezwoływania sesji) 

 

Koniec kadencji Rady Dzielnicy – utrzymać dwa 
miesiące, bo pierwsze sesje rad dzielnic mogą 
wypaść w wakacje 

 

Ograniczenie praw wyborczych osób pracujących w 
urzędzie miejskim – należy je znieść1 

jeśli to ograniczenie ma zostać utrzymane, to 
proponuję również objąć nim pracowników 
spółek miejskich 

Wygaszenie mandatu w wyniku nieobecności – to 
nie jest demokratyczne; decydować powinni 
wyłącznie wyborcy 

 

Obniżyć minimalną liczbę kandydatów do poziomu 
wielkości rady 

 

Jaka jest minimalna liczba radnych do 
funkcjonowania rady? 

Proponuję zastosowanie rozwiązania z par. 82 
– 2/3 składu rady jako minimum 

Próg wyborczy powinien zostać utrzymany; powinna 
być minimalna frekwencja 

 

Zmniejszenie liczby radnych dzielnic 15/21 – o ile to 
nie jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym 

 

Par. 41 ust. 1 – czy nie wymaga uregulowania 
kwestia nowej kadencji prezydenta miasta 

 

 

 

                                                           
1 http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-lu-89-
12/statut_skargi_organow_nadzorczych_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_ust_ustawy_o_samorz
adzie/2262dd3/2.html?q=&_symbol=626_6260&_haslo=Samorz%C4%85d+terytorialny&_sad=Wojew%C3%B3
dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Lublinie&_skarzony=Rada+Miasta&_okres=2012_05 



 

PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 10.12.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Uzupełnienie słowniczka – o definicję 
większości „aktualnej” oraz „statutowej” 
(radnych, którzy złożyli ślubowanie) 

 

Słowniczek - Radny Miasta Gdańska z okręgu 
wyborczego 

 

Notatki z dyżurów zamiast protokołów; 
wszędzie powinny być protokoły, a nie notatki 

Co jest notatką – powinno to być doprecyzowane 
 
Notatka – powinna być co najwyżej w dzienniku 
dyżurów 
 
notatki to zbędna formalność 
 
zrezygnować z obowiązku robienia notatek 
 
ewentualnie wpisanie możliwości odnotowywania 
dyżurów w zeszycie (tak, jak to się odbywa obecnie) 
 
zeszyt dyżurów – powinien być bardziej nowoczesny 
 
w tym kontekście trzeba też rozważyć kwestię 
przetwarzania danych osobowych przez radę 
dzielnicy (należy uporządkować kwestię RODO w 
radach dzielnic) 

Zebrania – powinny być doprecyzowane  

Spotkania, a nie zebrania (w kontekście 
notatek / protokołów) 

 

W takiej formie zapis dotyczący możliwości 
składania interpelacji nie jest efektywny – 
wymaga zmiany 

 

Możliwość występowania o interpelacje – nie 
jest potrzebny; taka możliwość wynika z 
przepisów ustawowych; przepis niczego nie 
wnosi 

obowiązek odpowiedzi z uzasadnieniem ze strony 
radnego Miasta Gdańska 

Wprowadzenie możliwości wnoszenia 
interpelacji przez przewodniczącego zarządu 
dzielnicy 

najprawdopodobniej może to być rozwiązanie 
niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym 

Nie ma potrzeby precyzowania, że istnieje 
potrzeba dołączania zdjęć do wniosku o 
wydanie legitymacji; zwłaszcza dwóch zdjęć; 
niezdigitalizowanych 

prośba o dołączanie zdjęć jest wynikiem postulatów 
samych rad dzielnic; można pomyśleć nad korektą 
zapisu (w zakresie złożenia wniosku ze zdjęciem 
elektronicznym) 

Legitymacja nie wymaga zdjęcia – może być 
ważna wraz z dowodem tożsamości 

 

Legitymacja mogłaby zostać utworzona wg  



layoutu Karty Mieszkańca Gdańska 

Legitymacja powinna uprawniać 
przewodniczących zarządów do parkowania 
na parkingu urzędu miejskiego – na przykład 
przy uprzednim zgłoszeniu obecności na 
spotkaniu we właściwym wydziale urzędu 

legitymacja (podobnie jako karta mieszkańca) 
powinna uprawniać do czegokolwiek (można np. 
pomyśleć o różnych pakietach) 

Diety powinny być uregulowane 
bezpośrednio w statucie – powinny być 
dodatkowo uzależnione od wysokości diety 
radnego Miasta Gdańska: 
- przewodniczący zarządu 100% diety RMG 
- pozostałe osoby funkcyjne do dyskusji (np. 
50% czy 30%) 

Należy jednoznacznie określić, jak ukształtowane są 
diety radnych funkcyjnych 
 
trzeba to teraz uregulować, ponieważ raczej nie 
możemy się spodziewać kolejnej większej reformy 
jednostek pomocniczych w następnych latach 

Dieta dla każdego radnego dzielnicy – do 
rozważenia 

 

Powinno się jednoznacznie określić, co to są 
„dodatkowe zajęcia” określone w par. 9 ust. 3 

wyłączyć z tego zakresu działalność naukową, 
dydaktyczną, badawczą 
 
Dodatkowe zajęcia – mają wykluczyć działania 
kontrowersyjne; ogólność tego przepisu ma swoje 
zalety – nie ograniczamy się do zamkniętego 
katalogu; trzeba ostrożnie posługiwać się swoją 
funkcją społeczną 
 
radni nadużywali swoją funkcję w naszej radzie 
dzielnicy; przepis powinien być, ale w zmienionych 
kształcie – bardziej czytelny i jednoznaczny 

Rozszerzyć ograniczenia dot. wykonywania 
funkcji radnego w sposób analogiczny do art. 
24e ustawy o samorządzie gminnym 

Literalne wpisanie zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej (lub innych aktywności) byłoby 
niezgodne z prawem (ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej muszą wynikać z ustawy, a 
nie z aktu prawa miejscowego) 

3 miesiące od daty wyborów do Rady – po 
których wyborach do rady (par. 11 ust. 2) 

 

Powinien zostać utrzymany tryb 
nadzwyczajny (bez zachowania 
jakiegokolwiek terminu – tj. w sposób 
dotychczasowy określony w par. 13 ust. 4) – 
w przypadku gdy obecna jest większość 
członków rady dzielnicy 

wszystkie terminy zwoływania sesji powinny być 7-
dniowe; również ze względu na konieczność 
przekazania materiałów wszystkim radnym 
 
termin 3-dniowy jest zbyt krótki, żeby poinformować 
wszystkich zainteresowanych 
 
zbyt krótki termin może spowodować, że znaczna 
część radnych dzielnicy nie będzie mogła 
uczestniczyć w sesji rady dzielnicy; nie ma również 
przeciwwskazań, żeby zwołać sesję wcześniej, niż w 
terminie statutowym 

Zawiadomienie o sesji rady dla radnych 
miasta powinny być realizowane poprzez 
Biuro Rady Miasta Gdańska; poza tym 
wszyscy radni miejscy powinni być 
informowani, a nie tylko radni miejscy z 

Na pewno każdy radny miejski, który poprosi o 
informowanie go o sesji, zostanie powiadomiony 
przez przewodniczącego rady – w związku z tym 
należy zrezygnować z tego rozwiązania o 
zawiadomieniu 



okręgu wyborczego 

Radni miejscy powinni informować radnych 
dzielnicowych o wszystkich swoich 
działaniach 

 

Nie powinniśmy nadmiernie obciążać radnych 
dzielnicowych obowiązkami 
administracyjnymi względem radnych 
miejskich – powinno być większe 
zaangażowanie ze strony radnych miejskich 

 

Jeśli Przewodniczący Rady Dzielnicy nie 
będzie miał możliwości samodzielnego 
zamieszczenia materiałów na stronie 
gdansk.pl to powinniśmy zrezygnować z 
obowiązku zamieszczania zawiadomienia i 
materiałów o sesji na tej stronie 

 

Terminy zwołania są niekompatybilne z 
procedurą budżetową 

 

Warto rozdzielić zawiadomienie o terminie 
sesji od zawiadomienia o porządku obrad oraz 
materiałów – być może warto najpierw ustalić 
termin, a dopiero później sprecyzować 
szczegóły; najtrudniejsze jest ustalenie 
wspólnego terminu 

 

7 dni przed, to nie 7 dób przed. Jeśli 
zawiadomienie jest w poniedziałek, to sesja 
najwcześniej we wtorek w kolejny tygodniu. 

 

Kto będzie sprawdzał, czy radni posiadają 
warunki techniczne umożliwiające udział w 
zdalnym trybie obradowania? 

W par. 13 ust. 8 – tutaj można dopisać zgodę na 
udział w zdalnym trybie obradowania 
 
Przewodniczący rady powinien zadbać o to, żeby 
ustanowić zdalny tryb kontaktu z radnymi 
 
koniecznie ktoś musi to weryfikować, jaki tryb jest 
odpowiedni dla radnego; niech to będzie na przykład 
jakaś forma oświadczenia; nie może być tak, że jakiś 
radny będzie podważał legalność sesji; 
przewodniczący rady nie powinien tego 
weryfikować, bo może stać w opozycji wobec 
radnych 

Potrzeba wyposażenia siedzib rad dzielnic w 
sprzęt umożliwiający udział radnych w sesji 
zdalnej (w siedzibie rady; w tym poprzez sesję 
hybrydową) 

 

 

 

 



 

PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 07.01.2021 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Zniesienie zakazu łączenia funkcji w zarządzie i w 
prezydium 

nie zgadzam się na takie rozwiązanie – 
obowiązki powinny być rozdzielone na możliwie 
najszerszą liczbę osób 
 
można zupełnie zrezygnować z jednej z tych 
funkcji (np. przewodniczącego rady) 
 
połączenie funkcji powoduje nadmiar 
obowiązków dla jednej osoby 
 
są rozstrzygnięcia nadzorcze, które zakazują 
takiego rozwiązania 

Przewodniczący Rady – znalezienie innego 
sformułowania (np. sekretarz, marszałek) 

 

Nie widzę potrzeby, żeby to zarząd składał 
sprawozdania z wykonania budżetu, skoro zarząd 
w nowej procedurze budżetowej jest 
zmarginalizowany; jeśli już, to raczej powinno być 
w sprawozdaniu rady dzielnicy 

to jest ugruntowane rozwiązanie 
 
w zależności od tego, jak będzie wyglądała 
procedura budżetowa, tak powinniśmy 
uregulować kwestię sprawozdań 

Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie rady 
dzielnicy? Być może powinniśmy określić, że osobą 
odpowiedzialną powinien być przewodniczący 
rady dzielnicy 

rzeczywiście jest to kwestia wymagające 
doprecyzowania 

Należy określić, komu przewodniczący rady 
przedkłada sprawozdanie rady  

 

Przyjmowanie sprawozdania zarządu przez radę – 
powinno być obligatoryjne 

 

Komisja rewizyjna powinna opiniować 
sprawozdanie zarządu przed jego przyjęciem przez 
radę (należy też uwzględnić kwestie terminów) – 
brak przyjęcia sprawozdania byłby równoznaczny z 
brakiem absolutorium dla zarządu, a to mogłoby 
prowadzić do odwołana zarządu (np. przez radę 
miasta) 

nie zgadzam się na wprowadzenie instytucji 
absolutorium; Zarząd nie ma wpływu na 
wydatkowanie środków finansowych 
 
jakaś mocniejsza forma kontroli nad zarządem 
powinna istnieć 
 
można dyskutować na temat wykonania 

Rozstrzygnięcia rady i zarządu zapadają w formie 
uchwały / zarządzenia przewodniczącego – należy 
uregulować tę kwestię na początku statutu 

 

Konsultacje dzielnicowe z mieszkańcami – 
powinny być uzupełnione o narzędzie, tj. 
możliwość ich przeprowadzenia przez urząd 
miejski 

nie każde konsultacje muszą być 
przeprowadzone w formie przewidzianej przez 
uchwałę konsultacyjną RMG; można skorzystać 
z innych form, bezkosztowych 
 
powinna być możliwość przeprowadzania 



konsultacji przez zarząd – uchwała rady 
dzielnicy wymaga zbyt wiele czasu 
 
konsultacje „zlecane” urzędnikom powinny być 
prowadzone na zasadzie współpracy, a nie 
samodzielnie przez urzędników 
 
powinniśmy doprecyzować, jakie kwestie mogą 
być poddane pod konsultacje 
 
unikałabym definiowania, bo można zbytnio 
ograniczyć dostęp do konsultacji 

Nie usuwajmy ich – być może dzięki temu 
urzędnicy będą pamiętali o tym, żeby przesłać 
projekt uchwały 

zgadzam się, że można pewne wątki 
doprecyzować 

Projekty BO – opinia rady powinna mieć większą 
wagę 

uważam, że rady nie powinny mieć możliwości 
opiniowania tych projektów; BO służy 
aktywizacji mieszkańców 
 
rada nie powinna oceniać projektów 
mieszkańców; natomiast rada powinna móc 
wskazywać na „kolizje” z przedsięwzięciami 
rady dzielnicy 
 
należałoby określić maksymalny termin, do 
którego opinia jest wydawana 

Inicjatywa uchwałodawcza rady dzielnicy do RMG; 
można to ograniczyć np. poprzez ustalenie 
maksymalnej liczby takich inicjatyw w skali roku 

 

Być może należy przesunąć na później termin 
zgłaszania wniosków do budżetu Miasta 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy mógłby być 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ALBO 
rozszerzmy zakres działania komisji rewizyjnej o 
działania przewodniczącego rady 

 

Komisja rewizyjna nie jest potrzebna – nie ma 
sankcji dla zarządu, który nie udostępni 
materiałów / dokumentów komisji rewizyjnej 

nie jest potrzebna taka komisja; niepotrzebnie 
powołane ciało, które nie ma żadnych 
kompetencji 
 
jest potrzebna; spełnia swoją rolę; ale nie musi 
mieć jakichś bardzo twardych kompetencji 
 
komisja mogłaby być fakultatywna; nie ma 
sensu ciało, które nie ma żadnych konkretnych 
kompetencji 
 
komisją rewizyjną jest cała rada; jeśli praca 
zarządu komuś nie odpowiada, to taki zarząd 
można odwołać 

Może zamiast komisji rewizyjnej – poszczególni 
radni powinni mieć kompetencje kontrolne; np. 

ewentualnie prawo dostępu do dokumentów 
dla przewodniczącego rady 



prawo dostępu do informacji od zarządu (w 
określonym terminie) 

Wykreślić plan pracy komisji  

Formalizowanie terminu posiedzenia komisji nie 
jest potrzebne; nie ma sensu wprowadzać 
dodatkowej biurokracji (przy komisji skrutacyjnej 
termin zwołania jest zupełnie niepotrzebny) 

 

Głosowanie jawne – tajne jest nierealne; 
niemożliwe do przeprowadzenia przy 
trzyosobowym składzie 

głosowanie tajne można przeprowadzić przez 
umieszczenie urny w siedzibie rady 

Nieobecność Przewodniczącego Rady – zamienić 
na „niemożliwość wykonywania swojej funkcji” 

 

Zamiast zwołania sesji przez Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – może zwołać Przewodniczący 
Zarządu 

najstarszy wiekiem radny 
 
powinny decydować kompetencje, a nie wiek 
osoby 
 
być może którykolwiek członek zarządu 

Do par. 18 ust. 1 dodać pkt dotyczący ogłaszanie 
informacji na temat zwołanych sesji 

 

Par. 18 ust. 3 można uchylić – skoro w ust. 4 
przewodniczący może wyznaczyć swojego 
zastępcę do zwołania 

moim zdaniem przepis jest potrzebny na 
wypadek sytuacji szczególnych, 
nieprzewidywalnych 

W kwestii głosowania imiennego – być może 
należy doprecyzować, że to nie dotyczy trybu 
zdalnego 

 

Par. 18 ust. 4 nie jest potrzebny, ponieważ 
„naturalną” kwestią jest to, że zastępca może 
wykonywać czynności w zastępstwie 
przewodniczącego 

 

Zbiór dokumentów – nie powinien być 
udostępniany podczas każdego dyżuru, tylko 
podczas dyżuru przewodniczącego rady; należy 
usunąć ten wątek z projektu, pozostać na 
elektronicznym udostępnianiu dokumentów 

należy określić, przez jak długi okres 
przechowywane są te dokumenty w siedzibie 
rady; archiwizacja powinna się odbywać przy 
pomocy Biura Rady Miasta Gdańska, np. 
poprzez przyjęcie, że zamieszczenie tych 
dokumentów na stronie www jest 
wystarczające;  
 
reszta „starych” dokumentów powinna być 
utylizowana 
 
nie należy generować zbyt dużej ilości 
dokumentacji; nie każdy powinien mieć dostęp 
do tych dokumentów w dowolnym terminie 
 
 „stare” dokumenty mogą być potrzebne, 
ponieważ istnieje ciągłość pracy rady 

Udostępnianie dokumentów powinno następować 
przy pomocy Biura Rady Miasta Gdańska 

dokumenty powinny być przechowywane w 
urzędzie 
 
Do rozważenia – przekazywanie dokumentacji 



do BRMG w formie elektronicznej (np. z 
podpisem profilem zaufanym) 

Obsługę inicjatywy uchwałodawczej do rady 
dzielnicy – powinna być przeprowadzona przez 
urząd; weryfikacja formalno-prawna jest 
konieczna 

wadliwy projekt uchwały w zakresie podstawy 
prawnej nie jest podstawą dla jej odrzucenia 
 
projekt uchwały można przekazać do komisji 

Z inicjatywy uchwałodawczej powinien być 
wyłączony budżet dzielnicy 

 

Powinno się zwiększyć minimalną liczbę osób, 
które składają wniosek w ramach inicjatywy (co 
najmniej 30 – tyle podpisów musi zebrać kandydat 
do rady) 

być może procent mieszkańców, a nie liczba 
bezwzględna 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy w inny 
sposób; nie ma potrzeby tworzenia instrumentu 
inicjatywy uchwałodawczej 

wizerunkowo trudne będzie „odrzucenie” 
uchwał obywatelskich przez radę 
 
skoro wnioskujemy o inicjatywę 
uchwałodawczą dla rad dzielnic, to nie 
odmawiajmy jej mieszkańcom 

Dopuszczalność zmiany projektu przez radę – 
można to przewidzieć 

może zamiast inicjatywy uchwałodawczej – 
wniosek mieszkańców o podjęcie uchwały przez 
radę 

Pozostawienie dotychczasowej liczby członków 
zarządu; ewentualnie dołożenie diet członkom 
zarządu 

 

Członkowie Zarządu powinni móc zostać wybrani 
spoza członków rady dzielnicy 

 

Wszystkie terminy 60-dniowe można zmienić na 
90-dniowe (dot. wyborów Zarządu) 

 

Par. 27 ust. 1 – powinno być „może ulec 
rozwiązaniu”, a nie „ulega” 

 

Par. 28 ust. 1 pkt 14 – „uzgadnianie” zamiast 
„konsultowanie” 

 

Udział w różnych gremiach – komisjach, zespołach, 
które funkcjonują w urzędzie (np. komisje 
konkursowe; zespół 16-tkowy) – np. z głosem 
doradczym lub jako obserwator 

może to być podważone przez nadzór 
wojewody jako „nakazywanie” czegoś 
prezydentowi 

Par. 29 ust. 1 – pozostawić w dotychczasowym 
brzmieniu 

 

Par. 32 ust. 2 – upoważnienie powinno być 
pisemne z wiadomością do właściwej osoby / 
instytucji, która jest adresatem działania 
pełnomocnika  

forma pisemna, niekoniecznie papierowa, bez 
pieczątek, może być zwykły mail 

 

 



 

PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 14.01.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Terminy są nierealne – należy wydłużyć czas na 
uzgodnienie projektów 

 

Mieszkańcy są „wyceniani” na różne kwoty – 
proponuję wprowadzenie stałego bonusu za 
frekwencję w wyborach do rad dzielnic – zamiast 
bonusu procentowego 

procentowy bonus frekwencyjny określa budżet 
dzielnicy na całą kadencję; w wielu dzielnicach są 
znaczne problemy w osiągnięciu wysokiego 
współczynnika frekwencji; Miasto powinno 
znacząco promować wybory do rad dzielnic; nie 
można ograniczać promocji do aktywności 
samych kandydatów 
 
Stawka na mieszkańca powinna wynosić 18 zł dla 
wszystkich mieszkańców 
 
postuluję utrzymanie dotychczasowych zasad 

Można uwzględnić współczynnik dochodów do 
budżetu miasta „pochodzących” z dzielnicy 

 

Procedura budżetowa ma przenieść pracę z 
urzędników na społeczników 

 

Uchwały koszykowe powinny pozostać – dają 
większą elastyczność 

Działania miękkie powinny być opisane mniej 
szczegółowo, koszykowe ujęcie daje większą 
elastyczność przy wydatkowaniu środków 

Planowanie wydatków miękkich z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem nie daje 
elastyczności 

 

Rezygnacja z wniosków o uruchomienie – 
utrudnia pracę zarządom, które będą musiały 
czekać na zmianę uchwały budżetowej w celu 
modyfikacji założeń projektu finansowanego z 
budżetu dzielnicy 

 

Niewykorzystane środki powinny przechodzić na 
kolejny rok – nie tylko inwestycyjne, ale 
wszystkie 

nie można przenosić środków miękkich z jednego 
na kolejny rok budżetowy 
 
nie można przekraczać wartości środków 
bieżących; ponieważ wydatki bieżące muszą być 
finansowane z dochodów bieżących 
 
apeluję o znalezienie sposobu na „zwracanie” 
tych środków 
 
odtworzenie środków z poprzedniego roku na 
cele inwestycyjne pozwala na „uwolnienie” 
środków z bieżącego roku budżetowego na 
zadania bieżące (w tym miękkie) 
 



istnieje możliwość „cofnięcia” środków 
przeznaczonych na cele miękkie do rezerwy 
celowej, a następnie przeniesione na kolejny rok 
budżetowy na cele inwestycyjne 

Analogia z BO nie jest dobra, bo w przypadku BO 
w 2020 r. proces planowania środków był 
szybszy i kończył się bliżej końca roku 

to było wyjątkowe rozwiązanie wynikające z 
uwarunkowań pandemia 

Potrzeba ujednolicenia zasad naliczania środków 
„na mieszkańca” z BO 

nie ma przeciwwskazań dla ustalenia tej samej 
daty ustalania liczby mieszkańców dla BO i budżet 
dzielnicy 

Potrzeba dokładniejszej analizy liczby 
faktycznych mieszkańców zamieszkujących 
określone dzielnice 

najpełniejszym rejestrem jest rejestr wyborców, 
obejmuje również dzieci i młodzież 

Należy określić w budżecie miasta konkretną, 
całościową kwotę środków, które są dzielone na 
poszczególne budżety dzielnic (bez względu na 
przyjęty algorytm) 

 

Podział 30/70 powoduje ubytki w budżetach 
dużych dzielnic. Jeśli są dzielnice, które 
potrzebują dodatkowych środków – należy je 
dofinansować z budżetu miasta 

żadna dzielnica nie wnioskowała o podział 
tożsamy z BO 
 
sugeruję nie brać pod uwagę kryterium 
powierzchniowego 
 
pieniądze powinny iść za mieszkańcem, nie za 
powierzchnią 
 
małe dzielnice powinny same wypowiadać się o 
swoich środkach; być może liczba  mieszkańców 
poszczególnych dzielnic będzie się zmieniać 
 
Chełm traci ok. 20%; pierwotnie mieliśmy mieć w 
kadencji wyższy budżet, a proponowana zmiana 
powoduje dużą stratę w skali kadencji; zasady 
powinny się zmienić od nowej kadencji 
 
debatujmy nad mechanizmem; nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć, jaka będzie kwota globalna do 
podziału 
 
powinniśmy być bardziej solidarni; rozwój dzielnic 
jest bardzo różny, warto dofinansować mniejsze i 
bardziej zaniedbane dzielnice 
 
zwiększenie budżetów dla małych dzielnic to nie 
jest „Janosikowe”; małe dzielnice przez wiele lat 
były poszkodowane kosztem większych dzielnic 
 
minimalny budżet każdej dzielnicy to co najmniej 
50 tys. zł – to powinno być zapisane w statucie 
 
jest mi przykro, gdy słyszę o „Janosikowym”, o 



zabieraniu środków finansowym; część dzielnic 
jest bardzo niedofinansowana 

Usunięto możliwość finansowania „drobnych 
inwestycji”; uwzględnić infrastrukturę zieloną 

 

Cenną inicjatywą jest możliwość 
„informowania”, ale 1% to zbyt mała kwota; przy 
małych dzielnicach do 200-300 zł rocznie, co 
skonsumuje utrzymanie strony internetowej, 
utrudni informowanie o inicjatywach; DRMG 
regularnie stawia tablice o  

 

Niebezpiecznym punktem jest „utrzymanie” 
infrastruktury przez rady dzielnic – jest to 
przerzucanie na rady dzielnic kosztów przez 
GZDiZ 

utrzymanie było uregulowane także w pierwotnej 
wersji statutu 

Finansowanie projektów na gruntach 
niekomunalnych jest niepewnym, pilotażowym 
rozwiązaniem – budzi wątpliwości z punktu 
widzenia możliwości inwestowania na majątku 
nienależących do miasta, co może być niezgodne 
z ustawą o finansach publicznych 

wszystko, co zostaje wybudowana na określonym 
terenie staje się własnością właściciela gruntu; 
należy chronić środki publiczne przed 
okolicznością, że właściciel będzie rozporządzał 
majątkiem 
 
należy zwiększyć ten zakres o projekty z zakresu 
ochrony środowiska, zachowanie porządku i 
bezpieczeństwa, drobnych inwestycje 
 
można korzystać z instytucji służebności 

Należy usunąć ten punkt. 
 
Nie ma obecnie problemu, ponieważ w roku 
2019 środki z budżetów dzielnic były 
przeznaczone na zadania twarde / miękkie w 
proporcji 60/40 
 
Dzielnice mają różne potrzeby; niektóre 
potrzebują więcej działań twardych, inne więcej 
działań miękkich; radni dzielnic najlepiej wiedzą, 
na co wydatkować środki 
 
Problemem jest interpretacja, co jest 
infrastrukturą (np. zakup rzutnika?) 
 
Jaka będzie konsekwencja wydatkowania 
środków niezgodnie z zaproponowanym 
przelicznikiem? 

co z „drobnymi inwestycjami”, działaniami na 
rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i 
porządku? Co w sytuacji, gdy przedsięwzięcie nie 
zostanie wykonane, np. z uwagi na okoliczność 
leżące po stronie jednostek organizacyjnych 
miasta? 
 
rada dzielnicy może mieć problem z 
wydatkowaniem środków na inwestycje, jeśli 
„wyczerpały” się potrzeby w tym zakresie (bo w 
poprzednich kadencjach rada czyniła sporo 
inwestycji) 
 
należy doprecyzować sformułowanie „utrzymanie 
i rozwój infrastruktury”; warto byłoby, żeby urząd 
promował dzielnice, które wydają środki na 
inwestycje (np. poprzez bonus finansowy) 
 
trudno wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie 
można wykorzystać środków na cele, które 
zaspokajają ich potrzeby 
 
być może warto stworzyć definicję „inwestycji”; 
inwestycje mieszczą się we wszystkich punktach 
par. 34 ust. 5, nie tylko w lit. f 

Należy rozszerzyć o inne punkty, nie tylko lit. f może warto określić ten punkt sformułowaniem 



(vide wypowiedź p. Skarbnik) „środki o charakterze inwestycyjnym” 

Powinna być możliwość realizowania przez okres 
dłuższy niż kadencja – zaplanowanie dłuższych 
projektów, zwłaszcza w przypadkach 
niezależnych (np. braku decyzji administracyjnej, 
wydłużone projektowane) 

budżetowane zamiast realizowane 

Ogólnodostępny zbiór dokumentów – należy 
zrezygnować z tego punktu; ewentualnie 
wskazać, że zbiór znajduje się w urzędzie 
miejskim, a nie w siedzibie rady 

przechowywanie dokumentów w siedzibie jest 
dla wygody zarządu, np. na potrzeby kontroli 
komisji rewizyjnej czy też dla osób z nowego 
zarządu, nowej kadencji 

Należy wykorzystać i doprecyzować mechanizm 
z ust. 9 (tj. otrzymywanie dodatkowych środków 
przez dzielnicę); np. w formie konkursów dla rad 
dzielnic 

 

Termin na uchwalenie budżetu dzielnicy – 31 
października 

 

Par. 34 ust. 12 – w sprzeczności z par. 15 ust. 1 
pkt 8 
 
Nie ma potrzeby określania, kiedy powinny 
odbywać się te konsultacje – powinniśmy 
zrezygnować z daty 31 marca 
 
Przy zmianach budżetu konsultowanie nie 
byłoby możliwe, bo musi się odbyć do 31 marca 
roku poprzedzającego 

do 31 marca można co najwyżej przyjąć wnioski 
od mieszkańców; a konsultowanie powinno być 
też na późniejszym etapie 

Skomplikowana procedura budżetowa powinna 
dotyczyć wyłącznie większych przedsięwzięć, np. 
inwestycji powyżej 50 tys. zł 
 
Przy mniejszych przedsięwzięciach powinna być 
uproszczona procedura – konieczność zmiany 
uchwały przez radę przy drobnych przesunięcia 
budżetowych będzie bardzo dużym 
utrudnieniem; zniechęci radnych dzielnic do 
przychodzenia na sesje 

małe przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury – 
stają się dużym kwotami na poziomie całego 
miasta. Dotyczy to również zakupów w ramach 
tzw. zadań miękkich. 
 
Nie każda zmiana będzie wymagała uchwały rady 
dzielnicy – nie taka była intencja proponowanej 
zmiany 
 
skomplikowana procedura nie powinna dotyczyć 
działań miękkich; powinna być pozostawiona 
dowolność, na zasadzie uchwały koszykowej; bez 
konieczności określania możliwości realizacji 
przez wydziały 
 

Zespół odwoławczy – powinien składać się 
wyłącznie z radnych miasta; ewentualnie przy 
utrzymaniu urzędników - dla –równowagi 
również radni dzielnicy; przewodniczącym 
powinien być radny miasta, na pewno nie 
przedstawiciel prezydenta (odwołanie jest 
bowiem od „decyzji” urzędnika) 

 

Nie powinno być możliwości proponowania 
projektu do budżetu dzielnicy w trybie uchwały 
obywatelskiej 

 



Par. 34 ust. 14 powinien zostać usunięty – nie 
powinno być negatywnych ocen dla możliwości 
realizacji; powinien o tym decydować rynek 

 

Rady dzielnic powinny uczestniczyć w zespołach 
„szesnastkowych”, a środki z tego źródła 
powinny każdorazowo pozostawać w dzielnicy 

opłaty z tytułu wycinek zieleni oraz nasadzenia 
zastępcze – również powinny pozostawać w 
dzielnicy 

Par. 34 ust. 16 – usunąć zdanie – uchwała 
powinna obejmować wszystkie planowane 
przedsięwzięcia; pozbawia się możliwości 
tworzenia rezerwy; usuwana jest możliwość 
tworzenia uchwał koszykowych 

 

Docelowym rozwiązaniem może być wyłonienie 
operatora (np. organizacji pozarządowej) lub 
jednostki miejskiej odpowiedzialnej za realizację 
zadań miękkich na terenie dzielnicy (propozycja 
WRS) 

 

Proces budżetowania nie powinien być tak 
mocno rozłożony w czasie 

 

Darowizny – powinna być możliwość 
otrzymywania nie tylko darów pieniężnych, ale 
również rzeczowych, o ile to możliwe 

 

Cieszy fakt, że można wcześniej planować środki, 
ponieważ zadania miękkie wymagają 
wcześniejszego uruchomienia środków 
 
Imprezy sportowe, rekreacyjne – rada dzielnicy 
powinna decydować o tym, kto będzie realizator  

 

 

Czy jakiś dokument miejski (dot. urzędu) będzie uzupełniał rozwiązania statutowe? 



 

PODSUMOWANIE POSTULATÓW  

ZGŁOSZONYCH PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W DN. 21.01.2020 R. 

 

UWAGA KOMENTARZE 

Możliwość składania interpelacji przez 
zarząd lub radę dzielnicy do Prezydent 
Miasta 

 

Wyposażenie siedzib rad dzielnic – powinien 
być standard wyposażenia 
 
Powinny pojawić się narzędzia 
umożliwiające informowanie o działaniach 
rad dzielnic (np. nowe tablice informacyjne; 
co najmniej 2-3 tablice na dzielnicę z GZDiZ 
– jest to forma nowoczesnego słupa 
ogłoszeniowego) 

powinniśmy każdorazowo otrzymywać odpowiedzi na 
wysyłane pisma; Zarząd powinien mieć możliwość 
podejmowania interwencji w przypadku bezczynności; 
np. możliwość składania skarg do Komisji Rewizyjnej 
RMG lub do Prezydenta 

Podniesienie diet dla przewodniczących 
zarządów; dużo obowiązków, a brak obsługi 
administracyjno-prawnej, jaka występuje 
przy RMG 

 

Pkt 15 – WPI, DRMG i inne jednostki 
powinny z własnej inicjatywy informować o 
podejmowanych przez siebie działaniach 

informacje powinny być przekazywane z 
wyprzedzeniem (np. w zakresie dot. uczestnictwa w 
komisji odbiorowej); Przewodniczący Zarządu 
powinien mieć prawo głosu podczas komisji 
odbiorowej 
 
we wszystkich pkt 15-17 rada/zarząd powinien być 
informowany bez obowiązków składania uprzedniego 
wniosku 
 
na stronie internetowej DRMG są zakładki dot. 
wszystkich planowanych, przygotowywanych, 
realizowanych inwestycji w dzielnicach; jesteśmy 
otwarci na ewentualne modyfikacje w tym zakresie 

W regulaminach działania jednostek 
organizacyjnych takie obowiązki 
informacyjne powinny zostać wyraźnie 
zapisane 

 

Informacje na temat uchwał 
podejmowanych przez radę są 
przekazywane do Biura RMG – nie ma 
potrzeby, żeby zarząd informował o 
wszystkich swoich działaniach; 
 
Jeśli zarząd ma informować o swoich 
działaniach o radnych miejskich, to 
wszystkich, nie tylko z okręgu wyborczego – 
i to na zasadzie wzajemności 

 



 
Uprawnienia RMG powinny znajdować się w 
regulaminie RMG, a nie statucie 
 
Nie ma uzasadnienia dla obowiązku 
współpracy wyłącznie z RMG z okręgu 
wyborczego 
 
Nie powinno być obowiązku współpracy, a 
jedynie możliwość współpracy  
 
Nie ma potrzeby dodatkowego obciążania 
radnych dzielnicowych nowymi 
obowiązkami 

Obowiązek informowania RMG – należy 
pozostawić współpracę na zasadzie 
fakultatywności; dobrej współpracy z 
radnymi dzielnicowymi; RMG otrzymują 
dietę, powinni być w regularnym kontrakcie 
z radami dzielnic 

 

Organy dzielnicy nie mają możliwości 
składania skarg w trybie KPA – należy to 
dodać do statutu 

 

Zrezygnujmy z zapisu dotyczącego 
możliwości zwracania się o złożenie 
interpelację przez RMG – jest to oczywistość 
i wynika z prawa utrzymywania kontaktu z 
radnymi przez mieszkańców 

 

Głos doradczy w komisjach odbiorowych, 
16-tkowych, dyrektorskich, wszystkich 
komisjach, które dotyczą spraw lub 
powoływania osób na stanowiska na 
poziomie dzielnicowym 

 

Komisje odbiorowe – obowiązek 
informowania na 3 lub 7 dni przed 
zebraniem komisji 

 

Obowiązek uzgadniania (a nie 
konsultowania) przedsięwzięć 
finansowanych z budżetu dzielnicy 

 

Odwołanie od orzeczenia nadzorczego – jest 
niedoprecyzowane (że powinna to być 
uchwała rady); mieszkaniec powinien móc 
złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia 
nadzorczego w sprawie uchwały, której 
inicjatorem był mieszkaniec 

 

Należałoby wprowadzić elektroniczny obieg 
dokumentów (w ramach EZD) pochodzących 
od rad dzielnic / zarządów dzielnic – celem 
usprawnienia komunikacji w sprawach 
dotyczących dzielnic 

EZD przypisane jest tylko do obiegu dokumentów 
wewnątrz urzędu miejskiego (nawet nie dotyczy to 
jednostek organizacyjnych miasta) 
 
do obiegu wniosków finansowych będzie 
wykorzystywany system Witkac, trzeba  



Dostęp do map ewidencyjnych terenów 
miejskich – informacja na temat terenów 

 

Informacja na temat uruchomienia wyboru 
wykonawcy / dostawcy dotyczącego 
przedsięwzięć finansowanych z budżetów 
dzielnic 

 

Zasady funkcjonowania centrum 
obywatelskiego Dolna Brama – rady dzielnic 
powinny uczestniczyć w konsultacjach 
społecznych dotyczących ustaleń w tym 
zakresie 

 

Kompetencje dotyczące uzyskiwania 
informacji na temat obrotu 
nieruchomościami oraz inwestycji na 
terenach miejskich; 
 
Należy dokładnie określić kompetencje 
zarządu dotyczące informowania radnych 
dzielnicowych oraz występowania przez 
zarząd  

zostanie wyznaczona osoba, która będzie informować 
na temat realizacji inwestycji finansowanych ze 
środków budżetów dzielnic (rad dzielnic) 

Czy ma pozostać w statucie obowiązek 
informowania o sesjach rady poprzez stronę 
internetową gdansk.pl? 
 
Czy istnieje możliwość zwiększenia puli 
adresów mailowych dla wszystkich radnych 
dzielnic? W ramach systemu office365 

 

Nowy zapis w par. 35 ust. 3 stanowi 
zagrożenie – stwarza szerokie pole do 
interpretacji 

 

Par. 14 ust. 8 – Przewodniczący Zarządu 
zamiast Radnego Miasta Gdańska 
wskazanego przez Przewodniczącego RMG 

 

Postuluję spotkanie dotyczące diet dla 
członków zarządów dzielnic, 
przewodniczących, zastępców 
przewodniczących rad 

 

Propozycje zajęć sportowych na terenie 
dzielnicy mogłyby wychodzić od Gdańskiego 
Ośrodka Sportu 

GOS organizuje zajęcia ogólnodostępne w różnych 
dzielnicach; informacja przekazywana jest przez 
ogólnodostępne kanały (www, fb itd.); w związku z 
ograniczeniami finansowymi oraz wynikającymi z PZP 
trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby dzielnicowe; 
ostatnio przedstawiliśmy gotowy katalog 
proponowanych usług, które mogłyby być 
realizowane; przy zachowaniu odpowiednich reżimów 
czasowych będziemy w stanie zapewnić te usługi na 
terenie poszczególnych dzielnic  

Podobno szkoły nie będą chciały / mogły 
realizować projekty rad dzielnic z uwagi na 
centralizację obsługi księgowej; potrzebny 
jest regulamin określający zasady realizacji 

potrzebne jest spotkanie wyjaśniające zasady 
wydatkowania środków na zadania o charakterze 
miękkim, w szczególności sportowym 



zadań miękkich (szkoły, GOS, GZS); 
potrzebne wsparcie przy wypełnianiu 
wniosków i ich obsłudze 

Powinna być utrzymana możliwość 
wspierania lokalnych organizacji 
pozarządowych – nie jest dobrym 
kierunkiem „komasowanie” zamówień w 
ramach procedury PZP 

 

Może warto skatalogować rodzaje zadań 
miękkich i przeprowadzić szkolenie, żeby 
ułatwić pracę radnym dzielnic 

 

Przy zamówieniach działań miękkich statut 
może nas ograniczać (min. 70% na 
inwestycje), jeśli okaże się z przetargu 
wyniknie wyższa kwota, niż pierwotnie 
zaplanowana w budżecie 

 

Zmiany w statutach „zażynają” pracę 
społeczników; nie można robić urzędników z 
radnych dzielnic 

 

Radny Miejski „składa” interpelację na 
wniosek rady dzielnic (a nie „rozważy 
możliwość złożenia”) 
 
Wzajemne informowanie z RMG powinny 
być obopólne, a nie jednostronne 
 
RMG powinni regularnie uczestniczyć w 
sesjach rad dzielnic 
 
RMG powinni pomagać w organizowaniu 
spotkań z urzędnikami 

trudno jest uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, 
biorąc pod uwagę mnogość rad dzielnic oraz brak 
koordynacji terminów (np. równoczesna organizacja 
sesji dwóch rad dzielnic) 
 
Można pomyśleć o ustaleniu harmonogramu sesji rad 
dzielnic na cały rok; ewentualnie – ustalenie zasady 
pierwszeństwa przy zgłaszaniu terminu 
 
warto utrzymać możliwość zdalnej transmisji rady 
dzielnicy – dzięki czemu radny miejski czy inna osoba 
mogłaby zabrać głos podczas sesji, nie będąc 
„fizycznym” uczestnikiem spotkania; np. przy 
uprzedniej notyfikacji ze strony zainteresowanej 
osoby (radnego miejskiego) 

Informowanie radnych miejskich powinno 
odbywać się poprzez zarządy dzielnic, lecz 
poprzez Biuro RMG lub bezpośrednio przez 
zainteresowaną jednostkę – nie chodzi tylko 
o sesje rady, ale również o inne działania 
podejmowane przez radę 
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