
ZARZĄDZENIE NR1~~.9.t1lirvI/U

PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia ...~ ....~.':-!~.~b.2014 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 46 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późno zm. I» i art. 5 pkt 5 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. NI' 162, poz. 1568 z późno
zm."), Prezydent Miasta Gdyni zarządza, co następuje:

§ 1. I.Powołuje się zespół do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu.

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących komórek Urzędu Miasta Gdyni i innych
jednostek:

l) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

2) Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.

3) Referat Współpracy z Zagranicą, Biuro Prezydenta,

4) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,

5) Muzeum Miasta Gdyni.

3. Do zespołu mogą być zapraszani przedstawiciełe innych komórek Gminy Gdynia w szczególności:
Wydziału Budynków, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Plastyk
Miasta w zależności od potrzeb.

§ 2. Przewodniczącym zespołu jest Wiceprezydent Miasta Gdyni - dr. inż. arch. Marek Stępa.

§ 3. Podstawą działania zespołu jest regulamin stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Prace zespołu finansowane są ze środków Gminy Miasta Gdyni.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I) Zmiany wymienionej ustawy zpstaly ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96. poz. 959 i Nr 238. poz. 2390. z 2006 r. Nr 50. poz. 362 i Nr 126.
poz. 875. z 2007 r. Nr 192. poz. 1394. z 2009 r. Nr 31. poz. 206 iNr 97. poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75. poz. 474 i Nr 130. poz. 871.
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Załącznik Nr I do Zarządzenia NrA~?C):f.l141V1/U
Prezydenta Miasta Gdyni

z dnia ..2.2 ..kwi~~·.~ ...2014 r.

Regulamin działania zespołu do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu

I. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał każdego roku kalendarzowego.

2. W pracach zespolu uczestniczą kierownicy wydzialów i jednostek wym ienion ch w Zarządzeniu
Prezydenta lub ich upoważnieni, stali przedstawiciele oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego
Zespołu.

3. Spotkania zwołuje Przewodniczący zespolu z wyprzedzeniem 7 dni i powiadamia o terminie i miejscu
spotkania członków zespołu oraz zaproszonych gości drogą mailową.

4. Spotkania odbywają się na terenie Urzędu Miasta Gdyni lub w innym miejscu uzasadnionym
tematyką spotkania.

5. W uzasadnionych sytuacjach Przewodniczący może upoważnić inną osobę do przeprowadzenia
spotkania Zespołu.

6. Wszystkie wydziały Urzędu Miasta Gdyni i jednostki Gminy Gdynia zobowiązane są do
przekazywania informacji na temat prowadzonych i planowanych działali związanych z modernizmem
Przewodniczącemu Zespołu do końca każdego kwartału roku kalendarzowego.

7. Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezydentowi Gdyni sprawozdanie z prac Zespołu oraz
wypracowane wnioski do końca każdego półrocza.

8. Zespól przygotowuje roczny ogólny płan działań Miasta Gdyni związanych z ochroną, promocją
i innymi działaniami dotyczącymi modernizmu, który jest przedstawiany Prezydentowi Gdyni.
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