
UCHWAŁA NR  XLVI/1072/10 

RADY MIASTA GDYNI 

z  29  września 2010 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/509/04 Rady Mias ta Gdyni  
z dnia 22 wrze śnia 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy D ąbrowa  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)) Rada Miasta 
Gdyni uchwala, co nast ępuje: 

 

 § 1. W uchwale nr XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. 
w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa, w załączniku „Statut Dzielnicy Dąbrowa” wprowadza 
się następujące zmiany:  

1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.”; 

2) § 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3.   Oprócz środków, o których mowa w ust. 1, dzielnica otrzymuje środki 
na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, w wysokości określanej 
w odrębnej uchwale. 

4.   Dzielnica moŜe pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów 
w drodze konkursów, organizowanych przez miasto.”; 

3) w załączniku nr 2 do Statutu pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady 
dzielnicy”: 

a) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do rady zarządza się nie później niŜ na 30 dni przed upływem kadencji 
rady. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający 
w ciągu 60 dni po upływie kadencji rady.”; 

b) § 22 ust. 9 otrzymuje: 

„9. KaŜda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co 
najmniej 50 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.” 

 § 2. 1. Pierwsze wybory rad dzielnic przeprowadzone wg zasad zmienionych niniejszą 
uchwałą są zarządzone przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia 
2010 roku. 

 2. Prezydent w zarządzeniu wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy, 
przypadający w ciągu 3 miesięcy od daty zarządzenia wyborów, nie wcześniej jednak niŜ 
po zakończeniu kadencji rad dzielnic. 

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

 

          Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 

         Joanna Zielińska 

                                                 
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055; Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r.. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675  



 


