
UCHWAŁA NR ________________/_________________/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zarządu Dróg i Zieleni, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” 
(MRMG z 2006r. Nr 46, poz. 290 z późn.zm.1)) w § 4 ust. 1 pkt 17 uchyla się lit. g. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany niniejszej uchwały zostały ogłoszone w MRMG z 2010 r. Nr 13 poz. 121 i z 2011 r. Nr 25 poz. 247.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
reorganizacja miejskich jednostek organizacyjnych (w tym dokonywanie zmian w zakresie przypisanych im 
zadań) należy do wyłącznej właściwości rady miasta. 

 W dotychczasowym zakresie zadań Zarządu Dróg i Zieleni było zamawianie, nadzorowanie realizacji 
i rozliczanie usług w zakresie m. in. gospodarki leśnej w lasach komunalnych (§ 4 ust. 1 pkt. 17 lit. g statutu 
ZDiZ), a do zadań Biura Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni należała kontrola lasów komunalnych 
i zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podejmowania działań w zakresie poprawy ich stanu biologicznego 
i estetyki. 

 Ponieważ optymalnym rozwiązaniem wydaje się skupienie wszystkich działań, w zakresie gospodarki 
w lasach komunalnych w jednej komórce organizacyjnej, uzgodniono, że zadanie to przejdzie do Biura 
Ogrodnika Miasta. Takie rozwiązanie ma także znaczenie w aspekcie realizowania przez tę komórkę zadania 
inwestycyjnego związanego z udostępnieniem turystycznym rezerwatu „Kępa Redłowska”, a w przyszłości 
realizację podobnych zadań w innych skupiskach lasów komunalnych na terenie miasta. 

 W zakresie budżetowym do Biura Ogrodnika Miasta przejdzie część działu 20 – Leśnictwo dotyczącego 
utrzymania lasów komunalnych tj. rozdział 02001 i nadzoru nad gospodarką leśną – rozdział 02002 - tak 
w zakresie dochodów (sprzedaż drewna) jak i wydatków na utrzymanie. 

 Niniejszy projekt został zatwierdzony przez dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, kierownika 
samodzielnego referatu Biuro Ogrodnika Miasta oraz wiceprezydenta ds. zarządzania mieniem - pana B. 
Stasiaka, który sprawuje merytoryczny nadzór nad ZDiZ. 

 SOO.0123.1.2014
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