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MAGAZYN POMORSKI

INFORMUJE

o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy 

ul. Okopowej 21/27 oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 wykazu:

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej 
w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1, oznaczonej jako działka  gruntu nr 116/27 
o pow. 13 632 m2, obręb 39, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi
księgę wieczystą nr GD1G/00090755/7 przeznaczonej do sprzedaży.

REKLAMA 32917342

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

Burmistrz Miasta Malborka 

ogłasza w dniu 15 października 2014 r. o godz. 10.00 

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy pl. Małachowskiego, stanowiących własność Miasta Malborka 

1. Opis nieruchomości:

2. Warunki nabycia nieruchomości

Wadium w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) płatne najpóźniej do 10 października 2014 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku

BPH SA. o. Malbork nr 87 1060 0076 0000 3310 0017 9282. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5 w Malborku. Szczegółowych

informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 55 629 04 00 wew. 458, 470, 472, 471, 475). 

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

lp. Nr działki Pow. Cena wywoławcza

1 382/3 + udział 1/5 w działce 382/2 0,0115 ha 24 224 zł

2 382/4 + udział 1/5 w działce 382/2 0,0061 ha 12 726 zł

3 382/5 + udział 1/5 w działce 382/2 0,0058 ha 12 297 zł

4 382/6 + udział 1/5 w działce 382/2 0,0091 ha 17 013 zł

REKLAMA 32918606

EWA KA REN DYS
Gdań ski Ob szar Me tro po li tal ny zo stał
po wo ła ny do kład nie trzy la ta te mu – 15
wrześ nia 2011 ro ku. Sto wa rzy sze nie
sku pia dziś 49 sa mo rzą dów. Ce lem
GOM jest dzia ła nie na rzecz wspól -
nych in te re sów oraz spo łecz no-gos -
po dar cze go roz wo ju sa mo rzą dów
człon kow skich, po pra wa ja ko ści ży cia
miesz kań ców ob sza ru oraz wspie ra -
nie współ pra cy gmin i po wia tów.

Bar dzo waż ne w GOM jest prze ka -
zy wa nie wie dzy. Co to ozna cza w prak -
ty ce? Sa mo rzą dy, któ rym uda ło się
spraw nie prze pro wa dzić dzia ła nia
w za kre sie świad czo nych usług pu -
blicz nych lub wdro żyć roz wią za nia
no wa tor skie, dzie lą się swo im do świad -
cze niem. Cho dzi o dzia ła nia zwią za -
ne np. z edu ka cją przed szkol ną i szkol -
ną, trans por tem zbio ro wym, wy wo -
zem śmie ci, re wi ta li za cją miast. 

W sto wa rzy sze niu dzia ła sześć sta -
łych ko mi sji te ma tycz nych. To ko mi -
sje: ad mi ni stra cji i fi nan sów, kul tu ry,
in fra struk tu ry i śro do wi ska, roz wo ju
gos po dar cze go, roz wo ju spo łecz ne -
go, stra te gii me tro po lii. Pod czas spot -
kań człon ko wie GOM dzie lą się wie -
dzą, ale i opi niu ją zmia ny w pra wie,
dys ku tu ją o wspól nych in we sty cjach.

– Za każ dym ra zem py ta my, ja kie
te ma ty bu dzą w da nym cza sie za in te -
re so wa nie sa mo rzą dów – mó wi Mi -
chał Gla ser, dy rek tor biu ra GOM. – Po -
za tym sa mo rzą dy, któ re chcą wdro -
żyć ja kieś roz wią za nie, pro szą na sze
biu ro o roz poz na nie, czy mo że ktoś
in ny zaj mo wał się da nym prob le mem
wcześ niej. W per spek ty wie trzech lat
fun kcjo no wa nia GOM-u ta ka wy mia -
na in for ma cji przez wój tów i bur mi -
strzów jest pod kre śla na ja ko jed na
z naj wię kszych war to ści, bo nie mu -
szą ku po wać zle ceń eks per ckich i usług
or ga ni za cji np. fi nan so wych, by do -
wie dzieć się, jak w prak ty ce wdro żyć
ja kieś roz wią za nie praw ne. 

Do bre prak ty ki w jed nym
miej scu
Ko mi sje to jed nak nie wszyst ko. W po -
ło wie ro ku GOM uru cho mił spe cjal -
ny ser wis – Plat for ma Prak tyk (pp.me -
tro po lia gdansk.pl). 

– Stwier dzi liś my, że po trzeb ne jest
tak że za ple cze IT, by do bre prak ty ki
po zi den ty fi ko wa niu zbie rać, opi sy -
wać, roz po wszech niać róż ne ma te ria -
ły: uchwa ły rad gmin, rad po wia tów,
róż ne re gu la mi ny – opo wia da Mi chał
Gla ser. – Ini cja ty wa wy szła od za stęp -
cy bur mi strza Mal bor ka, któ ry chciał
się do wie dzieć, jak upo rząd ko wać
prze strzeń pu blicz ną w za kre sie re -

klam i este ty ki. Nie ma po rząd ku usta -
wo we go w tym za kre sie, ale za sa dy
w kwe stii re klam sta rał się już wy pra -
co wać Gdańsk. Ma ciej Ru sek za pro -
po no wał, by stwo rzyć na rzę dzie, któ -
re przy dat ne in for ma cje dla sa mo rzą -
dów bę dzie gro ma dzić na spe cjal nej
plat for mie.

Ma ciej Ru sek, za stęp ca bur mi strza
Mal bor ka: – Bę dąc w sa mo rzą dzie,
wciąż trze ba roz wi jać i uzu peł niać
kom pe ten cje. Do te go do cho dzi as -
pekt zwią za ny ze zna jo mo ścią oto cze -
nia praw ne go. Cza sa mi do tar cie do in -
for ma cji jest trud ne, cza sa mi nie ma
cza su ro bie nia kwe ren dy, jak da ny
prob lem roz wią za ły in ne sa mo rzą dy.
Cho dzi o to, by każ dy z człon ków sto -
wa rzy sze nia wno sił to, co uwa ża za
swo je do bre prak ty ki – cza sa mi są to
pro jek ty bar dzo szcze gó ło we – zwią -
za ne z pro jek ta mi uchwał, za rzą dze -
nia mi bur mi strza, wój ta czy pre zy den -
ta. Z dru giej stro ny każ dy sa mo rząd
mo że czer pać z do świad czeń in nych
– do da je.

Por tal po wstał w par tner stwie ze
sto wa rzy sze niem Pol ska Unia Mo bil -
no ści Ak tyw nej, któ re sku pia 16 sa mo -
rzą dów. Na stro nie in ter ne to wej opi -
sa no m.in. re a li zo wa ny przez Gdańsk
pro gram bu do wy ma łe go pla cu za baw
przez or ga ni za cje po za rzą do we i pro -
gram po mo co wy dla wspól not miesz -

ka nio wych, któ ry prze pro wa dził So -
pot. Moż na prze czy tać też o re kon -
struk cji Fak to rii Han dlo wej gmi ny
Pruszcz Gdań ski. Na Plat for mie Prak -
tyk bę dą upo wszech nia ne tak że prak -
ty ki z dzie dzi ny na u ki, biz ne su i or ga -
ni za cji po za rzą do wych.

Jak Plat for mę Prak tyk oce nia ją
człon ko wie GOM?

– Za le ży nam na tym, by pod no sić
po ziom usług świad czo nych miesz -
kań com – mó wi Han na Brej wo, wójt
gmi ny Pszczół ki. – Wy mia na in for ma -
cji z in ny mi sa mo rzą da mi poz wa la na
roz wią za nie pew nych wąt pli wo ści
w spo sób bar dziej efek tyw ny. Np. prze -
a na li zo wa liś my po dej ście gmin do za -
mó wień pu blicz nych i prze nie śliś my
pew ne roz wią za nia na na sze pod wór -
ko. Gdy jest ja kaś spra wa do omó wie -
nia, pro si my o ko mi sję – wszyst ko dzia -
ła bar dzo spraw nie. Choć na po cząt -
ku na rze ka liś my, że je steś my za rzu -
ca ni in for ma cja mi i po wsta je szum in -
for ma cyj ny. Te raz in for ma cje, któ re
otrzy mu je my, są wy bra ne, bar dzo me -
ry to rycz ne. Każ dy ko lej ny mie siąc

wpły wa na po pra wę ko mu ni ka cji – za -
zna cza.

Co raz lep szą wy mia nę in for ma cji
po twier dza też sta ro sta puc ki. – Je steś -
my na do brej dro dze – mó wi Woj ciech
Det tlaff. – Wy pra co wu je my kon kret -
ne kie run ki wy mia ny in for ma cji w za -
kre sie ak ty wi za cji za wo do wej, edu ka -
cji, ak tyw ne go sa mo rzą du, no wej per -
spek ty wy unij nej, in we sty cji te ry to -
rial nych. Pod sta wą do brej pra cy w sa -
mo rzą dzie jest współ pra ca. Ce lem
głów nym jest kon so li da cja na szych
dzia łań i prze ko ny wa nie do współ pra -
cy tych, któ rzy ma ją jesz cze wąt pli wo -
ści, czy być człon kiem GOM.

Oce na miesz kań ców
Oprócz wy mia ny in for ma cji sto wa -
rzy sze nie GOM, przy współ pra cy ze
sto wa rzy sze niem Pol ska Unia Mo bil -
no ści Ak tyw nej, prze pro wa dzi ło tak -
że pier wszą część ba dań usług pu blicz -
nych. To naj wię ksze ba da nia opi nii pu -
blicz nej w hi sto rii gdań skiej me tro po -
lii, któ re za po mo cą 200 wskaź ni ków
mie rzą w po szcze gól nych gmi nach po -
ziom świad cze nia usług ta kich jak: ad -
mi ni stra cja, edu ka cja, zdro wie, kul tu -
ra, trans port i in fra struk tu ra ko mu -
nal na. 

Do cze go po słu żą ba da nia? – Me -
tro po lie to naj waż niej sze ob sza ry miej -
skie, któ re przy cią ga ją lu dzi i ka pi tał,

ma ją wie le po zy tyw nych cech wy róż -
nia ją cych – są mo to ra mi wzro stu, ale
ma ją też spe cy ficz ne kło po ty – np. na -
gro ma dze nie róż nych prob le mów spo -
łecz nych – wy jaś nia Mi chał Gla ser.
– Two rząc GOM, pod ję liś my ini cja ty -
wę, by ten ob szar le piej zin te gro wać,
by je go po ten cjał le piej wy ko rzy stać,
by środ ki by ły skon cen tro wa ne na prio -
ry te ty roz wo jo we. Stwier dzi liś my jed -
nak, że nie ma my do kład nych da nych
wyj ścio wych. Głów ny Urząd Sta ty -
stycz ny ma da ne cząst ko we o po szcze -
gól nych gmi nach. Pod sta wą do mą -
drych dzia łań mu szą być rze tel ne in -
for ma cje. Prze pro wa dzo ny mi ba da -
nia mi chce my kom plek so wo iden ty -
fi ko wać, co idzie do brze, a co idzie źle,
by móc sku pić się na prio ry te tach.

An kie te rzy py ta li miesz kań ców np.
o to, ile cza su zaj mu je dziec ku do jazd
do szko ły. Pa da ły też py ta nia: Czy sy -
stem wy wo zu śmie ci jest sa tys fak cjo -
nu ją cy? Jak dłu go cze ka się na wi zy tę
u spe cja li sty? Jak miesz kań cy oce nia -
ją dzia łal ność rad nych? Czy ofer ta kul -
tu ral na gmi ny jest in te re su ją ca? Wy -
ni ki po zna my pod ko niec mie sią ca.
Ba da nie prze pro wa dzo no m.in. w:
Gdań sku, Tcze wie, Mal bor ku, Re dzie,
So po cie, Sta ro gar dzie Gdań skim, Kar -
tu zach, Żu ko wie, Trąb kach Wiel kich,
Przy wi dzu, Pszczół kach, Wej he ro wie,
Kol bu dach. �

DZIE LĄ SIĘ WIE DZĄ
Rewitalizacja Letnicy, Nowego Portu, rekonstrukcja Faktorii w Pruszczu Gdańskim, program
pomocowy dla wspólnot mieszkaniowych w Sopocie. To tylko niektóre przedsięwzięcia, które
zdaniem członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego mogą być wzorem dla innych samorządów
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Na Platformie Praktyk będą
upowszechniane m.in. praktyki
dotyczące rewitalizacji

W połowie roku GOM
uruchomił specjalny
serwis – Platforma
Praktyk 

PARTNERAMAGAZYNUAPOMORSKIEGO


