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By∏o osiemnaÊcie, b´dzie siedemnaÊcie
Od marca br. w Urz´dzie
Miejskim w Gdaƒsku obowiàzywaç b´dzie nowa wewn´trzna struktura. Zak∏ada ona podzia∏ magistratu
na 17 wydzia∏ów, zamiast
jak do tej pory 18.
nowej strukturze Urz´du
Miejskiego znajdà si´:
• Biuro Rady Miasta Gdaƒska
• Biuro Prezydenta Miasta
• Wydzia∏ Promocji Miasta
• Wydzia∏ Kadr i Organizacji
• Wydzia∏ Finansowy
• Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
* (poprzednia nazwa Wydzia∏ Obs∏ugi Interesantów)
• Wydzia∏ Polityki Gospodarczej
i Integracji Europejskiej
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Gdaƒsk przygotowuje si´ do
wprowadzenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2008. Plan ma
uwzgl´dniaç potrzeby inwestycyjne sygnalizowane m.in.
przez mieszkaƒców miasta.
Tote˝ ka˝dy gdaƒszczanin
mo˝e zg∏osiç swojà propozycj´ radnemu ze swojego okr´gu wyborczego, bàdê zarzàdowi osiedla, jeÊli taki
dzia∏a w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
lan, oprócz realizacji nowych
przedsi´wzi´ç, obejmie tak˝e
remonty obiektów komunalnych
u˝ytecznoÊci publicznej (oÊwiatowych, kultury, s∏u˝by zdrowia, opieki spo∏ecznej, kultury fizycznej
i sportu). WPI jest jednà z cz´Êci
programu umacniania wiarygodnoÊci kredytowej miasta (opracowywanego dla Gdaƒska) i wymaga ujednolicenia sposobu uzyskiwania
informacji na temat potrzeb inwestycyjnych. Propozycje do WPI mogà sk∏adaç wydzia∏y Urz´du Miejskiego, jednostki bud˝etowe miasta,
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* (przejmie on m.in. zadania dotychczasowych Wydzia∏u Koordynacji Rozwoju i Wydzia∏u
Kontrolingu)
• Wydzia∏ Skarbu
• Wydzia∏ Inwestycji i Remontów
• Wydzia∏ Spraw Obywatelskich
• Wydzia∏ Edukacji i Sportu
• Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych
• Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
• Wydzia∏ Gospodarki Komunalnej
* (przejmie m.in. zadania dotychczasowych Wydzia∏u Infrastruktury Miejskiej i Wydzia∏u
Mieszkalnictwa)
• Wydzia∏ Geodezji
• Wydzia∏ Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
* (dotychczas Biuro Konserwatora Zabytków mia∏o status odr´bnego wydzia∏u)

• Wydzia∏ Zarzàdzania Kryzysowego i Ochrony LudnoÊci.
Tak jak do tej pory w urz´dzie
dzia∏aç b´dzie Miejski Rzecznik
Konsumentów.
Uwaga!!! Znakiem * oznaczono
nowe pod wzgl´dem nazewnictwa
bàdê podzia∏u zadaƒ wydzia∏y
w strukturze Urz´du Miejskiego
w Gdaƒsku.
Od 1 lutego obowiàzywaç te˝ b´dà nowe godziny pracy w magistracie. Od poniedzia∏ku do wtorku i od
czwartku do piàtku urz´dnicy pracujà w godz. 8-15.30, a w Êrody 8-18.
Zmiany w strukturze Urz´du
Miejskiego spowodowane zosta∏y
zamiarem lepszej obs∏ugi mieszkaƒców Gdaƒska oraz dopasowaniem
dzia∏aƒ wydzia∏ów do wymogów
zwiàzanych z przyst´powaniem Polski do Unii Europejskiej. ■

Wieloletnie planowanie
spó∏ki miasta (gestorzy sieci komunalnych), radni. Selekcji i kwalifikacji zadaƒ do planu dokona komisja
oceniajàca powo∏ana przez prezydenta miasta. Wybrane inwestycje
b´dà ÊciÊle powiàzane z prognozà finansowà na lata 2004 – 2008 przygotowywanà w ramach wieloletniego
planowania
finansowego
b´dàcego tak˝e cz´Êcià programu
umacniania wiarygodnoÊci kredytowej miasta. WPI ma byç gotowy
w czerwcu br. Wówczas przedstawiony zostanie radnym, by mogli
zorientowaç si´, co zawiera. Natomiast we wrzeÊniu Rada Miasta
zdecyduje o kszta∏cie WPI oraz
wprowadzeniu go w ˝ycie. Wiadomo
b´dzie wtedy, jakie inwestycje, modernizacje, a tak˝e kiedy i za ile b´dà realizowane w Gdaƒsku w okresie najbli˝szych pi´ciu lat.
W WPI znajdà si´ inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej potrzebne do poprawy warunków ˝ycia na osiedlu, w dzielnicy,
w mieÊcie. Mo˝e to byç np. budowa
lub modernizacja obiektów oÊwiatowych, sieci wodociàgowo-kanaliza-

cyjnych, dróg (w tym tak˝e oÊwietlenia ulic i sygnalizacji Êwietlnej),
czy ochrony przeciwpowodziowej.
Radny lub przewodniczàcy zarzàdu
osiedla po dokonaniu analizy zg∏aszanego przedsi´wzi´cia pod wzgl´dem celu, u˝ytecznoÊci spo∏ecznej
i ewentualnego powiàzania z innymi zadaniami umieÊci propozycj´ na
specjalnie opracowanym dla potrzeb WPI uproszczonym formularzu. Na tym druku przedstawi te˝
swojà opini´ dotyczàcà prezentowanego zadania. Na przekazanie uporzàdkowanych przedsi´wzi´ç zaproponowanych przez mieszkaƒców
radni majà czas do 7 marca.
Dzi´ki temu, ˝e wszystkie propozycje znajdà si´ na specjalnym formularzu b´dzie mo˝na zebraç istotne informacje o przedsi´wzi´ciach,
co w konsekwencji zapewni obiektywnà i rzetelnà ocen´ zg∏oszonych
potrzeb.
Uzasadnione propozycje, które
z powodów finansowych nie zostanà
uwzgl´dnione w planie na lata 2004
– 2008, pozostanà w elektronicznej
bazie danych. ■

