
Uchwała Nr XIII/69/2016  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 3 listopada 2016 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 uchwałą Nr XXVIII/736/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Strzyża zgłaszamy następujące uwagi  

oraz wnioski do projektu zmian Statutu Dzielnicy Strzyża: 

1) w § 13 ust. 10 zastąpić zwrot „na stronie internetowej Dzielnicy”, wyrazami 

„na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska”, 

2) w § 13 ust. 12 usunąć wyrazy „statutowego składu Rady”, 

3) w § 14 ust. 9 zastąpić zwrot „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej” wyrazami 

„najstarszy wiekiem radny” 

4) w § 18 ust. 1 pkt. 5 pozostawić wynegocjowany przy poprzedniej zmianie Statutu 

14 dniowy termin przekazania dokumentacji sesji, 

5) w § 19 ust. 4 zastąpić zwrot „na stronie internetowej Dzielnicy”, wyrazami 

„na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska”, 

6) w § 28 ust. 1 pkt. 1 usunąć wyrazy „za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych 

Radzie przez komisje Rady lub grupy radnych”, 

7) w § 28 ust. 1 pkt. 14 powrócić do zapisu Statutu z 2003 r. w kwestii udziału 

w odbiorze powykonawczym remontów budynków komunalnych, konserwacji i 

modernizacji ulic, zieleńców miejskich, 

8) w § 30 wpisać  

1. W sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16-19, 22, 

24-27 oraz § 28 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8, 10, 13 Statutu właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują 

Zarząd o możliwości wyrażenia wniosku lub opinii, a następnie o podjęciu 

przedmiotowych działań wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieuwzględnienia 

wniosku lub opinii. 

2. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne 

Miasta Gdańska współpracują oraz informują Zarząd w sprawach remontów, 



modernizacji, inwestycji i przedsięwzięć społeczno-kulturalnych planowanych 

i realizowanych na terenie dzielnicy. 

3. W przypadku zapytań Zarządu w sprawach dotyczących zakresu informacji 

publicznej właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki 

organizacyjne Miasta Gdańska udzielają odpowiedzi w terminie 14 dni. 

9) w § 34 ust. 3 pozostawić dotychczasowe brzmienie przepisu – brak zgody 

na pokrywanie kosztów konsultacji, szczególnie w odniesieniu tylko do niektórych 

dzielnic, 

10) w § 39 skreślić wyrazy „Rady i”, 

11) w § 41 ust. 1 i 3 zmiana z 10% na 5% ilości podpisów mieszkańców ujętych w stałym 

rejestrze wyborców na terenie dzielnicy potrzebnych do złożenia pisemnego wniosku 

dotyczącego o zarządzenie wyborów do Rady, 

12) w § 59 ust. 1 cieszę wyborczą wprowadzić jedynie w dniu głosowania, 

13) w załączniku nr 1 i 2 uwzględnić wnioski o powiększenie granic Dzielnicy Strzyża, 

14) ze względu na dużą ilość zmian wnosimy aby po opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego zmian Rada Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenie ogłosiła jednolity tekst Statutu. 

§ 2 

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 29 

Gdańsk oraz działki nr 405/3, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2 obręb 29 Gdańsk. 

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

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 2/1, 26, 27/2, 27/4, 28 obręb 31 Gdańsk.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

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 obręb 29 Gdańsk  

oraz północny fragment działki nr 912 obręb 31 Gdańsk.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały. 



§ 5 

Uznajemy za celową zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony południowej 

kwartału zawierającego budynki Makuszyńskiego 2, 4, 6 i 8,  

Reymonta po stronie parzystej od 2 do 24, Reymonta po stronie nieparzystej od 1 do 13  

oraz Chrzanowskiego do 14 w Gdańsku.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 4 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 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Do wypełnienia i złożenia w Biurze Rady Miasta Gdańska  

w imieniu Rady Dzielnicy Strzyża  

formularza zgłaszania uwag  

upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Piotr Osiecimski 
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Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 3 listopada 2016 roku 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/69/2016  
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