
PROTOKÓŁ NR 2/2014 

KOMISJI KULTURY 

Gdynia, 30 grudnia 2014 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i przyj ęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na najbliŜszą Sesję RMG. 

3. Sprawy wniesione, korespondencja. 

4. Ustalenia dot. trybu pracy komisji i terminu kolejnego posiedzenia.  

 

Ad 1. 

Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca komisji, radna Maja Wagner. 

 

Z ramienia Wydziału Kultury w posiedzeniu wzięła udział  insp. Bernadetta Rąbalska.  

 

Ad 2.  

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad Rady Miasta Gdyni: 

 

4.16- w sprawie uchylenia uchwały w spr. ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów 

naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się 

badaniem dziejów Gdyni: 

Przyczyny uchylenia przedmiotowej uchwały omówiła pani B. Rąbalska. Podjęcie uchwały w 

roku 1996 miało na celu rozwiązanie problemu niedoboru prac historycznych na temat Gdyni. 

Programem objęto magistrantów i doktorantów. Program spełnił swoją rolę – liczba 

opracowań na temat historii Gdyni znacząco wzrosła. W ostatnich latach zainteresowanie 

tematem bardzo osłabło, co znalazło wyraz w coraz mniejszej ilości spływających wniosków 

(w ubiegłym roku wpłynął jeden wniosek). Jednak najistotniejszą przesłanką dla autorów 

projektu jest niski poziom opracowań. W tej sytuacji wydział doszedł do wniosku, Ŝe formuła 

stypendium wyczerpała się. W przypadku pojawienia się wartościowego wniosku będzie 

moŜliwość przekierowania go na właściwą ścieŜkę (m. in. moŜliwością wsparcia finansowego 

wartościowych prac dysponuje  Prezydent Gdyni).  

 



Biorąca udział w pracach kilkuosobowej rady, przyznającej stypendia w okresie 

obowiązywania uchwały, radna Joanna Zielińska, potwierdziła informację o małej wartości 

wniosków wpływających w ostatnich latach. Temat, dla którego wprowadzono stypendium, 

stał się mniej popularny. Nagroda w postaci stypendium miała na celu powstawanie 

wartościowych prac, a nie prac jakichkolwiek.  

 

W związku z sugestią radnej Mirosławy Król co do poszerzenia tematyki prac do całej historii 

Gdyni, radna J. Zielińska wyjaśniła, Ŝe program dotyczył całej historii Gdyni, łącznie z 

bieŜącą działalnością samorządu i kształtowaniem się najnowszej historii.  

 

Wobec wyraŜenia przez radnego Michała Bełbota obawy, Ŝe uchylenie uchwały spowoduje 

stracenie przez studentów z pola widzenia tematyki związanej z historią Gdyni, radna J. 

Zielińska stwierdziła, Ŝe stosowną wiedzą dysponują uczelnia i środowiska naukowe. – Ja 

wierzę – stwierdziła radna – w kreatywność młodych ludzi i w to, Ŝe potrafią znaleźć źródła 

finansowania.  

 

Pani B. Rąbalska poinformowała, Ŝe do wydziału  zwracają się studenci zainteresowani 

moŜliwościami dofinansowania prowadzonych przez nich badań. Zakres tematów objętych  

stypendium był w ostatnim czasie przedmiotem tylko jednego zapytania.  

 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 7/1/0 

 

4.22- w spr. ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”: 

Po przedstawieniu przez p. B. Rąbalską zmian w stosunku do tracącej moc uchwały (zgodnie 

z treścią załącznika) radny Stanisław Szwabski stwierdził, Ŝe propozycje zmian idą w bardzo 

dobrym kierunku.  

 

Radna M. Król ze szczególnym uznaniem oceniła propozycję ogłaszania Nagrody na 

początku kaŜdego roku.  

 

Przewodnicząca M. Wagner zapytała o przyczyny wprowadzenia cezury wiekowej (dla 

twórcy, który nie ukończył 35. roku Ŝycia – punkt 3. paragrafu 2. Regulaminu). 

 



Pani B. Rąbalska wyjaśniła, Ŝe ideą nagrody jest promowanie młodych twórców. Nie moŜe to 

jednak powodować, Ŝe straci się z pola widzenia wartościowe debiuty starszych artystów. 

Pewność w tej kwestii daje świadomość, Ŝe w gestii Prezydenta leŜy moŜliwość przyznania 

osobnej nagrody w kaŜdym, uzasadnionym przypadku.  

 

Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 8 gł. za 

 

Projekty uchwał wprowadzone do porządku, przy jednogłośnej akceptacji członków komisji, 

przez Skarbnika Miasta Gdyni Krzysztofa Szałuckiego: 

 

4.5 – w spr. wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. /…/ do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2014 rok: 

Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, p. K. Szałucki.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

 

4.6.- w spr. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa …: 

Przedstawił Skarbnik K. Szałucki.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

 

4.10. – w spr. likwidacji samorządowego zakładu budŜetowego „Hala Sportowo-

Widowiskowa”: 

O przesłankach opracowania projektu mówili Skarbnik K. Szałucki oraz goszczący na 

posiedzeniu Dyrektor GOSiR, pan Marek Łucyk . 

 

Pan K. Szałucki zapewnił, Ŝe hala nadal będzie terenem realizacji dotychczasowych funkcji, 

tyle Ŝe w innej formie organizacyjnej. Przejęcie zarządzania halą przez GOSiR ma zapewnić 

pełniejsze zaistnienie obiektu na rynku i tym samym jego optymalne wykorzystanie.  

 

Odpowiadając radnej M. Król dyrektor M. Łucyk poinformował, Ŝe z dniem 31 grudnia b.r. 

zostaną zakończone bilansem wszystkie podatkowe sprawy dotyczące hali. Pracownicy 

zostaną wyrejestrowani przez ZUS z dniem 1. stycznia 2015 r., po czym zostaną zatrudnieni 



przez GOSiR na tych samych warunkach, z wyjątkiem Dyrektora, Z-cy Dyrektora i Głównej 

Księgowej (osoby te nadal będą zatrudnione na terenie hali).  

Z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały i w drodze wydania stosownego zarządzenia 

Prezydenta zakład „Hala Widowiskowo-Sportowa” postawiony zostanie w stan likwidacji. 

Wszystkie naleŜności, zobowiązania hali przejmie GOSiR.  

Mówiąc o planach związanych z jak najpełniejszym wykorzystaniem hali p.  

Łucyk m. in. poinformował o zamiarze przygotowania ofert o korzystniejszych warunkach dla 

przyszłych, potencjalnych  uŜytkowników, w tym dla klubów sportowych i szkół. 

 

Odnosząc się do pytania radnego Michała Bełbota o spodziewane zmiany w kosztach 

utrzymania hali z chwilą jej  przejęcia przez GOSiR, dyr. M. Łucyk stwierdził, Ŝe udzielenie 

pełnej odpowiedzi będzie moŜliwe w połowie przyszłego roku. Podjęcie uchwały przez radę 

stworzy moŜliwość przystąpienia do opracowywania planu zamówień publicznych. 

 

Wobec obaw radnego M. Bełbota, Ŝe przejęcie hali odbędzie się bez wiedzy na temat kosztów 

funkcjonowania hali i moŜliwości ich optymalizacji, p. Łucyk wyjaśnił, Ŝe wiedza na temat 

hali i związanych z nią kosztów istnieje. W okresie, gdy p. Łucyk był radnym, pełnił funkcję 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i choćby z tej racji posiada taką wiedzę. Na terenie 

hali nadal będą zatrudnieni pracownicy, którzy takŜe dysponują potrzebną wiedzą.  

 

Radny Patryk Felmet zapytał, dlaczego hala w dotychczasowej formie organizacyjnej nie 

moŜe zwiększyć efektywności działania, pełniej wykorzystać swojego potencjału. Czym, 

poza szerszym wachlarzem ofert, róŜnić się będzie hala po przejęciu jej przez GOSiR? 

 

Dyrektor GOSiR-u zwrócił uwagę na aspekt wsparcia wysiłków zatrudnionych w hali przez 

pracowników GOSiR-u – jest ich ponad 90. Istotna będzie moŜliwość zastosowania przez 

GOSiR innych cen czy prowadzenia działań promujących halę.  

 

Na pytanie Przewodniczącej M. Wagner, czy planowane jest zintensyfikowanie działań o 

charakterze kulturalnym na terenie hali, Dyrektor M. Łucyk odpowiedział twierdząco. Pojawił 

się juŜ pomysł na wykorzystanie hali w tym aspekcie. Z uwagi na gabaryty hali myśli się o 

organizowaniu imprez o charakterze bardziej kameralnym niŜ ma to miejsce na terenie 

znacznie większych hal.  

 



Dyrektor M. Łucyk zapewnił, w związku z pytaniem radnego P. Felmeta, Ŝe nie planuje się 

Ŝadnych zwolnień w odniesieniu do dotychczasowych pracowników hali.  

 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 7/0/1 

 

Ad 3. 

Nie zgłoszono innych, merytorycznych kwestii do omówienia, nieujętych w porządku 

posiedzenia.  

 

Korespondencja do komisji nie wpłynęła.  

 

Ad 4.  

Ustalono, Ŝe stałym terminem posiedzeń będzie czwartek tygodnia poprzedzającego dzień 

sesji, godzina 16. 

 

Przewodnicząca komisji, radna Maja Wagner, poinformowała wstępnie, Ŝe do jej zamierzeń 

w zakresie pracy komisji naleŜy zapoznanie się z działalnością wszystkich jednostek kultury, 

w formie posiedzeń wyjazdowych bądź zapraszania na posiedzenia  przedstawicieli tych 

jednostek. 

 

Termin kolejnego posiedzenia: 15 stycznia 2015 r.; godz. 17 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Kultury 

Maja Wagner 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała: 

insp. Zofia Kostrzewska 

 

 

 

 



 

 

 

 


