
UCHWAŁA NR XXII/542/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie petycji  Bronisława Waśniewskiego – Ciechorskiego w przedmiocie  autorskiego projektu 
Strategii dla Gdyni na lata 2016 - 2026.

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1195), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną w dniu 29 stycznia 2016 r. przez pana Bronisława 
Waśniewskiego – Ciechorskiego  w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 - 2026.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

W dniu 29. 01.2016r. wpłynęła do Rady Miasta Gdyni petycja pana Bronisława Waśniewskiego 
Ciechorskiego w przedmiocie jego autorskiego projektu strategii dla Gdyni na lata 2016-2030.

W projekcie strategii wnoszący zawarł wiele propozycji dot. m.in.: zwiększania środków finansowych w 
ramach budżetu obywatelskiego, kompetencji konsultacyjnych rad dzielnic, likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, tworzenia dobrych warunków dla biznesu i nowych miejsc 
pracy, rewitalizacji obszarów postoczniowych  i międzytorza, zintegrowania transportu zbiorowego na terenie 
Trójmiasta, rozwoju turystyki miejskiej, itp. Wszystkie te propozycje są już realizowane, a także 
modyfikowane zgodnie  z oczekiwaniami mieszkańców.

Petycja zawiera także wnioski wykraczające poza kompetencje samorządu gminnego. Do wniosków tych 
należą: przebudowa wejść do prywatnych lokali i sklepów, inwestowanie i przywrócenie pracy Stoczni Gdynia, 
rozbudowa portu przeładunkowego, czy budowa nowego portu pasażerskiego.

W Urzędzie Miasta Gdyni  trwają aktualnie prace nad  opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta 
Gdyni, która obejmuje okres czasu do roku 2030. Ta nowa strategia odpowiadać ma na zmiany społeczno-
gospodarcze zachodzące w mieście. Podstawą do tworzenia dokumentu strategicznego jest przygotowywana, 
pogłębiona Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Miasta Gdyni, składająca się z 5 diagnoz sektorowych 
tj: demografii, gospodarki i rynku pracy, struktur przestrzennych, transportu i infrastruktury oraz warunków 
życia. Następnie, na bazie tej diagnozy, zostanie opracowana analiza SWOT, czyli zestawienie mocnych i 
słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju miasta.

Pierwszym etapem tworzenia strategii jest opracowanie wizji Gdyni, które polega na opisie koncepcji 
rozwoju i wyglądu miasta w 2030 roku z wykorzystaniem lokalnego potencjału i z uwzględnieniem 
faktycznych dostępnych możliwości. Nad tą wizją wspólnie pracować będą  nie tylko władze miasta, urzędnicy 
oraz eksperci, ale także przedstawiciele różnych gdyńskich środowisk oraz mieszkańcy, dla których  
zorganizowane zostaną spotkania w tej sprawie. Spotkania te będą miejscem dyskusji o przyszłości miasta, a 
ich efekty zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznego dokumentu strategicznego. Pismem z dnia 20 
kwietnia 2016 r. pan Bronisław Waśniewski -  Ciechorski został zaproszony do udziału w spotkaniach, a ich 
harmonogram został załączony do tego pisma. Zgłoszone przez niego w petycji pomysły i rozwiązania będą 
mogły być zaprezentowane oraz przedyskutowane w trakcie prac nad nową strategią Miasta Gdynia.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, trwającą procedurę opracowywania dokumentu, projekt p. 
Bronisława Waśniewskiego Ciechorskiego stanowiący przedmiot petycji jest niezasadny.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem  stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  w 
rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi.
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