
UCHWAŁA NR XLIV/995/10 

Rady Miasta Gdyni 

z 23 czerwca 2010 roku 

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 
września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni  

 

 
Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art.22 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 
62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz.1241) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr Dz.U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 
92, poz. 753)  

 
Rada Miasta Gdyni  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Do Statutu Miasta Gdyni wprowadza się następujące zmiany: 
  
Dodaje się § 17a o treści: 

„§ 17a  
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę moŜe wystąpić grupa co 

najmniej 500 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do 
Rady Miasta Gdyni.  

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać: 
a) jej przedmiot (tytuł), 
b) ujęte w jednostki redakcyjne (paragrafy) postanowienia, 
c) rozstrzygnięcia co do kosztów wykonania uchwały, o ile koszty 

takie będzie powodować, 
d) termin wejścia w Ŝycie, 
e) zwięzłe uzasadnienie. 

3. Do projektu uchwały zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców naleŜy 
dołączyć listę pełnomocników projektu nie przekraczającą 3 osób, 
upowaŜnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów oraz listę osób 
popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane 



wnioskodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis 
wraz z oświadczeniami osób popierających inicjatywę uchwałodawczą 
zawierającymi zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały, zgłoszonego w tym 
trybie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz.926 z póź. zm.). 
KaŜda ponumerowana strona listy zawierającej dane wnioskodawców 
powinna być trwale połączona z kopią projektu uchwały.  

4. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, składa się Przewodniczącemu 
Rady, który przekazuje go do zaopiniowania Prezydentowi. 

5. Prezydent wyraŜa opinię w przedmiocie projektu w terminie do jednego 
miesiąca od dnia jego otrzymania.  

6. Projekt wnoszony przez mieszkańców prezentowany jest właściwym 
komisjom Rady przez pełnomocników, o których mowa w ust. 3. Na 
sesji Rady Miasta w/w projekt przedstawia komisja Rady właściwa do 
spraw samorządności lokalnej, lub osoba upowaŜniona przez 
pełnomocników, o których mowa w ust. 3, jeŜeli wyraŜą taką wolę. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
  

 
  

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
 



UZASADNIENIE 
 
 
Celem proponowanej zmiany w Statucie Miasta Gdyni jest zachęcanie 

mieszkańców do brania czynnego udziału w Ŝyciu lokalnej społeczności, 

budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za miasto. Przyznanie 

mieszkańcom Gdyni prawa inicjatywy uchwałodawczej realizuje ponadto 

zadanie gminy, jakim jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w 

tym wdraŜanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1, 

pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz przyczynia 

się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.  


