
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE GDYNIA 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (tj. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (tj. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176) 

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (tj. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

https://www.gdyni

a.pl/mieszkaniec/g

dynska-rada-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego,3907/

gdynska-rada-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego,3900

26 

https://www.gdyni

a.pl/mieszkaniec/

mlodziezowa-

rada-miasta-

gdyni,3940/mlodz

iezowa-rada-

miasta-

gdyni,460732 

http://www.cas.gd

ynia.pl/gdynia-

dla-

seniorow/rada-ds-

seniorow 

https://bip.pupgdy

nia.pl/Powiatowa_

Rada_Rynku_Prac

y 

https://www.gdyni

a.pl/bip/organy-

doradcze,1757/rad

a-ds-

sportu,436224 

https://www.gdyni

a.pl/bip/komisje,3

12/miejska-

komisja-

bezpieczenstwa-i-

porzadku,436225 

https://www.gdyni

a.pl/bip/komisje,3

12/miejska-

komisja-

urbanistyczno-

architektoniczna,4

02815 

https://www.gdyni

a.pl/bip/organy-

doradcze,1757/po

wiatowa-

spoleczna-rada-

do-spraw-osob-

niepelnosprawnyc

h-w-gdyni,445531 

Data powołania 

rady/komisji 

16.01.2018 r. 28.09.2011 r. 27.02.2018 r. 29.11.2016 r. 

(chociaż wymaga 

8.12.2015 r.  23.02.2016 r. 3.11.2015 r. 
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sprawdzenia, bo 

zarządzenie 

niezamieszczone 

w BIP, a są 

protokoły z lat 

wcześniejszych) 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 

7331/18/VII/R z 

dnia 16 stycznia 

2018 r. 

Uchwała nr 

XII/223/11 z 28 

września 2011 r. 

w sprawie 

powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Gdyni i nadania 

jej statutu. 

Zarządzenie nr 

7522/18/VII/R 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

27.02.2018 roku 

w sprawie 

powołania, 

określenia składu 

oraz określenia 

zasad działania 

Gdyńskiej Rady 

do spraw 

Seniorów 

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Gdyni Nr 

5384/16/VII/M z 

dnia 29 listopada 

2016 roku 

Zarządzenie Nr 

3794/15/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 8 

grudnia 2015 r. w 

sprawie powołania 

Rady Sportu i 

ustalenia 

regulaminu ich 

działania 

 Zarządzenie Nr 

4162/16/VII/U 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

23.02.2016 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

Zarządzenie Nr 

3567/15/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

3.11.2015 r. w 

sprawie powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Gdyni 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała 

Gdyńskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego Nr 

1/15/z dnia 

10.11.2015 roku 

w sprawie 

przyjęcia 

Regulaminu 

działania oraz 

określenia 

sposobu realizacji 

zadań Rady 

UCHWAŁA NR 

XXII/531/16 

RADY MIASTA 

GDYNI z dnia 22 

czerwca 2016 r. w 

sprawie zmiany 

uchwały nr 

XII/223/11 z 28 

września 2011 r. 

w sprawie 

powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Gdyni i nadania 

jej statutu. 

Zarządzenie nr 

7522/18/VII/R 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

27.02.2018 roku 

w sprawie 

powołania, 

określenia składu 

oraz określenia 

zasad działania 

Gdyńskiej Rady 

do spraw 

Seniorów 

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Gdyni Nr 

5384/16/VII/M z 

dnia 29 listopada 

2016 roku 

Zarządzenie Nr 

7597/18/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 14 

marca 2018 r. w 

sprawie powołania 

Rady Sportu i 

ustalenia 

regulaminu ich 

działania 

Zarządzenie Nr 

413/14/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 23 

grudnia 2014 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

Zarządzenie Nr 

4162/16/VII/U 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

23.02.2016 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

(w BIP brak 

kolejnego aktu 

mimo, że zgodnie 

z zarządzeniem 

komisja powołana 

do końca 2017 r.) 

Zarządzenie Nr 

7012/17/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

21.11.2017 r. 

zmieniające 

Zarządzenie Nr 

3567/15/VII/P 

Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 

3.11.2015 r. w 

sprawie powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Gdyni 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

Do zadań GRDPP 

należy: 1) 

opiniowanie zasad 

i realizacji 

współpracy 

gdyńskiego 

samorządu z 

organizacjami 

pozarządowymi; 

Celem Rady jest: 

1) integracja 

młodzieży i 

samorządów 

uczniowskich, 2) 

edukacja 

młodzieży 

zwłaszcza w 

kontekście 

Wypracowywanie 

propozycji 

konkretnych 

działań na rzecz 

realizacji 

programów 

związanych z 

aktywizacją osób 

starszych 

Do zakresu 

działania Rady 

należy w 

szczególności: 

1.Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i 

produktywnego 

Zadania: 1) 

opiniowanie: 

projektów strategii 

rozwoju, projektu 

budżetu, 

projektów uchwał, 

programów 

rozwoju bazy 

sportowej, 

 1. Komisja 

opracowuje opinie 

w sprawach 

dotyczących: - 

projektów studium 

uwarunkowań 

rozwoju i 

kierunków 

zagospodarowania 

 



2) opiniowanie 

projektów uchwal 

i aktów prawa 

miejscowego 

dotyczących sfery 

zadań 

publicznych, o 

której mowa w 

art. 4 ustawy o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie oraz 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

w tym programów 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi; 

3) zgłaszanie 

uwag lub 

wniosków oraz 

opiniowanie 

strategii rozwoju 

Gdyni oraz innych 

dokumentów o 

charakterze 

programowym lub 

strategicznym; 4) 

uczestniczenie w 

posiedzeniach 

komisji 

oceniających 

wnioski o dotacje 

ze środków 

gminnych, 

złożone przez 

organizacje 

pozarządowe, o 

których mowa w 

56 ust. 4 - 8; 5) 

reprezentowanie 

gdyńskich 

organizacji 

kształtowania i 

utrwalania postaw 

demokratycznych, 

obywatelskich, 

patriotycznych i 

europejskich, 3) 

inicjowanie 

przedsięwzięć 

skierowanych do 

młodzieży z 

zakresu edukacji, 

sportu i kultury, 4) 

zwiększenie 

aktywności i 

zainteresowania 

gdyńskiej 

młodzieży 

sprawami miasta, 

5) zapewnienia 

możliwości 

uczestniczenia 

młodzieży w 

procesie 

podejmowania 

decyzji 

bezpośrednio jej 

dotyczących, 6) 

promowanie idei 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

7) 

upowszechnienie 

wśród młodzieży 

zasad działania 

samorządu 

terytorialnego. 

zatrudnienia.  

2.Ocena 

racjonalności 

gospodarki 

środkami 

Funduszu Pracy.  

3.Opiniowanie 

opracowanych 

przez Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Gdyni propozycji 

przeznaczenia 

środków 

Funduszu Pracy 

będących w 

dyspozycji 

samorządu 

powiatu oraz 

sprawozdań z ich 

wykorzystania.  

4.Składanie 

wniosków i 

wydawanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

kierunków 

kształcenia.  

5.Opiniowanie 

wniosków o 

umorzenie 

należności.  

6.Opiniowanie 

programów 

specjalnych.  

7.Ocenianie 

okresowych 

sprawozdań z 

działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy w 

Gdyni. 

projektów 

współpracy, 

planów imprez 

sportowych 2) 

inspirowanie 

działań w sferze 

ogólnie pojętej 

kultury fizycznej 

3) podejmowanie 

współpracy z 

towarzystwami, 

stowarzyszeniami, 

związkami 4) 

diagnozowanie 

potrzeb 5) 

dokonywanie 

bieżących analiz 

6) propagowanie 

inicjatyw 

sportowcy 

przestrzennego 

miasta lub 

projektów zmiany 

studium -  zgodnie 

z art. 11 pkt 5 

ustawy,   - 

projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub projektów ich 

zmian - zgodnie z 

art. 17 pkt 6a 

ustawy, - analizy 

zmian w 

zagospodarowania 

przestrzennym 

gminy, oceny 

postępów w 

opracowywaniu 

planów 

miejscowych oraz 

wieloletnich   

programów ich 

sporządzenia - 

zgodnie z art. 32 

ust. 2 ustawy. 2. 

W razie potrzeby 

Komisja 

opracowuje opinie 

w innych 

sprawach 

związanych z 

zagospodarowanie

m przestrzennym 

miasta, w tym w 

sprawach 

dotyczących: - 

projektów decyzji 

o lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego lub 

ustaleniu 

warunków 



pozarządowych w 

kwestiach 

dotyczących 

współpracy z 

samorządem 

terytorialnym; 6) 

delegowanie ze 

swego składu 

przedstawicieli do 

pracy nad aktami 

prawnymi i 

dokumentami, 

kt6rych zakres 

dotyczy 

współpracy 

samorządu z 

sektorem 

pozarządowym; 7) 

ewaluacja 

programów 

współpracy; B) 

wyrażanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

funkcjonowania 

organizacji 

pozarządowych; 

9) udzielanie 

pomocy i 

wyrażanie opinii 

w przypadku 

sporów między 

organami 

administracji 

publicznej a 

organizacjami 

pozarządowymi; 

10) wyrażanie 

opinii w sprawach 

dotyczących 

zadań 

publicznych, w 

tym zlecania tych 

zadań do realizacji 

przez organizacje 

zabudowy w 

odniesieniu do 

innych inwestycji 

- mających istotne 

znaczenie dla 

wizerunku i 

funkcjonowania 

miasta. 3. W 

swoich opiniach 

Komisja może 

formułować 

wnioski do 

Prezydenta Miasta 

o przystąpienie do 

konkretnych 

opracowań   

studialnych. 



pozarządowe oraz 

w sprawach 

rekomendowanyc

h standardów 

realizacji zadań 

publicznych. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

2 przedstawicieli 

Prezydenta, 12 

przedstawicieli 

NGO, 2 

przedstawicieli 

Rady Miasta 

Gdyni 

Wszystkim 

okręgom 

wyborczym 

(którymi są szkoły 

gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne

) przysługuje po 

jednym mandacie. 

3 przedstawicieli 

Prezydenta miasta 

Gdyni oraz 8 

przedstawicieli 

organizacji i 

środowisk 

działających na 

rzecz seniorów 

3 przedstawicieli 

samorządu 

terytorialnego, 3 

przedstawicieli 

związków 

zawodowych, 4 

przedstawicieli 

organizacji 

pracodawców, 3 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

5 przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, 7 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Gdyni 

9 członków Komisję powołuje 

Prezydent Miasta 

na czas określony, 

podany w 

zarządzeniu. 

Powołuje osoby o 

wykształceniu i 

przygotowaniu 

fachowym 

związanym 

bezpośrednio z 

teorią i praktyką 

planowania 

przestrzennego. 

5 osób 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Dwóch 

przewodniczących 

(jeden wybierany 

przez 

przedstawicieli 

NGO, drugi przez 

przedstawicieli 

Prezydenta i 

Rady); stałe lub 

tymczasowe 

zespoły robocze 

Prezydium: 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz, 

Zespoły 

problemowe, 

Grupy projektowe 

Przewodniczący Przewodniczący Przewodniczący 

powoływany i 

odwoływany 

przez Prezydenta 

Miasta, 

Wiceprzewodnicz

ący i Sekretarz 

wybierani przez 

członków rady 

Przewodniczący – 

Prezydent Miasta 

Gdyni 

Przewodniczący 

(powoływany 

przez Prezydenta 

miasta Gdyni), 

Sekretarz 

(wyznaczony 

pracownik Biura 

Planowania 

Przestrzennego 

Miasta Gdyni) 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Posiedzenia 

GRDPP odbywają 

się w miarę 

potrzeb, jednak 

nie rzadziej ni2 

raz na 2 miesiące. 

Posiedzenia 

GRDPP 

zwoływane są 

przez 

przewodnicz4cych 

z ich własnej 

inicjatywy, na 

wniosek 

Rada obraduje na 

sesjach 

zwoływanych nie 

rzadziej niż raz na 

dwa miesiące. 

Dopuszczalna jest 

dłuższa przerwa 

między sesjami w 

okresie 

wakacyjnym. 

Nie rzadziej niż 

raz na trzy 

miesiące 

 Nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

 Posiedzenia 

przygotowuje i 

prowadzi 

przewodniczący 

komisji lub 

wskazany przez 

niego członek. 

Pierwsze 

posiedzenie 

Powiatowej Rady 

zwołuje Prezydent 

Miasta Gdyni w 

terminie 21 dni od 

dnia powołania 

Rady. Kolejne – 

przynajmniej raz 

na kwartał. 



Prezydenta lub na 

wniosek co 

najmniej 3 

czlonk6w Rady. 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

GRDPP swoje 

decyzje, opinie i 

stanowiska 

wyra1aw drodze 

glosowania, 

zwykłą 

większością 

głosów. 

Uchwały zapadają 

zwykłą 

większością 

głosów o ile statut 

stanowi inaczej. – 

Propozycje zmian 

w Statucie Rada 

podejmuje zwykłą 

większością 

głosów w 

głosowaniu 

jawnym w 

obecności, co 

najmniej 2/3 

składu Rady. 

Sposób 

zajmowania 

stanowisk 

ustalany jest drogą 

głosowania. 

 Głosowanie 

jawne, zwykłą 

większością 

głosów przy 

obecności co 

najmniej połowy 

członków. 

 Dla ważności 

ustaleń wymagana 

jest obecność 

więcej niż połowy 

członków. W 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego

. 

 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Obsługą 

organizacyjno-

techniczną 

GRDPP zapewnia 

Samodzielne 

Stanowisko ds. 

organizacji 

pozarządowych. 

Obsługę biurową 

zapewnia 

komórka 

organizacyjna 

Urzędu Miasta 

Gdynia, 

obsługująca Radę 

Miasta Gdyni. 

Obsługę spotkań 

Rady zapewnia 

Centrum 

Aktywności 

Seniora. 

 Obsługę zapewnia 

Gdyńskie 

Centrum Sportu. 

Obsługę 

administracyjno-

biurową Komisji 

zapewnia Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Ochrony 

Ludności. 

Biuro Planowania 

Przestrzennego 

Miasta Gdyni 

Obsługa 

administracyjno-

biurowa: 

Gdyńskie 

Centrum Zdrowia, 

obsługa prawna: 

radca prawny 

Gdyńskiego 

Centrum Zdrowia 

Uwagi  Kadencja: 2 lata       

 


