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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy
W ostatnim czasie sporo si´ zmieni∏o w gdaƒskim
Urz´dzie Miejskim. Zmniejszy∏a si´ liczba wydzia∏ów- by∏o ich 18, a obecnie jest 17. Nieco inne ni˝ poprzednio sà te˝ godziny pracy; w poniedzia∏ki, wtorki,
czwartki i piàtki interesanci przyjmowani sà w godz.

maja br. odb´dà si´ w Gdaƒsku wybory do jednostek pomocniczych. W trzynastu okr´gach
wyborczych jest 201 mandatów.
W maju wybieraç b´dziemy radnych 11 jednostek pomocniczych, które ju˝ dzia∏a∏y w poprzednich latach,
czyli: Brzeêna, Nowego Portu, Letnicy, Stogów z Przeróbkà, Krakowca –
Górek Zachodnich, Wyspy Sobieszewskiej, Rudników, Wzgórza Mickiewicza, Kokoszek, Strzy˝y, Osowej oraz
do dwóch nowo tworzonych rad tj.
Che∏mu z dzielnicà Gdaƒsk Po∏udnie
i Olszynki. W ka˝dym z okr´gów ustalono (zgodnie z ustawà o samorzàdzie
gminnym) po 15 mandatów; jedynie
Che∏m z dzielnicà Po∏udnie ma 21
mandatów, poniewa˝ liczy on znacznie wi´cej mieszkaƒców ni˝ pozosta∏e
okr´gi.
Radni jednostek pomocniczych
wspó∏pracujà z radnymi miasta z danego okr´gu wyborczego we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkaƒców dzielnicy, wspólnie te˝
reprezentujà interesy mieszkaƒców
przed w∏adzami miasta i innymi jed-
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od 8 do 15.30, natomiast w Êrody gdaƒszczanie mogà
urz´dowe sprawy za∏atwiç w godz. od 8 do 18 i to zarówno w gmachu przy Nowych Ogrodach 8/12, jak
i w obu Zespo∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców, czyli przy ul.
Partyzantów 74 i przy ul. Milskiego 1. Nowe sà te˝ numery telefonów. Na koƒcu „Herolda” zamieÊciliÊmy te
podstawowe, do sekretariatów.
Przypominamy te˝, ˝e nie ma ju˝ zarzàdu miasta.
Wszystkie decyzje podejmuje jednoosobowo prezydent
miasta. Prezydent Gdaƒska powo∏a∏ czterech swoich
zast´pców.

Wybory
do jednostek
pomocniczych
nostkami pomocniczymi. Do zadaƒ
jednostki pomocniczej nale˝y ponadto
umo˝liwienie mieszkaƒcom decydowania w sprawach dotyczàcych funkcjonowania i rozwoju osiedla, a tak˝e organizowanie ró˝norakich dzia∏aƒ na
rzecz mieszkaƒców oraz dzielnicy.
Dzia∏alnoÊç radnych jednostek pomocniczych ma charakter spo∏eczny,
ale Rada Miasta mo˝e ustaliç wynagrodzenie dla przewodniczàcego i zast´pcy.
Zgodnie z obowiàzujàcà uchwa∏à
wybory sà wa˝ne, jeÊli wzi´∏o w nich
udzia∏ co najmniej 15 proc. uprawnionych do g∏osowania na danym terenie.
Kadencja jednostek pomocniczych wygasa wraz z kadencjà rady miasta. ■

Foto-zagadka
Co przedstawia zdj´cie zamieszczone obok? Dla u∏atwienia
podpowiemy, i˝ w tym numerze „Herolda” ju˝ nieco wyjaÊniliÊmy t´ zagadk´. Wszystkich spostrzegawczych czytelników
prosimy o nadsy∏anie odpowiedzi na adres: Referat Informacji i Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdaƒsk (z dopiskiem konkurs).
Bardzo serdecznie prosimy Paƒstwa o pomoc przy redagowaniu tej rubryki i przysy∏anie zdj´ç przedstawiajàcych
przedmioty, bàdê elementy architektury zwiàzane z Gdaƒskiem. Zdj´cie opublikujemy jako foto-zagadk´, a autora nagrodzimy. ■

Terminarz wyborów
18 kwietnia 2003
●

●

zg∏aszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych
kandydatów na radnych
podanie do publicznej wiadomoÊci
uchwa∏y Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych
o utworzeniu obwodów g∏osowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz
wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji ds. wyborów w jednostkach pomocniczych

28 kwietnia 2003
●

●

powo∏anie obwodowych komisji ds.
wyborów w jednostkach pomocniczych
podanie do publicznej wiadomoÊci
poprzez rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji ds. Wyborów
w Jednostkach Pomocniczych zawierajàcego informacj´ o kandydatach
na radnych.

18 maja 2003 r.
●

g∏osowanie w godzinach 6-20.

