UCHWAŁA NR XXXVIII/1059/17
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Oliwa.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz.730) oraz § 64 ust. 2 Statutu
Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 119 poz. 2300, z 2014 r. poz. 472 i 3489) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz.Urz.Woj. Pom. poz.1954 i 3490, z 2015 r.
poz. 643 i 690), w załączniku Nr 1 do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) zwykła większość głosów – co najmniej jeden głos więcej od ważnie oddanych
głosów przeciwnych,
11) bezwzględna większość głosów – co najmniej jeden głos więcej od sumy
pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.”;
2) w § 7:
a) w ust. 3 wyrazy „Przewodniczącego Rady.” zastępuje się wyrazami „osoby
prowadzącej sesję.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na
stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo
informację o spotkaniu inauguracyjnym, radni otrzymują na adres, o którym mowa w §
54 ust. 2a.”.
3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach
i dyżurach pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Radny ma
dostęp do siedziby Rady na zasadach określonych w regulaminie Rady.”;
4) w § 10 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Statutowy skład Rady wynosi 15 Radnych.”;
5) w § 13:
a) w ust. 5 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”,
b) ust. 7 do ust. 14 otrzymują brzmienie:
„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. Projekt budżetu Dzielnicy na rok bieżący Zarząd
przekazuje radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której
będzie on rozpatrywany. Projektowane zmiany budżetu Dzielnicy na rok bieżący
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Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na
której będą one rozpatrywane.
8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane
za pomocą środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku,
zawiadomienia i materiały udostępniane są w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10.
9. Przewodniczący Rady udostępnia adresy poczty elektronicznej Przewodniczącemu
Zarządu.
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.
11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta
Gdańska, przekazując porządek obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów
statutowego składu Rady.
13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
14. Sesje Rady są jawne.”.
6) w § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„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, sesję prowadzi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”;
7) w § 15 ust.1:
a) w pkt 18 wyrazy „służby zdrowia,” skreśla się,
b) w pkt 22 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 23 do pkt 27 w brzmieniu:
„23) wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych,
określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska,

na

zasadach

24) przedstawianie stanowiska w sprawie projektu Studium i projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,
25) przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren
Dzielnicy,
26) przedstawianie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych
zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy,

planów

27) przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o uchwaleniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy.”.
8) w § 16 ust. 2 uchyla się,
9) w § 19:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Uchwały, protokoły i listy obecności z sesji są udostępniane w siedzibie Rady
podczas dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz na stronie internetowej Dzielnicy.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady lub grupie
radnych liczących co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.”.
10) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, następuje na pisemny wniosek co najmniej
1/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
statutowego składu Rady. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być zgłoszony
nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od poprzedniego głosowania.”,
c) w ust. 6 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu, przeprowadza się na sesji
zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1.”.
11) w § 24 w ust. 5 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”,
12) w § 25 w ust. 3 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”,
13) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie 60 dni od dnia przyjęcia
rezygnacji, dokonuje wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu lub członka
Zarządu, w trybie § 25 ust. 2.”;
14) w § 27 w ust. 2 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”,
15) w § 28 w ust.1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał
przedkładanych Radzie przez komisje Rady lub grupy radnych,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej oraz Prezydentem Miasta
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w Dzielnicy,”.
16) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 17, 24 – 27 Statutu,
właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta
Gdańska informują Zarząd o podjęciu przedmiotowych działań.”;
17) w § 31 w ust. 1 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu:
„poprzez wysłanie zawiadomienia o terminie i porządku obrad posiedzenia poprzez pocztę
elektroniczną osobom uprawnionym do udziału w posiedzeniach Zarządu na adresy
poczty elektronicznej, o których mowa w § 13 ust. 8.”,

Id: 3DCA20DA-8A26-4340-BA6B-8225DF12C50B. Podpisany

Strona 3

18) w § 34:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zmiany granic dzielnicy,
dokonuje się przeliczenia wielkości środków według liczby stałych mieszkańców na
dzień wejścia w życie uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej granice.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie
lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania
porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekeracji, integracji
mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania
i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji
społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady”.
19) § 37 i § 38 uchyla się,
20) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. Wybory do rad dzielnic zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od
złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.
2. W przypadku, gdy rada dzielnicy nie została wybrana w kadencji poprzedzającej,
wybory do rady dzielnicy zarządza Prezydent Miasta Gdańska w terminie 90 dni od
dnia złożenia pisemnego wniosku, podpisanego przez co najmniej 10% mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.
3. W przypadku, gdy wniosek o powołanie rady dzielnicy zostanie złożony po dniu
30 czerwca roku poprzedzającego wybór Rady Miasta Gdańska, wybory przeprowadza
się w trybie przepisów ust. 1, w kadencji Rady Miasta Gdańska następującej po
kadencji, w której złożono wniosek.
4. W przypadku gdy rada dzielnicy nie została wybrana z przyczyn o których mowa w §
57 ust. 4, Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory w przypadku złożenia pisemnego
wniosku, podpisanego przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze
wyborców na terenie dzielnicy. Zarządzenie wyborów następuje w terminie 90 dni od
dnia złożenia wniosku.
5. W przypadku, gdy rada dzielnicy została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska,
Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory przedterminowe w terminie 90 dni od dnia
podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady Dzielnicy przez Radę Miasta Gdańska.”;
21) w § 44 w ust. 6 po wyrazie „pokrewieństwa” dodaje się wyrazy „i powinowactwa”,
22) w § 46:
a) po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) wystawianie wybranym radnym zaświadczeń o wyborze,”,
b) dotychczasowy pkt 14 otrzymuje odpowiednio numerację pkt 15,
23) w § 54 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać adres poczty elektronicznej.”;
24) § 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. 1. Miejska Komisja niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego, sporządzając
protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym kandydata.
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2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa
niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały.
Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały,
stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
3. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie zawiera wymaganego w § 54 ust. 5 poparcia
wyborców, Komisja, w formie uchwały, odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie
zawiadamia zgłaszającego.
4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata lub odmowę rejestracji,
zgłaszający może zaskarżyć do Prezydenta Miasta Gdańska, w terminie 3 dni od
otrzymania uchwały.
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska wydane w wyniku rozpatrzenia skargi jest
ostateczne.”;
25) w § 57 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie
mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy.”;
26) § 83 otrzymuje brzmienie:
„§ 83. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie
przepisy uchwał Rady Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek
pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu Miasta Gdańska, Regulaminu Rady
Miasta Gdańska, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.”.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie
Dzielnicy Oliwa.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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