
UCHWAŁA NR XLVII/1131/10 

RADY MIASTA GDYNI 

z  20  października 2010 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/496/04 Rady Mias ta Gdyni z dnia 22 wrze śnia 
2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmie ście  

 

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/496/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. 
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście, w załączniku „Statut Dzielnicy Śródmieście” 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Sesje rady zwołuje przewodniczący zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek co najmniej ¼ składu rady, w terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku.”; 

2) § 20 – 21 otrzymują brzmienie: 

„§ 20. 1.  Przewodniczącego zarządu wybiera ze swego grona rada bezwzględną 
większością głosów składu rady, w głosowaniu tajnym.  

2.  Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez radę spośród radnych 
dzielnicy na wniosek przewodniczącego zarządu, w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 

§ 21 . 1.  Rada moŜe odwołać przewodniczącego zarządu na wniosek co najmniej 1/3 
składu rady, większością co najmniej 3/5 głosów składu rady, w głosowaniu 
tajnym. 

2. Na uzasadniony, pisemny wniosek przewodniczącego zarządu rada moŜe 
odwołać wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.” 

 

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

 

 

           Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 
         dr inŜ. Stanisław Szwabski 

                                                 
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  


