
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. 
wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2013 r., poz. 645, 1318) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. "Zasady 
przeprowadzania konkursu Przyjazna dzielnica” dopisuje się § 8 w brzmieniu:

„1. W 2016 roku zostanie zrealizowana pilotażowa edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”. Na ten cel 
przeznacza się kwotę w wysokości 396.000 złotych (po 18.000 złotych na dzielnicę).

2. W ramach pilotażowej edycji rady dzielnic mają możliwość złożenia przynajmniej dwóch projektów 
konkursowych, których wartość nie przekracza 18.000 zł.

3. Projekty składane są na zasadach określonych w § 1 ust. 3 - 6 oraz § 2 ust. 1 i 2.

4. Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez powołaną przez Prezydenta Komisję. Pozytywna 
ocena formalna projektu partnerskiego będzie skutkowała skierowaniem projektu do realizacji.

5. Lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej 
Miasta Gdyni i przekazana do realizacji odpowiednim jednostkom.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda - Trzebiatowski
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczący zmiany do zasad przeprowadzania konkursu „Przyjazna dzielnica”  
kierowanego bezpośrednio do mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdyni, wprowadza jego pilotażową, 
pierwszą edycję. Po przeprowadzonych konsultacjach z radami dzielnic oraz organizacjami pozarządowymi 
zasygnalizowano potrzebę przeprowadzenia uproszczonej, pierwszej edycji konkursu bez wyboru projektów w 
trybie głosowania przez uprawnionych mieszkańców dzielnic. Pilotażowa edycja będzie ograniczać się do 
stworzenia dwóch projektów w każdej Radzie Dzielnicy z czterema partnerami (po dwóch na każdy projekt)
i będzie miała przede wszystkim charakter edukacyjny w procesie przygotowywania projektu i pozyskiwania 
ewentualnych partnerów do jego realizacji.

Ideą konkursu jest stworzenie instrumentu, który wspierać będzie budowanie lokalnej społeczności w 
oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i wspólne kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań, dlatego też 
współpracy i dialogu w dzielnicach.

Gospodarzem tego procesu będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci – 
partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład takiego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy, biblioteki, 
szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, 
spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej i inne podmioty 
działające na terenie Gdyni.

Zgłoszone prawidłowo projekty zostaną zrealizowane w terminie do końca września 2016 r.

Drugim, ważnym argumentem wprowadzenia tej zmiany jest możliwość połączenia terminu głosowania 
w II edycji konkursu z terminem głosowania w Gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016, który został ustalony 
na wrzesień 2016 r.
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