UCHWAŁA NR V/81/15
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca Statut Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, zm. 2014r.
poz. 379, poz. 1072)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmienia się uchwałę Nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny, zmienionej uchwałą Nr
LVII/1375/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 roku, w ten sposób, że
w Statucie Dzielnicy Wrzeszcz Górny, stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6 W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego,
środki przeznaczone na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku
budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia wyborów do końca danego roku
i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. Powyższych
postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych
w sytuacji, gdy w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana.”;
2) w § 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4 Wybory przedterminowe do Rady Dzielnicy zarządza Prezydent Miasta najpóźniej
w terminie 150 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady Dzielnicy przez Radę
Miasta Gdańska.”;
3) § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Okręg wyborczy obejmuje terytorium dzielnicy i zamieszkujących stale na
terytorium tej dzielnicy mieszkańców uprawnionych do głosowania”;
4) § 52 otrzymuje brzmienie:
„52 Prezydent Miasta Gdańska na dwa dni przed dniem głosowania sporządza spis
wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej dzielnicy i w przeddzień
głosowania przekazuje je obwodowym komisjom”;
5) § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Wyborca pominięty w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów
i dopuszczony do głosowania, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie
danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski w Gdańsku potwierdzi, że nie otrzymał
zawiadomienia o utracie przez wyborcę prawa wybierania i wyborca ten nie jest
wpisany do spisu wyborców w innej dzielnicy”.
§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Uzasadnienie

Zmiana w zakresie finansowania jednostki pomocniczej zwiększa ilość środków budżetowych
będących w jej dyspozycji w roku wyborczym w sytuacji gdy w poprzedniej kadencji wybrano
Radę Dzielnicy.
Celem zmian dotyczących trybu postępowania wyborczego jest usunięcie wątpliwości
interpretacyjnych dotyczących uprawnienia do udziału w głosowaniu w tym w sytuacji nie
ujawnienia osoby w rejestrze wyborców, oraz ustalenie terminu zarządzenia wyborów
przedterminowych.
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