
UCHWAŁA NR XXVIII/452/96 

RADY MiASTA GDYNI 

z dnia 27 listopada 1996 roku 

 
 

w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni 

 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, poz. 401), Rada 

Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zmienia się § 12 ust. 6 Statutu Miasta Gdyni w ten sposób, że skreśla się w zdaniu pierwszym 

słowa „na wniosek RADY DZIELNICY.” oraz całe zdanie drugie. 

 

§ 2 

W Uchwale Nr XLVIII/386/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 1992 roku w 

sprawie ustroju i zakresu kompetencji samorządu dzielnic, stanowiącej załącznik nr 8 do 

Statutu Miasta Gdyni wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dzielnica Miasta Gdyni, zwana dalej Dzielnicą, stanowi 

wspólnotę mieszkańców części miasta i jest jednostką pomocniczą miasta.” 

 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: „Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy wynikające z 

ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku okreslone Statutem Miasta 

Gdyni i statutem Dzielnicy.” 

 

3. § 4 otrzymuje brzmienie: „Dzielnica organizuje przedsięwzięcia i wspiera inicjatywy 

swoich mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i 

bezpieczeństwa, oświaty, kultury i wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, 

ochrony środowiska oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury.” 

 

4. W § 6 ust. 2 zwrot „40 dni” zastępuje się słowami „jednego miesiąca”. 

 

5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Funkcje w Radzie pełnione są społecznie.” 

 

6. W § 10 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W ust. 1 w/w paragrafu skreśla się słowa „nadanie lub”. 

2. Skreśla się ust. 9 w/w paragrafu. 

3. W ust. 11 skreśla się kropkę dopisując słowa: „i placów.” 

 

7. W § 12 słowo „swoich” zastępuje się słowem „jego”. 

 

8. § 13 otrzymuje brzmienie: 



„1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

2. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez radę, spośród radnych DZIELNICY 

na wniosek przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności  co najmniej 1/2 ustawowego składu rady.” 

3. Jeśli rada nie dokona wybory Zarządu w terminie 6 miesięcy ulega rozwiązaniu z mocy 

prawa”. 

 

9. § 14 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Rada może odwołać przewodniczącego większością 2/3 głosów ustawowego składu 

rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek wymaga 

formy pisemnej i uzasadnienia.  

2. Odwołanie przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. 

3. Rada może odwołać wiceprzewodniczącego i sekretarza na pisemny i uzasadniony 

wniosek przewodniczącego lub 1/4 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady.” 

10. W § 15 pomiędzy słowa „Przewodniczący” a „organizuje” wstawia się słowo „Zarządu”. 

11. § 18 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań zarządu DZIELNICY należy: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady oraz materiałów na sesje rady, 

2) wykonywanie uchwał rady, 

3) zwoływanie posiedzeń rady, 

4) przygotowywanie materiałów na sesje rady, 

5) reprezentowanie DZIELNICY wobec RADY i ZARZĄDU MIASTA GDYNI w 

zakresie wynikającym z niniejszego statutu i uchwał, 

6) kierowanie pracą biura rady, 

7) prowadzenie dokumentacji  rady i zarządu, 

8) przekazywanie dokumentacji i wyposażenia biura radzie następnej kadencji lub 

ZARZĄDOWI MIASTA w przeciągu miesiąca od zakończenia kadencji.” 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   



 

 



UZASADNIENIE 
 

 

 

 Zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany są wynikiem ponad 

rocznej pracy Komisji Statutowej nad statutami rad dzielnic. Z ustaleń, jakie 

komisja wypracowała w odniesieniu do projektów statutów, wynika 

konieczność dokonania zmian także w statucie miasta oraz w „uchwale 

kompetencyjnej”, będącej załącznikiem do statutu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

(-) Wiesława Zaleska 
 


