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Protokół z posiedzenia 

Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa RMG 
18 czerwca 2015 r. 

 
Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję 24 czerwca. 
2. Spotkanie z przewodniczącymi rad dzielnic: 

� omówienie projektów uchwał dot. dzielnic, 
� konkursy dla rad dzielnic. 

 
Ad. 1 Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji p. Paweł Brutel powitaniem zebranych 
oraz przypomnieniem tematyki spotkania.  
 
Ad 2. Pani naczelnik Wydziału BudŜetu UMG omówiła proponowane zmiany do budŜetu na 
rok 2015 wraz z autopoprawka do projektu uchwały. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Z takim samym wynikiem zaakceptowano zmiany w WPF. 
Członkowie komisji odnotowali umieszczenie w porządku obrad czerwcowej sesji projektu 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na lokalizację Pomnika Polski Morskiej, która została 
przez komisje rekomendowana.  
Przewodniczący przedstawił opinie wydziałów i rad dzielnic w sprawie dwóch róŜnych 
projektów uchwał, proponujących te sama nazwę: nadania imienia Romana Dmowskiego 
skrzyŜowaniu ulic w Gdyni (projekt obywatelski) oraz nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni 
(projekt Klubu Radnych PiS). Oba dokumenty wymagałyby naniesienia zmian i 
doprecyzowania, dlatego na wniosek radnych z Klubu radnych PiS nie będą opiniowane w 
dniu dzisiejszym. Proponuje się, aby odesłać je do dalszych prac w komisjach.   
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego 
mieszkańca dzielnicy uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
 
Ad 2. Przewodniczący powitał przybyłych reprezentantów rad dzielnic w imieniu komisji i 
Wiceprezydenta Michała Gucia. Zaproponował cykliczne spotkania w takim gronie celem 
omawiania uchwał dotyczących spraw mieszkańców gdyńskich dzielnic lub konsultacji 
pomysłów i projektów.  
Na najbliŜszej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej 
przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, która na rok 2016 wynosić ma 9 
zł./mieszkańca. Przewodniczący rad wyrazili aprobatę dla tej propozycji. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe w dotychczasowej formule konkursów dla rad dzielnic 
znajdowały się początkowo 4 dedykacje: estetyzacja i bezpieczeństwo, które zostały 
wchłonięte przez budŜet obywatelski oraz edukacja i kultura dalej realizowane przez 
dzielnice. Proponuje się obecnie odejście od tego modelu, przeznaczając określone środki na 
wszystkie dzielnice w wys. 25 tyś zł na rok na tematy miękkie (bez inwestycji). W ramach tej 
formuły rada dzielnicy zgłasza co najmniej dwie propozycje opiewające na dwukrotność 
kwoty wyjściowej, o których realizacji decydują mieszkańcy w systemie głosowania jak w 
budŜecie obywatelskim. Niewykorzystane środki przepadają. Do projektu rada musi pozyskać 
partnera/partnerów, jakim moŜe być zarówno szkoła jak i podmiot prywatny (z bogatym 
wujkiem włącznie). Podmiot partnerski moŜe być spoza dzielnicy, ale moŜe być partnerem 
tylko jednego projektu.  
W czasie dyskusji nad propozycją padły następujące pytania i wyjaśnienia: 
- czy jest moŜliwy montaŜ tych środków ze środkami dzielnicy? TAK 
-czy jest moŜliwa częściowa odpłatność proponowanych w ramach projektu zajęć? Przy 
zachowaniu zgodności z przepisami prawa jest to moŜliwe. 
- kto zarządza projektem? Określona w projekcie strona. 



 2 

- czy kosztorys projektu moŜe zawierać koszt koordynacji? Tak. 
- co musi być ze strony partnerów? Forma oferty – pisemna deklaracja bez zbędnych 
formalności, ale z wyraźnym określeniem roli w projekcie.  
- czy członek rady dzielnicy moŜe być związany z organizacja partnerską? Formalnie 
powinien wyłączyć się z głosowania. 
- czy projekty mogą być formułowane wariantowo z moŜliwością rozszerzenia zakresu? MoŜe 
być to zbyt skomplikowane i mało czytelne dla mieszkańca, który głosuje na projekt. 
- czy rada dzielnicy moŜe tworzyć rezerwy chcąc w odpowiednim czasie aplikować o 
dofinansowanie projektu? NaleŜy się upewnić u Skarbnika MG czy taka moŜliwość jest 
dopuszczalna. 
- czy jest moŜliwe łączenie się dzielnic w jednym projekcie? Istnieje ryzyko, Ŝe projekt w 
jednej dzielnicy wygra, a w drugiej – nie.  
Przewodniczący wyjaśnił, Ŝe ta formuła będzie dopracowywana, na razie jest szkic, który 
zostanie obudowany szczegółowymi wytycznymi. Zgłoszenie projektu musi nastąpić w 
drodze uchwały rady dzielnicy. Zachęcał przewodniczących rad do przemyślenia tej 
propozycji i włączenia się do jej formułowania w konkret.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Przewodniczący Komisji 
Paweł Brutel 

 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM 


