
Uchwała Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 10 lutego 2021 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 załącznikiem Nr 24 do uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 26 listopada 2020 r. zgłaszamy następujące uwagi oraz wnioski do projektu zmian 

Statutu Dzielnicy Strzyża: 

1) w § 7 ust. 1 - nie stwierdzono żadnych zmian w stosunku do obowiązującego tekstu, 

więc niecelowe jest ponowne nadawanie brzemienia pierwotnego, 

2) w § 8 ust. 2 usunąć zapis „Z przebiegu zebrań i dyżurów sporządza się protokoły 

lub notatki przechowywane w siedzibie Rady.” - jako zbyteczne nakładanie 

na radnych nowych obowiązków i niepotrzebną biurokrację, w dodatku mogącą stać 

w sprzeczności z procedurami RODO, 

3) usunąć § 8 ust. 3 pkt. 3 - proponowany zapis nie daje żadnych nowych uprawnień, 

4) nadać § 8 ust. 5 brzmienie „Prezydent, w terminie 3 miesięcy, od złożenia przez 

Radnego ślubowania, wydaje legitymację ze zdjęciem potwierdzającą pełnienie 

mandatu Radnego”, 

5) usunąć § 9 ust. 3 - proponowana treść jest częściowo powtórzeniem norm zapisanych 

w rocie ślubowania, a dodatkowo zawiera zapis będący ograniczeniem działalności 

gospodarczej, które może być wprowadzane jedynie w formie ustaw, 

6) pozostawić obecne brzmienie § 13 ust. 4 bez dopisywania „z zastrzeżeniem ust. 7 

i 10” - dodanie zastrzeżenia uniemożliwi zwoływanie sesji w trybie pilnym, 

analogicznie do zasad obowiązujących w Radzie Miasta Gdańska, 

7) nadać § 13 ust. 5 brzmienie „W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie 

kolejnych trzech kwartałów z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, Rada 

Dzielnicy może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.” - należy pozostawić 

Radzie Miasta możliwość decyzji, czy konieczne jest rozwiązanie Rady i czy 

nie zaistniały przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające odbycie sesji Rady, 

8) nadać § 13 ust. 7 brzmienie „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.” - niezasadne jest 

skracanie i różnicowanie terminu przekazywania materiałów (poza sytuacją sesji 

nadzwyczajnej), 

9) z § 13 ust. 8 usunąć zdanie „Zawiadomienie Radnego Miasta Gdańska z okręgu 

wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się Dzielnica następuje 

za pomocą środków elektronicznych” - nie jest domeną Statutów dzielnic nadawanie 

dodatkowych uprawnień Radnych Miasta oraz wskazywanie trybu, w jakim Biuro 

Rady Miasta powinno materiały dostarczać, 

10) w § 13 ust. 12 zastąpić zwrot „w stosunku do liczby Radnych, od których odebrano 

ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3”, wyrazami „aktualnego składu Rady” - 

aktualny skład Rady warto zdefiniować w § 1, jako liczba Radnych, od których 

odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3, 

11) w § 13 ust. 13 usunąć wyrazy „o ile Radni posiadają warunki techniczne 

umożliwiające im udział w zdalnym trybie obradowania” - w XXI wieku warunki 

techniczne powinny obowiązkowo być zapewnione przynajmniej w siedzibie Rady, 

12) nadać § 14 ust. 8 brzmienie „W przypadku odwołania lub rezygnacji 

Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru 

Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu lub osoba 

przez niego upoważniona” - nie wydaje się zasadne nadawanie w Statucie dzielnicy 

uprawnień Przewodniczącej Rady Miasta i obowiązków Radnym Miasta, 

13) nadać § 14 ust. 9 brzmienie „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, sesje prowadzi Przewodniczący Zarządu” - naturalnym 

rozwiązaniem jest w opisanym przypadku powierzyć prowadzenie sesji 

Przewodniczącemu Zarządu, 

14) w § 15 ust. 1 pkt. 2 usunąć wyrazy „w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w § 34 ust. 5” - wprowadzana nowa procedura budżetowa pozbawia Zarząd Dzielnicy 

realnego wpływu na wydatkowanie środków statutowych, zatem ten aspekt 

nie powinien być przedmiotem sprawozdania Zarządu Dzielnicy, lecz sprawozdania 

z wykonania Budżetu Dzielnicy, które powinien składać Radzie Prezydent Miasta 

Gdańska, 

15) nadać § 15 ust. 1 pkt. 8 brzmienie „powierzenia Zarządowi przeprowadzenia 

konsultacji dzielnicowych” - Rada jest organem uchwałodawczym, zatem nie może 

sama konsultować, a jedynie zlecić konsultacje; obecny zapis przedmiotowego 

punktu powinien zostać wpisany, jako właściwość Zarządu, 

16) pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 17 - pomimo, że treść tego przepisu zawiera się w § 15 

ust. 1 pkt. 4, to zasadnym jest podkreślenie tej kompetencji, o której często zapomina 

nawet sama Rada Miasta Gdańska, 



17)  pozostawić § 15 ust. 1 pkt. 19 - pomimo, że treść tego przepisu zawiera się w § 15 

ust. 1 pkt. 4, to zasadnym jest podkreślenie tej kompetencji, o której często zapomina 

nawet sama Rada Miasta Gdańska, 

18) usunąć § 15 ust. 4 - współpraca z Radnymi Miasta jest potrzebna, ale na zasadzie 

wzajemności i zadań określonych w § 4 ust. 1, zaś ograniczanie tej współpracy tylko 

do Radnych Miasta Gdańska z jednego okręgu wyborczego jest niezasadne, 

19) usunąć § 16 ust. 3 i 4 - Komisja Rewizyjna powoływana w celu kontroli działalności 

Zarządu w przypadku, gdy całość wydatkowania środków statutowych jest 

przekazywana do Urzędu wydaje się niekonieczna; jeśli Rada będzie widziała 

celowość powołania takiej komisji może to zrobić na zasadach ogólnych określonych 

w § 16 ust. 1, 

20) usunąć § 16 ust. 7 - zbędny jest nadmierny formalizm i wprowadzenie terminów 

utrudniających pracę; dodatkowo nie jest konieczne, aby zawiadomienia i porządki 

obrad komisji miałby być obowiązkowo przekazywane wszystkim Radnym, 

a nie tylko członkom komisji, 

21) usunąć § 16 ust. 8 - kolejny przejaw biurokracji, którą Radni mają prowadzić 

społecznie; jeżeli ten punkt by pozostał wnosimy o modyfikację zapisu, iż protokół 

sporządza wyznaczony przez Prezydenta urzędnik, 

22) w § 17 powrócić do wersji pierwotnej formy, czyli głosowań „jawnych” - kolejny 

przejaw nadmiernego regulowania; jak trzy osobowa komisja powoła jeszcze 

podkomisję skrutacyjną dla przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Komisji, 

23) w § 18 ust. 1 pkt. 5 - nie stwierdzono żadnych zmian w stosunku do obowiązującego 

tekstu, więc niecelowe jest ponowne nadawanie brzemienia pierwotnego, 

24) usunąć § 18 ust. 1 pkt. 5a - obsługą Radnych Miasta Gdańska winno zajmować się 

zgodnie z kompetencjami Biuro Rady Miasta Gdańska, 

25) nadać § 18 ust. 3 brzmienie „W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania 

funkcji przez Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego 

Rady, a w razie braku Zastępcy – Przewodniczący Zarządu” - niezasadne jest 

w przedmiotowym kryterium nieobecności, w dodatku bez określenie, czy chodzi 

o nieobecność na terenie Dzielnicy, Miasta, czy Kraju, 

26) nadać § 19 ust. 1 brzmienie „Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Rady, w głosowaniu jawnym, 

chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej połowy 

aktualnego składu Rady lub w przypadku sesji zdalnych decyzją osoby prowadzącej 

sesję, przeprowadza się głosowania jawne w formie imiennej” - zapis taki jest 

konieczny m.in. w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie jest w stanie zapewnić organom 

dzielnicy systemów informatycznych do głosowania, 

27) nadać § 19 ust. 3 brzmienie „Uchwały, protokoły i listy obecności na sesji Rady 

gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Prezydenta Miasta 

Gdańska” - obsługa biurowa i archiwizacja dokumentacji powinna być prowadzona 

przez Urząd Miejski, 



28) nadać § 19 ust. 5 brzmienie „Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, 

a poza Budżetem Dzielnicy również komisjom Rady, grupie Radnych liczącej 

co najmniej 1/3 aktualnego składu Rady lub grupie liczącej co najmniej 

100 mieszkańców Dzielnicy” - kwestie projektu Budżetu wzorem organów 

samorządowych i państwowych winny być wyłączną kompetencją organu 

wykonawczego (Zarządu), zaś liczba Mieszkańców uprawnionych do wniesienia 

inicjatywy uchwałodawczej powinna odpowiadać określonej w art.  41a ust. 2 pkt. 1 

Ustawy o samorządzie gminnym, 

29) nadać § 19 ust. 6 brzmienie „Mieszkańcem Dzielnicy uprawnionym do poparcia 

inicjatywy uchwałodawczej w rozumieniu ust. 5 jest osoba, która złożyła pisemne 

oświadczenie, że zamieszkuje pod określonym adresem na terenie Dzielnicy. 

Przedmiotowe oświadczenia pod względem zgodności z rejestrem wyborców 

weryfikuje Prezydent Miasta Gdańska i w przypadku, gdy sprawdzenie wykaże, że 

projekt uchwały został poparty przez wymaganą liczbę Mieszkańców oraz nie jest 

sprzeczny z prawem przesyła go do Przewodniczący Rady celem dalszego 

procedowania” - ogólnie niezasadne wydaje się wprowadzenie inicjatywy 

uchwałodawczej Mieszkańców do Rady Dzielnicy ze względu na charakter spraw 

należących do właściwości Rada Dzielnicy; jednak zupełnie niedopuszczalne jest 

pozostawienie przedmiotowej inicjatywy bez szczegółowego unormowania; jeśli 

inicjatywa Mieszkańców na zostać wprowadzona celowym jest uszczegółowienie 

w Statucie zapisów jej dotyczących wzorem regulaminu obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej przyjętego Uchwałą Nr VI/99/19 Rady Miasta Gdańska, 

30) nadać § 20 ust. 2 brzmienie „Protokół może być sporządzany utrwalając przebieg 

posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 

oraz odnotowując pisemnie przynajmniej oznaczenie sesji, miejsce i datę obrad, 

wyniki przeprowadzonych głosować, podjęte uchwały oraz podstawowe ustalenia” - 

celowe jest dopuszczenie możliwości rejestracji sesji i skrótowej wersji protokołów, 

31) pozostawić obowiązujący zapis § 21 ust. 1 „W skład Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu.” - określanie z ilu osób 

ma składać się Zarząd powinna być suwerenną decyzją Rady Dzielnicy; w przypadku 

mniejszych dzielnic lub innych obowiązków pełnionych przez Radnych może nie być 

zasadny 3 lub 4 osobowy Zarząd; poza tym gdy proponowana jest obligatoryjność 

powoływania członka Zarządu należy przewidzieć dietę połączoną z pełnieniem tej 

funkcji, 

32) nadać § 28 ust. 1 pkt. 1 brzmienie „przygotowywanie projektów uchwał Rady, 

za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych Radzie przez komisje Rady 

lub grupy radnych. Wyłączną kompetencją Zarządu jest przygotowanie projektu 

Budżetu Dzielnicy” - kwestie projektu Budżetu wzorem organów samorządowych 

i państwowych winny być wyłączną kompetencją organu wykonawczego (Zarządu), 

33) nadać § 28 ust. 1 pkt. 7 brzmienie „przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska 

wniosków i uzgadnianie realizacji zadań finansowanych z Budżetu Dzielnicy” - 



koniecznym jest pozostawienie wpływu organu wykonawczego na sposób 

wydatkowania środków statutowych, 

34) nadać § 28 ust. 1 pkt. 9 brzmienie „składanie rocznych sprawozdań z działalności 

Zarządu (z uwzględnieniem otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska wykazu 

zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w § 34 ust. 5), Radzie Dzielnicy 

oraz Radzie Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego” - jeśli 

kwestia wydatkowania środków statutowych jest realizowana bezpośrednio przez 

jednostki podległe Prezydentowi Miasta to ten organ powinien przygotować 

informację o zadaniach z Budżetu Dzielnicy za rok poprzedni oraz ich kosztach, 

35) nadać § 28 ust. 1 pkt. 14 brzmienie „konsultowanie z organami Miasta Gdańska 

oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska realizacji zadań dotyczących 

bezpośrednio obszaru Dzielnicy finansowanych ze środków pozostających 

do dyspozycji jednostki, a także uzyskiwanie na bieżąco od tych podmiotów 

informacji o realizacji innych zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy” - 

bardzo istotny jest sprawny przepływ informacji, zatem celowe wydaje się określenie, 

że jednostki powinny na bieżąco informować o swoich zadaniach realizowanych 

na terenie Dzielnicy, 

36) nadać § 28 ust. 1 pkt. 15 brzmienie „otrzymywanie od organów gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem, informacji o komisjach odbiorowych prac remontowych i budowlanych 

w Dzielnicy zlecanych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz przedstawianie 

tym jednostkom wniosków codo wykonanych prac” - absurdem jest proponowany 

zapis, że to Zarząd Dzielnicy miałby sam występować o taki informacje; to przecież 

jednostki miejskie wiedzą kiedy będą organizować odbiory i powinny o tym 

z wyprzedzeniem poinformować organ wykonawczy Dzielnicy, 

37) nadać § 28 ust. 1 pkt. 16 brzmienie „otrzymywanie od organów Miasta Gdańska 

oraz jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska nie rzadziej niż raz na kwartał 

informacji w sprawach dotyczących Dzielnicy lub mających znaczenie dla Dzielnicy” 

- informacje te powinny być przekazywane Zarządowi regularnie z urzędu, 

a nie dopiero na wniosek, 

38) nadać § 28 ust. 1 pkt. 17 brzmienie „informowanie Mieszkańców o działaniach 

podejmowanych przez Zarząd” - obsługą Radnych Miasta Gdańska winno 

zajmować się zgodnie z kompetencjami Biuro Rady Miasta Gdańska, 

39) usunąć § 28 ust. 3 - zadanie współpracy m.in. z Radnymi Miasta wpisany jest w § 4 

ust. 1 i nie ma potrzeby go tu powtarzać, zaś zawężanie współpracy tylko do Radnych 

Miasta Gdańska z jednego okręgu wyborczego, jest niedopuszczalne, 

40) nadać § 29 ust. 1 brzmienie „Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 

muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd w terminie do 30 dni od otrzymania 

stosownych dokumentów” - powrót do pierwotnego brzmienia przepisu; 

niedopuszczalne jest próba dodanie zastrzeżenia zgodnie, z którym czas na opinię 

organów dzielnicy można by praktycznie zmniejszyć do zera; druki nieraz wpływają 



kilka godzin przed powiedzeniem komisji Rady Miasta i jak wówczas można by 

wydać opinię; konieczne jest konkretne zagwarantowanie minimalnego czasu 

na zaopiniowanie, 

41) nadać § 29 ust. 4 brzmienie „Zarząd otrzymuje odpowiedzi na wystąpienia 

sformułowane w wykonaniu § 28 ust. 1 pkt.  4-5, 10, 13-16 w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku” - Statut Dzielnicy nie jest miejscem do wpisywania dodatkowych 

uprawnień Radnych Miasta Gdańska, zaś zawężanie tego tylko do Radnych Miasta 

Gdańska z jednego okręgu wyborczego jest niedopuszczalne, 

42) nadać § 32 ust. 2 brzmienie „Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego 

upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej 

komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej Dzielnicy. 

Przewodniczący Zarządu może również udzielić innej osobie upoważnienia 

do reprezentowania, zasięgania informacji i wykonywania czynności 

Przewodniczącego Zarządu względem podmiotów zewnętrznych w określonym 

tematycznie zakresie i czasie” - Przewodniczący Zarządu powinien mieć możliwość 

upoważnia dowolnej osobie do czynności o których mowa w tym przepisie, 

43) nadać § 34 ust. 1 brzmienie „W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki 

finansowe na działalność statutową Dzielnic Miasta Gdańska co roku w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Gdańska podejmowanej do 31 stycznia roku poprzedzającego 

rok budżetowy” - na tym etapie procedury nie jest istotna kwota na Mieszkańca 

tylko ogólna ilość środków przeznaczonych na budżety Dzielnic, 

44) nadać § 34 ust. 2 brzmienie „Środki finansowe dla Dzielnicy przydzielane są według 

algorytmu:  

a) 90% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielonych 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców objętych rejestrem wyborców każdej 

z Dzielnic 

b) 10% środków finansowych dla wszystkich Dzielnic jest dzielone w zależności 

od udziału powierzchni gruntów miejskich w Dzielnicy do ogólnej powierzchni tych 

gruntów w Mieście”  

- wprowadzenie mechanizmu stałej części środków dzielonej na liczbę dzielnic jest 

krzywdzące dla Mieszkańców ze względu na nierównomierny podział Gdańska 

na Dzielnice, 

45) nadać § 34 ust. 4 brzmienie „Środki finansowe dla Dzielnicy obliczane są przez 

Prezydenta Miasta Gdańska według stanu Mieszkańców objętych rejestrem 

wyborców na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. Prezydent 

przekazuje Radzie informację o kwocie dla Dzielnicy w ciągu 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1” - celowe jest ujednolicenie daty 

z procedurą Budżetu Obywatelskiego, 

46) nadać § 34 ust. 5 brzmienie „Środki te mogą być przeznaczone – w ramach Budżetu 

Dzielnicy – na przedsięwzięcia dotyczące obszaru Dzielnicy lub służące zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców w zakresie:  



a) wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, 

integracji mieszkańców oraz konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek 

Rady;  

b) działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;  

c) wspierania programów promocji zdrowia, pomocy społecznej;  

d) ochrony środowiska;  

e) zachowania porządku i bezpieczeństwa;  

f) utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji;  

g) informowania o działaniach i inicjatywach Rady i Zarządu, w tym 

przedsięwzięciach o których mowa w lit. a-f.”  

- koniecznym jest utrzymanie obecnego zapisu - drobnych inwestycji oraz likwidacja 

nierealnego limitu na działania informacyjne, 

47) usunąć § 34 ust. 7 - niedopuszczalne jest ograniczanie suwerenności Rad Dzielnic 

w podejmowaniu decyzji, co do struktury wydatków, 

48) nadać § 34 ust. 8 brzmienie „Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których 

mowa w ust. 5 lit. f mogą być kumulowane nie dłużej niż w okresie jednej kadencji 

Rady i realizowane w okresie dłuższym niż rok” - realizacja inwestycji uchwalonych 

w ostatnim roku kadencji powinna być dopuszczalna i po jej zakończeniu, 

49) nadać § 34 ust. 9 brzmienie „Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe 

na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska” - kwestia 

dodatkowych środków nie musi łączyć się jedynie z wydatkami określonymi w ust. 5 

i powinno się w tej kwestii zostawić swobodę Radzia Miasta Gdańska, 

50) nadać § 34 ust. 10 brzmienie „Kopie dokumentów dotyczących wykorzystania 

środków finansowych przyznanych Dzielnicy udostępnia właściwy wydział Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku” - Gmina Miasta Gdańska jest Nabywcą towarów lub usług 

wydatkowanych z Budżetów Dzielnic, więc to Urząd Miejski powinien zajmować się 

kwestiami dokumentów księgowych, 

51) usunąć § 34 ust. 12 - możliwość przeprowadzenia konsultacji została już wpisana 

w § 15, a na tak wczesnym etapie procedury budżetowej nie jest celowe prowadzenie 

pełnych konsultacji, a jedynie zebranie pomysłów Mieszkańców, 

52) nadać § 34 ust. 13 brzmienie „Do 15 maja roku poprzedzającego rok budżetowy 

Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska propozycje przedsięwzięć 

planowanych do realizacji ze środków Dzielnicy. Właściwe wydziały Urzędu 

Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta określają możliwości realizacji 

przedsięwzięć wraz z kosztami oraz propozycją harmonogramów w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.” - zmiana ma na celu urealnienie 

harmonogramu procedury budżetowej i skrócenie jej czasu oraz powierzenie 

kompetencji przygotowania projektu organowi wykonawczemu, zgodnie 

z obowiązującym w tym względzie regulacjami w organach państwowych 

i samorządowych, 



53) nadać § 34 ust. 14 brzmienie „Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie ocenić 

możliwości realizacji przedsięwzięcia zaproponowanego do realizacji ze środków 

Dzielnicy wyłącznie w przypadku niespełniania kryteriów: legalności, celowości 

lub gospodarności przedsięwzięcia. Od oceny negatywnej Zarządowi przysługuje 

odwołanie, które rozpatruje Zespół powołany przez Radę Miasta Gdańska 

i składający się z 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska oraz 3 przedstawicieli 

Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Zespół podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów.” - ciało odwoławcze nie powinno składać się z przedstawicieli 

organu, którego decyzja ma być kontrolowana, zaś właściwym do złożenia odwołania 

powinien być Zarząd, szczególnie, że w okresie wakacyjnym trudnym byłoby 

przeprowadzenie sesji Rady, 

54) usunąć § 34 ust. 15 - uchwała w sprawie Konwentów makrodzielnicowych 

nie obowiązuje i zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego była sprzeczna 

z prawem, 

55) nadać § 34 ust. 16 brzmienie „Rada do 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Dzielnicy – Budżet 

Dzielnicy. Środki nierozdysponowane ujmowane są w rezerwie budżetowej.” - 

zmiana terminu pozwalająca zwołać sesję po wakacjach oraz usunięcie powtórzenia 

wyrazu Rada; dodatkowo usunięcie zapisu ograniczającego suwerenność decyzji 

Rady, 

56) nadać § 34 ust. 19 brzmienie „Darowizny od osób prawnych i fizycznych 

dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej wpływającej w poczet dochodów 

Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy.” - przedmiotem darowizny mogą być 

wszelkie prawa majątkowe, a także prawa niemające wartości majątkowej, jeżeli 

tylko mają jakąś wartość, zatem zawężanie możliwości uzyskania darowizny 

dla Dzielnicy tylko do środków pieniężnych jest niecelowe, 

57) pozostawić obecne brzmienie § 35 ust. 3 bez dopisywania „lub przedłużającego się 

braku skuteczności w wykonywaniu zadań” - proponowany dopisek 

bez doprecyzowania pojęcia braku skuteczności w wykonywaniu zadań może 

stanowić pole do dowolnej interpretacji. W rzeczywistości jedynym obiektywnym 

miernikiem wykonywania zadań Rady są odbyte sesje, zaś temat obligatoryjności 

sesji jest już obwarowany sankcją § 13 ust. 5, 

58) nadać § 39 ust. 1 brzmienie „Przewodniczący Rady lub osoba przez niego 

upoważniona przekazuje do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, nie później niż 

do 30 kwietnia roku następnego, sprawozdanie z działalności Rady za rok ubiegły.” - 

kwestia sprawozdania Zarządu jest już uregulowana we wcześniejszych paragrafach, 

59) nadać § 39 ust. 3 brzmienie „Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu za rok 

ubiegły umieszcza się na stronie internetowej Dzielnicy w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku” - kwestia publikacji sprawozdań powinna być konkretnie określona, 

a strona internetowa wydaje się najbardziej dostępnym medium, 



60) nadać § 41 ust. 1 brzmienie „Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Gdańska 

w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.” - 

konieczna regulacja dotycząca przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta 

Gdańska, 

61) nadać § 41 ust. 2 brzmienie „W przypadku przedterminowych wybory Prezydent 

Miasta Gdańska nie zarządza się wyborów do Rady” - konieczna regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Gdańska, 

62) nadać § 41 ust. 3 brzmienie „W przypadku przedterminowych wybory do Rady 

Miasta Gdańska wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Gdańska w terminie 

1 miesiąca od ślubowania Radnych Miasta Gdańska” - celowa regulacja dotycząca 

przedterminowych wyborów Rady Miasta Gdańska, 

63) usunąć § 46 pkt. 15 - kwestia stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnych, winna 

wzorem organów samorządu terytorialnego być właściwością Rady, 

64) nadać § 54 ust. 3 brzmienie „Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać nazwę 

partii politycznej i organizacji społecznych, do których należy kandydat. Nazwy 

nie mogą przekraczać łącznie 45 znaków drukarskich, w tym spacji. W przypadku 

nie podania nazwy partii politycznej i organizacji społecznych wpisuje się wyraz: 

„niezależny”.” - Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, do jakiej partii politycznej 

lub organizacji społecznej należy kandydat, szczególnie jeśli sam kandydat chce te 

dane ujawnić, 

65) nadać § 54 ust. 4 brzmienie „Kandydat składa oświadczenie w kwestii przynależności 

do partii politycznej lub organizacji społecznych.” - oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej uprości procedurę zgłoszenia, 

66) nadać § 57 ust. 3 brzmienie „nazwę lub nazwy partii politycznej lub organizacji 

społecznych, do których należy kandydat, a w przypadku nie podania podmiotów 

do których należy kandydat wpisuje się wyraz: „niezależny”.” - Mieszkańcy mają 

prawo wiedzieć, do jakiej partii politycznej lub organizacji społecznej należy 

kandydat, szczególnie jeśli sam kandydat chce te dane ujawnić, 

67) pozostawić obecne brzmienie § 80 ust. 3 - stwierdzenie faktu wygaśnięcia mandatu 

powinna stwierdzać uchwałą Rada; zupełnie niezasadne wydaje się nadawanie 

Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska nowych uprawnień do zgłaszania 

przypadków wygaśnięcia mandatu - powinien zajmować się tym Prezydent Miasta 

Gdańska, 

68) przepisy końcowe należy tak zmodyfikować, aby całość zmian statutowych weszła 

w życie w jednym terminie - najlepiej od nowej kadencji Rady, 

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

Urzędowym Województwa Pomorskiego zmian - Rada Miasta Gdańska w drodze 

obwieszczenia ogłosiła jednolity tekst Statutu. 



§ 2 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do Statutu Dzielnicy Strzyża następujących zmian: 

1) zdefiniować w § 1 pojęcie „aktualnego składu Rady” - jako liczba Radnych, 

od których odebrano ślubowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3, 

2) dodać § 5 w brzmieniu „Rada Miasta Gdańska może przekazać jednostce 

pomocniczej w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych Miasta” - 

przywrócenie zapisu ze statutów z 2003 r., 

3) nadać § 6 brzmienie „Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy 

warunki lokalowe, obsługę finansową, prawną i kancelaryjną oraz warunki 

techniczne dla ich działania.” - konieczne jest zapewnienie właściwej obsługi 

i warunków pracy Organom Dzielnicy, 

4) nadać § 9 ust. 2 brzmienie „Ustala się następującą wysokość miesięcznych diet 

za pełnienie obowiązków społecznych w organach Dzielnicy:  

1) Przewodniczący Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 

100% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę 

w wysokości 50% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

3) Członek Zarządu jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 25% diety 

ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska;  

4) Przewodniczący Rady jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości 

25% diety ustalonej dla Radnego Miasta Gdańska.”  

- koniecznym jest powiązanie wysokości diet z kwotą aktualizowaną cyklicznie, 

aby zapobiec obecnej sytuacji, gdzie wysokość diet nie została zmieniona od 2003 r.; 

poza tym jeśli projektodawcy zmian widzą konieczność wprowadzenie obowiązku 

powołania Członka Zarządu, to należy również dla osoby pełniącej tą funkcję 

przewidzieć dietę, 

5) nadać § 11 ust. 1 brzmienie „Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 

3 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.” - skrócenie przerwy 

międzykadencyjnej, 

6) nadać § 11 ust. 2 brzmienie „Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, 

a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej 

niż 3 miesiące od daty ostatnich wyborów do Rady.” - zapewnienie działania Zarządu 

w czasie wprowadzanej obecnie procedury trzykrotnych wyborów do Rady, 

7) nadać § 14 ust. 1 brzmienie „Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady i jednego 

Zastępcę Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.” - istnienie w organach 

Dzielnicy funkcji dwóch Przewodniczących wprowadza problemy szczególnie 

dla Mieszkańców; skoro nazwa Przewodniczących Zarządu wynika z ustawy 

i nie można jej zmienić, to zasadnym wydaje się zaproponowanie innej nazwy funkcji 

dla Przewodniczącego Rady, 



8) usunąć § 14 ust. 2 - kwestia powinna być swobodnie regulowana przez Radę danej 

Dzielnicy, 

9) ze względu na utrudnione procedury przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy zwoływania sesji w okresie wakacyjnym zasadnym 

wydaje się wydłużenie 30 dniowych terminów zawartych w § 14 ust. 7 i ust. 8 

do 3 miesięcy,  

10) dodać § 15 ust. 1 pkt. 29 w brzmieniu „składania do Rady Miasta Gdańska inicjatywy 

uchwałodawczych w formie projektów uchwał dotyczących spraw mających istotne 

znaczenie dla Dzielnicy lub mających wpływ na Dzielnicę i zastrzeżonych przepisami 

prawa dla właściwości Rady Miasta Gdańska” - Rada, jako organ uchwałodawczy 

Dzielnicy powinien mieć możliwość przygotowania i przekazania do dalszego 

procedowania projektów uchwał w sprawach dotyczących Dzielnicy, 

11) dodać § 15 ust. 1 pkt. 30 w brzmieniu „proponowanie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu 

Dzielnicy” - art. 12 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi pozwala na ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie 

dla poszczególnych jednostek pomocniczych, 

12) nadać § 16 ust. 5 brzmienie „Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej 

sprawozdania ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału roku następnego” 

- rezygnacja z planów pracy, które w przypadku specyfiki pracy były trudne 

do określenia, 

13) nadać § 21 ust. 3 brzmienie „Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Zarządu.” - Zastępca Przewodniczącego Zarządu, jak i ewentualni Członkowie 

Zarządu mogliby nie być Radnymi Dzielnicy, oczywiście o ile Rada Dzielnicy będzie 

chciała takiego rozwiązania, 

14) ze względu na utrudnione procedury przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcje 

np. w czasie epidemii, czy zwoływania sesji w okresie wakacyjnym zasadnym jest 

wydłużenie 60 dniowych terminów zawartych w § 23 ust. 6, § 24 ust. 5, § 25 ust. 3 

do 3 miesięcy,  

15) nadać § 27 ust. 1 brzmienie „Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 

3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez Miejską Komisję ds. Wyborów 

w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, może ulec rozwiązaniu przez Radę Miasta 

Gdańska.” - należy pozostawić Radzie Miasta możliwość decyzji, czy konieczne jest 

rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające 

dokonanie wyborów w wyznaczonym terminie, 

16) nadać § 27 ust. 2 brzmienie „Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu 

w ciągu 3 miesięcy od dnia jego odwołania lub przyjęcia rezygnacji, może ulec 

rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.” - należy pozostawić Radzie Miasta 

możliwość decyzji, czy konieczne jest rozwiązanie Rady i czy nie zaistniały 



przesłanki zewnętrzne uniemożliwiające dokonanie wyborów w wyznaczonym 

terminie, 

17) dodać § 28 ust. 1 pkt. 18 w brzmieniu „występowanie do właściwej Komisji Rady 

Miasta Gdańska ze skargami na działanie Prezydenta Miasta Gdańska, wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta” - zasadnym jest zapisanie 

wnioskowanej kompetencji wzmocnienia właściwości Rady w przypadku 

niewłaściwego działania jednostek Miasta, 

18) dodać § 28 ust. 1 pkt. 19 w brzmieniu „udziału z głosem doradczym w komisjach 

konkursowych, przetargowych, odbiorowych i innych dotyczących Dzielnicy” - 

proponowane uprawnienie umożliwi poprawę realizacji funkcji miejskich na terenie 

Dzielnicy, 

19) dodać § 28 ust. 1 pkt. 20 w brzmieniu „składanie do Prezydenta Miasta Gdańska 

zapytań rozpatrywanych na zasadach analogicznych do interpelacji i zapytań Radnych 

Miasta Gdańska” - konieczne jest wprowadzenie uprawnienia umożliwiającego 

szybkie uzyskiwanie informacji o stanie faktycznym zgłaszanych problemów, 

20) dodać § 28 ust. 1 pkt. 21 w brzmieniu „wydawanie opinii w procedurze udzielania 

i odbierania koncesji na prowadzenie sprzedaży alkoholu” - częsty problem, z którym 

zgłaszają się Mieszkańcy, 

21) dodać § 28 ust. 1 pkt. 22 w brzmieniu „konsultowanie z Mieszkańcami istotnych 

spraw dotyczących Dzielnicy, w szczególności rodzajów przedsięwzięć planowanych 

do realizacji ze środków Budżetu Dzielnicy” - Zarząd Dzielnicy jest organem 

właściwym do prowadzenia konsultacji, 

22) nadać § 28 ust. 2 brzmienie „Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 

prowadzi Zarząd.” - dokumentacja realizacji zadań może zawierać dane wrażliwe 

lub inne informacje, które należy zanonimizować, więc nie powinna być umieszczana 

w zbiorze ogólnodostępnym, 

23) dodać § 36 ust. 3a w brzmieniu „Uprawnionymi do złożenia odwołania 

od zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, są Rada Dzielnicy oraz Mieszkańcy 

Dzielnicy.” - skoro wnioskodawcy zmian uznają za zasadne wprowadzenie inicjatywy 

uchwałodawczej Mieszkańców, to należy Mieszkańcom również dać uprawnienie 

do ewentualnego zakwestionowania zarządzenia nadzorczego Prezydenta Miasta 

Gdańska, 

24) nadać § 59 ust. 1 brzmienie „Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 

zarządzenia wyborów przez Prezydenta Miasta Gdańska i ulega zakończeniu 

z końcem dnia poprzedzającego dzień głosowania.” - cisza wyborcza powinna 

obowiązywać jedynie w dniu głosowania, zaś sobota przedwyborcza powinna być 

jeszcze ostatnim dniem kampanii, dzięki czemu wzrośnie szansa na aktywizację 

Mieszkańców i wyższą frekwencję, 

25) nadać § 66 brzmienie „Wyborca oddaje głos na 1-5 kandydatów, których nazwiska 

znajdują się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratkach z lewej strony 

obok ich nazwisk znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).” - 



powrót do możliwości wyboru większej ilości kandydatów spowoduje lepsze 

odzwierciedlenie preferencji wyborców i wpłynie na ograniczenie efektu „lidera”, 

a jednocześnie proponowana maksymalna liczba 5 głosów nie spowoduje 

„zawłaszczania” Rady przez jedną listę. 

§ 3 

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 029 

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

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

§ 4 

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 26, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 28/1, 28/2 obręb 031 Gdańsk 

oraz część działki nr 2/9 obręb 031.  

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

§ 5 

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, 912/1, 912/15, 912/16, 

912/17, 912/24, 912/25 obręb 031 Gdańsk  

oraz północny fragment działki nr 912/2 obręb 031 Gdańsk.  

Przedmiotowy teren pokazano w załączniku graficznym nr 3 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 4 do niniejszej uchwały. 



§ 7 

Uznajemy za zasadną zmianę granic Dzielnicy Strzyża  

poprzez dołączenie do terytorium Dzielnicy Strzyża od strony wschodniej  

obszaru tzw. Kolonia Abegga,  

czyli kwartału terenu pomiędzy ulicami Braci Lewoniewskich,  

Żołnierzy Wyklętych i Grunwaldzką oraz linią kolejową nr 202 w Gdańsku.  

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

§ 8 

Do wypełnienia i złożenia  

w imieniu Rady Dzielnicy Strzyża  

formularza zgłaszania uwag do projektów zmian Statutów dzielnic  

upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Strzyża. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/43/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 lutego 2021 roku 

 

 

 


