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Protokół z obrad 

Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG 
15 kwietnia 2015 r.  

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum przewodniczący 
komisji Andrzej Kieszek. 
Ad 2. Pani Alicja Helbin, Naczelnik Wydziału BudŜetu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały RM w sprawie uchwalenia budŜetu MG na rok 2015. 
Radny Ireneusz Bekisz stwierdził, Ŝe zmiany budŜetu są znaczne jak na taki krótki okres jego 
obowiązywania. Wyraził dezaprobatę dla zmian powodujących zmniejszanie kwoty na 
remonty dróg gminnych, a zwiększanie środków na promocję Miasta, w tym Gdyńska Szkołę 
Filmową, Centrum Kultury, Festiwal Opener, Muzeum Emigracji czy Inkubator 
Przedsiębiorczości.  
Radny Andrzej Bień przypomniał informację pana Skarbnika MG dot. realizacji remontów 
dróg gminnych - nie rezygnuje się z Ŝadnego zadania.  
Radny I. Bekisz zapytał o przyczynę przeznaczenia kwoty 3 mln. zł. na gospodarowanie 
nieruchomościami. 
Naczelnik Wydziału pan Tomasz Banel wyjaśnił, Ŝe są to zasądzone kwoty odszkodowawcze 
oraz kwoty na wykup terenów.  
Wiceprezydent Marek Stępa dodał, Ŝe zmniejszenie kwoty na modernizację dróg dotyczy 
jednego zadania, gdzie będzie prowadzony kolektor deszczowy. W grudniu przy planowaniu 
budŜetu nie było wiadome, Ŝe wystąpią problemy opóźniające inwestycję.  
Pani Naczelnik A. Helbin wyjaśniła takŜe, Ŝe środki na Inkubator Przedsiębiorczości, 
Muzeum Emigracji i Szkolę Filmową to kwoty przeniesione z 2014 r.  
Opinia pozytywna: 4/2/1. 
Propozycja zmiany uchwały w sprawie WPF dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033 równieŜ 
zostala zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: 4/0/3. 
Pan marek Karzyński, dyrektor Biura Palnowania przestrzennego udzielił wyjaśnień w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic 
Jana z Kolna i 10 Lutego. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Nastepnie pani Iwona Markesič z BPP szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie 
w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej. Projekt planu uzyskał pozytywne 
opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie. Projekt był wykładany do publicznego wglądu 
dwukrotnie i dwukrotnie odbyła się nad nim dyskusja publiczna. Przy pierwszym wyłoŜeniu 
zostało zgłoszonych 16 uwag oraz 2 uwagi po terminie (z których 3 zostały uwzględnione w 
całości, 5 w części, 10 decyzją Prezydenta nie uwzględniono). Po drugim wyłoŜeniu 
zgłoszono 14 uwag, z których Prezydent MG 4 uwzględnił w części, a 10 nie uwzględnił. 
Pani I. Markesič wyjaśniła obszernie kto jakie uwagi złoŜył i w jaki sposób zostały 
rozpatrzone.   
Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Sprawę przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu FLOW, 
dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 
prezentował Wicedyrektor ZDiZ p. Maciej Karmoliński. Informacje uzupełniające 
przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa. O badaniach ruchu miejskiego mówił takŜe radny 
Marcin Wołek, podsumowując dyskusje stwierdzeniem, Ŝe wyniki badań przeprowadzonych 
w ramach Projektu FLOW do niczego Miasta nie przymuszają, natomiast staną się unikalna 
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bazą do dyskusji z mieszkańcami i dalszych regulacji ruchu komunikacyjnego w obrębie 
Gdyni. 
Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1. 
Prezydencki projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/443/12 z 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie ustalenia SPP na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie 
i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 
wraz z autopoprawką został zaprezentowany przez pana naczelnika M. Karolińskiego. Projekt 
odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dyskutowano o sposobach egzekwowania 
ustalonych zasad. Opinia pozytywna - 7/0/0. 
Po przyjęciu opinii radny Bogdan KrzyŜankowski wycofał z dyskusji projekt w tej sprawie 
autorstwa Klubu Radnych PO uznając, Ŝe powyŜsza uchwała konsumuje postulaty Klubu. 
Pani Monika Grocholewska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekty 
uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym: 

� wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia-
Koleczkowo w obrębie ulic JeŜynowej-Jarzębinowej w ŁuŜycach – opinia pozytywna: 
6/0/0, 

� zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu– opinia pozytywna: 5/0/0, 

� ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Koperkowej w Gdyni– opinia pozytywna: 
4/0/0, 

� ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kazimierza Pułaskiego– opinia pozytywna: 
4/0/0, 

� ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Dąbrowa– opinia 
pozytywna: 3/1/1,  

� zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy Placu Grunwaldzkim– opinia 
pozytywna: 4/0/1,  

� wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych przy ul. Miętowej– opinia pozytywna: 5/0/0, 

� wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej– opinia pozytywna: 4/0/1,  

� wyraŜenia zgody na nabycie na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. gen. Stanisława Karpińskiego i gen. Marii Wittekówny– 
opinia pozytywna: 3/2/1.  

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Andrzej Kieszek 
 


