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Rozwoju Gdyni uprzejmie wyjaSniam, jak ponizej:

w

sprawie Strategii

Struktura organizacyjna Wydzialu Strategii zostala okreSlona w zarz4dzenru
Nr2356iiS/VIVS Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 azerwca 2015r,, zmieniaj4cym
zarz4dzenre w sprawie Regularninu orga4izacyjnego Urzgdu Miasta Gdyni. Zostal utworzony
wydzial., a nie referat, aby podkreSlii isto[noS6 aspekt6w stategicznych dla dalszego rozwoju
miasta, zwlaszcza wobec dynamicznych Vmian, jakie zachodz4 obecnie i bgd4 mialy miejsce
w przyszloici. Forma organizacyjna kom6rki nie wplywa na wysokoSi koszt6w
funkcjonowania, gdyZ zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownik6w Urzgdu Miasta

Gdyni maksymalna kategoria zaszeregowania wynagrodzenia naczelnika wydzialu
i kierownika referatu jest taka sama.
Ponadto chcialabym sprostowai podan4 przez Pana informacjg, jakoby Agencja
Rozwoju Gdyni zalmowaLa sig dotychczas opracowywaniem Strategii Rozwoju Gdyni.
Agencja Rozwoju Gdyni nigdy takiego dokumentu nie przygotowala, ani nie miala
przygotowyrvac. Pierwsza Strategia Rozwoju Gdyni zostaNa opracowana w 1998r. przez
pracownik6w Urzgdu Miasta Gdyni z udzialem ekspert6w zewnEtrznych, w 2003r. dokument
zostal aktualizowanv.

Poprzedni dokument powstal przed przyst4pieniem Polski do UE i obejmowal lata
2003-2013, wigc istnieje waZka potrzeba opracowania nowej strategii, odpowiadajqcej na
zmiany spoleczno-gospodarcze zachodz4ce w mieScie oraz zbliZaj4ce sig nowe rozdanie
Srodk6w unijnych. Najszybszym i najlepqzym sposobem bylo powolanie nowego wydzialu do
jej stworzenia, wdrazania i monitorowania. Ponadto w ostatnim okresie nast4pila
intensyfikacja dziatan na szczeblu metropolitalnym w zwi4zku z powstaniem Strategii
Metropolii 2030 i ustawie o zwi4zkach r4etropolitalnych, dlatego teZ niezbgdny jest akty.wny
udzial i monitorowanie tych\e dzialahprzez komorkg po temu wyspecjalizowanE.
Opracowanie dokumentu nie zostanie w caloSci zlecone do wykonania jednemu
podrniotowt zewngtrznemu. Budzet {ydzialu Strategii przeznaczony bgdzie m.in. na
opracowania eksperckie, dotycz4ce diagnoz sektorowych (np.diagnoza struktur
przestrzennych rniasta czy transporlu i infrastruktury technicznej), na podstawie kt6rych oraz
analiz wlasnych wydzialu powstanie Diagnoza sytuacji spole
czej miasta.
PoniewaZ sama strategia ma powstawai w spos6b pafiycypac finy,
ych zostanie

wnymi interesariuszami dokumentu, czyli
gdynskich Srodowisk. Ich efekty zostan1
strategicznych, a nastgpnie w konkretnych

ch wydzial bgdzie odpowiadal za rcalizacjg
gramowych, a przede wszystkim za biel1c1
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