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Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent 

Miasta Gdyni przedstawia „Raport o stanie Gminy Miasta Gdyni w roku 2018”.  

Niniejszy raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2018 roku,  

w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście Gdynia programów, polityk miejskich  

i strategii rozwoju. W dokumencie zawarto także informacje o przebiegu i efektach Budżetu 

Obywatelskiego 2018 oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni podjętych w ubiegłym roku 

wraz z opisem ich realizacji. 
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I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 
Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 

 

Uchwalona w 2017 r. „Strategia rozwoju Miasta Gdyni 2030” to dokument wskazujący kierunki 
działania samorządu Gdyni na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego  
w perspektywie strategicznej roku 2030. Istotą dokumentu jest jego wspólnotowy wymiar, 
według którego to cała gdyńska społeczność jest podmiotem strategii rozwoju miasta. 
Najważniejsze kierunki dalszego rozwoju Gdyni wyznaczają cztery priorytety, w tym priorytet 
„Jakość życia gdyńskiej wspólnoty” o charakterze horyzontalnym przenikający trzy pozostałe 
główne priorytety tematyczne („Dom”, „Praca i nauka” i „Czas wolny”), które odpowiadają 
najważniejszym aspektom życia każdego z mieszkańców. Zgodnie z założeniami dokumentu 
wszystkie priorytety realizowane są równocześnie, gdyż mają one taką samą wagę dla rozwoju 
miasta. Służą realizacji wizji Strategii, która mówi, że w 2030 roku Gdynia będzie nowoczesnym 
miastem o bardzo wysokiej jakości życia w skali kraju i Europy, w pełni wykorzystującym 
potencjał swego położenia. Wszystkie zapisy dokumentu w swym założeniu koncentrują się 
bardziej lub mniej bezpośrednio właśnie na wysokiej jakości życia i dobrobycie mieszkańców, 
którzy są najważniejszą wartością Gdyni i stanowią o jej wyjątkowym charakterze.  

W 2018 r. prowadzone były prace nad opracowaniem Programów Strategicznych, które 
stanowić będą uszczegółowienie i konkretyzację zapisów Strategii, umożliwiając jej rzeczywiste 
wdrożenie. Przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów dla interesariuszy dokumentów,  
w wyniku których wypracowano 5 Programów Strategicznych („Gdynia miasto z morza”, 
„Gdynia przedsiębiorcza i kreatywna”, „Gdynia przyjaznej przestrzeni”, „Gdynia dostępna i 
mobilna”, „Gdynia otwarta na mieszkańców”) zawierających zadania i działania prowadzące do 
realizacji przyjętych w Strategii celów, bazujących na zdiagnozowanych potrzebach. 

Rolą Programów Strategicznych będzie uporządkowanie działań na rzecz rozwoju miasta  
w okresie najbliższych pięciu lat (do roku 2023) wdrażanych za pomocą: 

 Ogólnomiejskich programów, strategii branżowych, polityk miejskich i planów działania, 
przyjętych przez samorząd gdyński i nakierowanych na podniesienie jakości życia gdynian 
w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta; 

 Terytorialnych programów i planów, przekrojowo lub branżowo zajmujących się 
problematyką wyznaczonych obszarów miasta, dotyczących m.in. terenów 
charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego czy 
niezadowalającym stopniem wyposażenia w infrastrukturę miejską;  

 Projektów tematycznych i innych bezpośrednich inicjatyw, o krótszym horyzoncie 
czasowym, realizowanych poprzez współpracę sieciową odpowiednich podmiotów, 
której celem jest rozwiązanie konkretnej sytuacji problemowej przedstawionej  
w dokumencie Strategii. 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

 

W 2018 r. trwały prace nad projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni” stanowiącym aktualizację obowiązującego Studium, uchwalonego 
uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. Aktualizacja Studium 
polegała w zasadniczym stopniu na aktualizacji uwarunkowań, zwłaszcza w zakresie tendencji 
rozwoju demograficznego i gospodarczego oraz oceny warunków i jakości życia mieszkańców, 
modyfikacji ustaleń dotyczących kilku nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i uzupełnieniu Studium o szczegółowy bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, który jest wymagany nowymi przepisami ustawy. 

Oprócz prac nad Studium w 2018 r. w zakresie zagospodarowania przestrzennego zrealizowane 
zostały następujące działania: 

 Przystąpienie do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: części dzielnicy Oksywie - rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza 

i Arciszewskich; części dzielnicy Działki Leśne - rejon ulic Warszawskiej, Wolności 

i Witomińskiej; części dzielnicy Leszczynki - rejon ulic Morskiej i Działdowskiej; 

 Uchwalenie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy 

Wzgórze św. Maksymiliana - rejon Skweru Plymouth i al. Marszałka Piłsudskiego; części 

dzielnicy Śródmieście - rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta; części dzielnic 

Orłowo i Redłowo - rejon rzeki Kaczej i ulic Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (zmiana 

planu); części dzielnicy Kamienna Góra - rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza; części 

dzielnic Mały Kack i Redłowo - rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. 

Zwycięstwa; części dzielnicy Witomino-Radiostacja - rejon ulic Widnej i Rolniczej; części 

dzielnicy Mały Kack - rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej; części dzielnicy Śródmieście - 

rejon budynku d. Banku Polskiego; 

 Rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: części dzielnicy Działki Leśne - rejon ulic Warszawskiej, Wolności 

i Witomińskiej; części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana - rejon Skweru Plymouth 

i al. Marszałka Piłsudskiego; części dzielnicy Witomino-Radiostacja - rejon ulic Widnej 

i Rolniczej; części dzielnicy Wielki Kack - tzw. Kacze Buki, części dzielnicy Orłowo, 

obejmującego obszary w rejonach ulic Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, 

Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka; części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - 

rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; 

 Rozpatrzenie uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana - rejon Skweru Plymouth 

i al. Marszałka Piłsudskiego; części dzielnicy Śródmieście - rejon ulic A. Abrahama, J. 

Kilińskiego i R. Traugutta; dzielnic Mały Kack i Redłowo – rejon ul. Stryjskiej od ronda im. 

Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa; części dzielnicy Witomino-Radiostacja – rejon ulic 

Widnej i Rolniczej; części dzielnicy Grabówek - rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i 
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Kapitańskiej; części dzielnicy Mały Kack - rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej; części 

dzielnicy Śródmieście - rejon budynku d. Banku Polskiego. 

Środowisko

 

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody na terenie Gdyni w 2018 r. realizowane były 
w ramach następujących działań i programów: 

 W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej m.in.: 

 przeprowadzenie XX. jubileuszowej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”, 
w ramach której m.in.: wykonano 56 budek lęgowych i 232 karmniki, wykonano 
projekt książki „Zapraszamy ptaki do Gdyni”; 

 kontynuowanie programu edukacyjno-informacyjnego „Pies w wielkim mieście”, 
uwzględniającego różne aspekty obecności psów w środowisku miejskim; 

 zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi; 

 wykonanie pilotażowego ogrodu deszczowego przy budynku InfoBox 
wraz z dedykowanymi rurami spustowymi, mapą miasta i  materiałami promocyjnymi 
na temat ogrodów deszczowych. 

 Przekazanie środków Komunalnemu Związkowi Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 
na organizację i obsługę systemu odbioru odpadów niebezpiecznych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 Przyznanie dofinansowania inwestycji proekologicznych: 

 utylizacja odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych  
i elewacji zawierających azbest rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków i przyznano 
środki na dofinansowanie prowadzonych inwestycji; 

 likwidacja zbiorników bezodpływowych i przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej; wpłynęło 20 wniosków, przyznano środki na dofinansowanie 
inwestycji; 

 zakup spalinowego rozdrabniacza do gałęzi; przyznano środki na częściową refundację 
inwestycji realizowanych przez stowarzyszenia ogrodowe. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i udzielenie dotacji celowej na realizację zadania „Prowadzenie 
monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w 2018 r.” Fundacji Agencja Regionalnego 
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej; 

 Prowadzenie sprawy związanej z utworzeniem kąpielisk, w tym zaktualizowanie profilu 
wody w czterech kąpieliskach gdyńskich i przekazanie oraz prowadzenie ewidencji 
kąpielisk; 

 W ramach zadań z zakresu rolnictwa m.in.:  
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 wydanie 15 zaświadczeń dla rolników oraz 2 postanowienia o odmowie wydania 
zaświadczenia o odprowadzaniu składek na fundusz ubezpieczenia społecznego 
rolników; 

 współpracowanie z: Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Gdańsku w zakresie sygnalizacji występowania szkodników, chorób i chwastów; 
Urzędem Statystycznym w Gdańsku w zakresie badania struktury gospodarstw 
rolnych; Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie 
przekazania informacji dotyczących działalności przemysłowych ferm hodowlanych 
oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie szkód i strat w uprawach rolnych; 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie przekazania 
informacji dotyczących upraw maku i konopi włóknistych; Pomorskim Urzędem 
Wojewódzkim w zakresie bieżących informacji na temat strat w rolnictwie 
spowodowanych niekorzystnym warunkami atmosferycznymi; 

 wykaszanie barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych. 

 Wydanie decyzji o wykonaniu odłowu oraz odłowu wraz z uśmierceniem i odstrzału 
redukcyjnego dzików na terenie miasta Gdyni; 

 W ramach zadań z zakresu rybactwa śródlądowego m.in. wydano 324 karty wędkarskie, 
zarejestrowano 77 jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb 
na wodach śródlądowych; 

 Przyjęcie 238 wniosków w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów, przy 
czym wydano 107 decyzji, z czego w 102 rozstrzygnięciach udzielono całkowitego 
lub częściowego zezwolenia  na usunięcie 749 sztuk drzew i 187,3 m2 krzewów 
oraz zobowiązano do nasadzenia 454 sztuk drzew i 714 sztuk krzewów, w 5 decyzjach 
odmówiono wydania żądanego zezwolenia oraz wydano 12 decyzji o umorzeniu 
postępowań w części lub w całości w ww. sprawach; 

 Przyjęcie 221 zgłoszeń zamiaru usunięcia 1 300 drzew   z nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych, gdy wycinka pozostawała bez związku z działalnością 
gospodarczą, przy czym wydano 6 decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzew; 

 Zakończenie prac nad sporządzeniem wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Gdyni; 

 Współpraca w Zespole Energetycznym (ZE EEA) powołanym do realizacji projektu 
wprowadzenia systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (EEA), 
w ramach programu Horyzont 2020 pn.: „IMPLEMENT - Improving Local Energy 
and climate policy through quality management and certification”; 

 Rozpatrzenie 30 spraw interwencyjnych związanych z oddziaływaniem na środowisko 
podmiotów gospodarczych (w tym 26 skarg związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń 
do powietrza); 

 Prowadzenie 44 postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji, przy czym wydano 24 decyzji i 29 postanowień oraz wydano 
39 opinie dot. inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko; przygotowano 
4 opinie i uzgodnienia dot. inwestycji innych niż mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko; 
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 W zakresie gospodarki wodnej m.in.: 

 przekazanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 17 spraw 
będących w toku, dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych oraz kopie akt 2 
zakończonych spraw dotyczących udzielonych pozwoleń wodnoprawnych; 

 wydanie 2 opinii z zakresu gospodarki wodnej; 

 prowadzenie 3 postępowań dotyczących ustalenia linii brzegu. 

 W zakresie spraw geologicznych m.in. wydano 38 decyzji zatwierdzających projekty robót 
geologicznych, decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu, postanowienie 
zawieszające postępowanie, postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania 
i decyzję umarzającą postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu; 

 W zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych m.in. wydano 9 opinii 
do planów zagospodarowania przestrzennego oraz 19 uzgodnień decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego; 

 W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi – wartości składowe pola 
elektromagnetycznego nie przekraczały dopuszczającej wielkości promieniowania 
7,00 V/m, określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 
1883); 

 W zakresie postępowania z odpadami osiągnięto wymagane prawem poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne, 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania. 

 

 „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GDYNI NA LATA 2014 – 2017 
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020”  

Program zawiera katalog działań niezbędnych do zachowania stanu środowiska zgodnego 
z obowiązującym prawem, dającego mieszkańcom Gdyni poczucie życia w zdrowym, 
ekologicznie bezpiecznym i stale monitorowanym środowisku. W 2018 r. przeprowadzono 
szereg działań w zakresie ochrony powietrza, których efekty były następujące: 

 Poziomy dwutlenku azotu w powietrzu nie przekraczały dopuszczalnych norm; 

 Dopuszczalne poziomy maksymalnych stężeń średniodobowych, jak i pomiarów  
1-godzinnych dwutlenku siarki nie przekraczały dopuszczalnych norm; 

 Dopuszczalny poziom benzenu w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych nie przekraczał 
dopuszczalnych norm; 
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 Średnioroczne stężenie PM10 wahało się od 17,2 μg/m3 w Gdyni Pogórzu do 29 μg/m3 

 w Gdyni Śródmieściu. Wartości stężeń średniorocznych ze wszystkich stacji pomiarowych 
nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego; 

 Na stacjach pomiarowych, pracujących w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska: 

 AM4 przy ul. Porębskiego (stacja Fundacji ARMAAG) – nie przekroczono dopuszczalnej 
częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 5 dni  
z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni), 

 AM9 przy ul. Szafranowej (stacja Fundacji ARMAAG) - nie przekroczono dopuszczalnej 
częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 7 dni  
z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni), 

 AM10 przy ul. Wendy (stacja Fundacji ARMAAG) - przekroczono dopuszczalną 
częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 37 dni 
z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni; źródłem 
zanieczyszczeń, które wpłynęły na przekroczenie była niezorganizowana emisja 
mająca miejsce w maju – lipcu 2018 r. z terenu MTMG Sp. z o.o., aktualnie na skutek 
interwencji Prezydenta Miasta Gdyni i WIOŚ w Gdańsku oraz działań podjętych przez 
MTMG Sp. z o.o. problem nie występuje), 

 stacja WIOŚ zlokalizowana przy ul. Bema - nie przekroczono dopuszczalnej częstości 
przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiły 32 dni z przekroczeniami 
przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni), 

 Poziomy dopuszczalne lub docelowe ustalone dla arsenu, ołowiu, kadmu i niklu w pyle 
zawieszonym nie przekraczały dopuszczalnym norm; 

 Nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych tlenku węgla. 

 

 „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA GDYNI  
NA LATA 2018 – 2022”  

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdyni poprzez ograniczenie 
negatywnego wpływu hałasu na ich zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Służyć temu mają 
działania zmierzające do eliminacji ponadnormatywnego hałasu ze środowiska 
i do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla miasta Gdyni, 
realizowane w podziale na takie kategorie jak: ograniczenie hałasu drogowego, kolejowego 
i przemysłowego, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna. 
W 2018 r. zgodnie z harmonogramem przewidzianym Programie zakończono wymianę stolarki 
okiennej w SP Nr 16 przy ul. Chabrowej 43. 

 

 „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA GDYNI 
NA LATA 2013-2032”  

Głównym celem realizowanego od 2013 r. Programu jest oczyszczenie obszaru Gdyni z azbestu 
oraz wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych 
u mieszkańców spowodowanych tym materiałem. W ramach realizacji Programu usunięto 
79,56 ton oraz 350 m2 azbestu. 
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 „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY MIASTA GDYNI”  

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
„Ciapkowo”; 

 Zakończenie przebudowy kociarni i budynku magazynowego; 

 Kontynuowanie budowy drugiego pawilonu dla psów; 

 Przeprowadzenie 153 kastracji i 601 sterylizacji zwierząt; 

 Przeprowadzenie 825 adopcji zwierząt (424 psów i 401 kotów). 

 
Inwestycje techni czne 

 

Inwestycje techniczne dotyczące budowy i modernizacji dróg, ciągów pieszych i rowerowych, 
ale także rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji i wodociągów, utrzymania rzek 
i potoków realizowane były przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przez Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta Gdyni. 

Z uwagi na złożony charakter zadań, zrealizowane inwestycje zaprezentowano w podziale 
na jednostkę realizującą. 

 

W 2018 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni zrealizował takie inwestycje techniczne jak: 

 Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd – w ramach 
inwestycji została wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej  na długości 983 mb, 
chodniki o nawierzchni z płytek betonowych o długości 451 mb, ścieżkę rowerową: 
o nawierzchni bitumicznej  SMA – 493 mb, o nawierzchni żywiczno-mineralnej 
w ul. 10 Lutego – 108 mb;  sygnalizację świetlną w rejonie przebudowanego skrzyżowania 
ulic Dworcowa-Podjazd-10 Lutego. Wybudowano kanalizację deszczową o łącznej 
długości 714 mb. Wykonano oświetlenie uliczne - zamontowano 78 sztuk opraw 
oświetleniowych na 22 słupach oświetleniowych i trakcyjno-oświetleniowych oraz 2 sztuk 
opraw doziemnych. Odtworzono trawniki na powierzchni 5 341 m², ustawiono 16 sztuk 
ławek, 19 sztuk stojaków na rowery oraz 22 sztuk koszy na śmieci. Przebudowano sieć 
trakcyjną, oświetleniową, wodociągową, sanitarną, gazową i telekomunikacyjną. 
W ramach rozbudowy skrzyżowania wybudowano kładkę pieszo – rowerową 
o konstrukcji stalowej  nad ul. Podjazd o długości 26 mb i szerokości 5,4-6,3 m; 

 Budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej 
istniejące trasy w al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim – w ramach inwestycji 
wykonano drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej w kolorze naturalnym o łącznej 



 

Strona | 10  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

długości 281 mb, wyznaczono pasy rowerowe o łącznej długości 360 mb, przebudowano 
pętlę autobusową przy ul. Tetmajera, powstał nowy przystanek początkowy i końcowy, 
wykonano jezdnie manewrowe dla autobusów, wyniesione przejście dla pieszych, 
wybudowano toaletę publiczną i parking rowerowy wyposażony w elementy małej 
architektury tj.: wiatę, zestaw wypoczynkowy, przybornik rowerowy, stojaki rowerowe. 
Nasadzono krzewy i byliny; 

 Rozbudowa ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego – 
w ramach inwestycji została wykonana ścieżka rowerowa o nawierzchni z SMA o długości 
800 m, chodniki z kostki betonowej na  długości 680 m, mury oporowe o łącznej długości 
55 m. Wybudowano kanalizację szkieletową o łącznej długości 717 m. Przebudowana 
została sieć wodociągowania odcinku 20 m, gazowa  na odcinku 258 m. Wykonano 
przebudowę sieci oświetleniowej poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy typu 
LED. Przebudowany został przepust na Potoku Wiczlińskim na odcinku o długości 26 m. 
Zabezpieczono sieci elektryczne i teletechniczne. Założono trawniki na powierzchni 
2 800 m2. W ramach małej architektury ustawione zostały 4 ławki, 13 przysiadaków i 
4 kosze na śmieci; 

 Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną – w ramach inwestycji została wykonana nowa 
ul. Maszopów i obszary skrzyżowania z ul. Małą i ul. Starodworcową. Wykonano jezdnie 
o nawierzchni bitumicznej na długości 180 m, chodniki z kostki betonowej na  długości 
260 m, 6 miejsc postojowych o nawierzchni  z kostki betonowej. Wybudowano kanalizację 
deszczową o długości 74 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wykonano oświetlenie 
uliczne,  zamontowano 8 sztuk lamp oświetleniowych. Zabezpieczono sieci elektryczne  
i teletechniczne. Założono trawniki na powierzchni 184 m2. W ramach małej architektury 
ustawione zostały 2 ławki; 

 Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami  
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową urządzeń 
podczyszczających - etap I - w ramach inwestycji ułożono 1 888 m sieci kanalizacji   
deszczowej w ulicach  Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja wraz 
z urządzeniami podczyszczającymi. Zamontowano układ czterech zbiorników  
retencyjnych, kołowych o średnicy DN 2 600 mm, o łącznej pojemności Vc=1 474m³;   

 Budowa ulic Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka 
ul. Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej – w ramach inwestycji 
wykonano nowy układ drogowy ulic Demptowskiej, Zwierzynieckiej, Wilczej, Bobrowej 
i część ulicy Sakowicza. Łącznie ułożono 5 440 m²  nawierzchni bitumicznej na długości 
926 m, wybudowano 5 447 m² nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, miejsca 
postojowe), tym samym powstały nowe  chodniki na długości 1 555 m oraz ciągi pieszo-
jezdne, drogi dojazdowe i zatoki postojowe na długości 648 m . Ułożono 1 406 mb sieci 
kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi. Wybudowano otwarty zbiornik 
retencyjny z dwoma pływającymi wyspami o całkowitej pojemności V = 300m³. 
Zamontowano 10 sztuk lamp oświetleniowych. Przebudowano infrastrukturę podziemną 
w tym: sieć wodociągową,  gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną. Założono 4 511 
m² trawników, ułożono 400 m² trawy z rolki przy zbiorniku retencyjnym, nasadzono 70 
sztuk krzewów. Zamontowano punkt ładowania dla trolejbusów. PEWIK w Gdyni w 
ramach zadań własnych wykonał kanalizację sanitarną; 
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 Realizowanie Programu Gdynia ODNOWA - Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata 
Hackiego – zadanie współfinansowane ze środków UE, w ramach którego wykonano 
nowy układ drogowy ulic Komierowskiego, Opata Hackiego oraz część ul. św. Mikołaja. 
Łącznie ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 1 150 m, wybudowano 8 129 m² 
nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe), tym samym 
powstały nowe chodniki na długości 2 800 m. Zamontowano 51 sztuk lamp 
oświetleniowych.  Przebudowano infrastrukturę podziemną, w tym: sieć kanalizacji 
sanitarnej, wodociągową, gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną.  Zamontowano 
26 sztuk  ławek, tabliczki informacyjne z napisem Braille,  28 sztuk stojaków na  rowery, 
28 sztuk koszy na śmieci. Założono trawniki na powierzchni 3 801 m2 i posadzono 3 195 
krzewów; 

 Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie – etap II - w ramach inwestycji 
wykonano falochron brzegowy z kamienia łamanego  o powierzchni 436 m2,  pochylnię 
slipu o szerokości 31 m umocnioną materacami i koszami gabionowymi o powierzchni 
744 m2. Zamontowano 8 sztuk kierownic z pali stalowych,  dalbę cumowniczą z latarnią 
nawigacyjną, zamontowano  6 sztuk przyciągarek z napędem elektrycznym. Wykonano 
ciągi piesze długości 138 mb, a dla użytkowników przystani wybudowano ciąg 
technologiczny o długości 40 m. Na długości 1 200 m wykonano utwardzenie nawierzchni 
kruszbetem dla potrzeb awaryjnego poruszania się pojazdów dla celów prowadzenia prac 
eksploatacyjnych. Zamontowano 9 sztuk lamp oświetleniowych, 2 sztuki kamer 
monitorujących przystań. Założono trawniki o powierzchni 67 m2 i zasadzono 939 
krzewów; 

 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla cmentarza w Kosakowie; 

 Wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. M. Curie Skłodowskiej; 

 Realizowanie lokalnych inicjatyw – m.in. Rad Dzielnic oraz lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych: 

 budowa chodnika po prawej stronie ul. K. Geskiego (Rada Dzielnicy Leszczyki); 

 budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej przy ul. Chabrowej 
(Rada Dzielnicy  Pustki Cisowskie); 

 budowa ul. Okrzei wraz z infrastrukturą techniczną (Rada Dzielnicy Grabówek); 

 budowa parkingu przy ul. Chylońskiej wraz z infrastrukturą techniczną (Rada Dzielnicy 
Cisowa); 

 budowa oświetlenia ulic Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej (Rada Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino); 

 budowa oświetlenia ulic M. Stankiewicza, Sterowej, J. Rumla i J. Bielak (Rada Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino); 

 budowa oświetlenia ul. Maćka z Bogdańca (Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino); 

 budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego w Gdyni (Rada Dzielnicy 
Obłuże);           

 budowa drogi, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia przy 
ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni (Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna); 



 

Strona | 12  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej (Lokalna Inicjatywa 
Inwestycyjna); 

 budowa oświetlenia Placu 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. 

 Rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji: 

 budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą  
i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino; 

 utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej; 

 budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej 
do ul. Orłowskiej; 

 budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia pomiędzy 
ulicami  Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową 
urządzeń podczyszczających. 

 

 

Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w 2018 r.:  

Infrastruktura drogowa i piesza 

 Wykonanie robót drogowych poprawiających przejezdność, przepustowość 
oraz bezpieczeństwo ruchu na terenie Gdyni:  

 wykonanie zabezpieczenia przeciwosuwiskowego skarpy wraz z odbudową 
ul. Sienkiewicza; 

 wykonanie poprawy dostępu do plaży – dojazd na przedłużeniu ul. Zielonej (wykonano 
m.in. nawierzchnię o długości 400 m, chodniki – 300 m, przebudowano oświetlenie, 
poprawiono estetykę terenu). 

 Wykonanie nakładek bitumicznych nawierzchni jezdni o łącznej długości 3 km 
m.in. w ulicach Wiśniewskiego, Sopockiej, Warszawskiej, Legionów; 

 Wybudowanie, modernizacja i remont nawierzchni jezdni w ulicach 10 Lutego, Rybnickiej, 
drogi dojazdowej do SKM Leszczynki, Chylońskiej, Pustej oraz Prusa; 

 Wykonanie utwardzenia dróg w technologii płyt YOMB w ulicach: św. Antoniego, Jagienki, 
Krauzego, Palmowej, Dickmana; 

 Wybudowanie, modernizacja i remont nawierzchni chodników w ulicach: Lubczykowej, 
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Starodworcowej, Batorego, Redłowskiej, Unruga, 
Abrahama, Chabrowej, Horyda, Gniewskiej, Weteranów, Powstania Styczniowego; 

 Wyremontowanie schodów, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ulicach: Podjazd, 
Witolda, między ul. Warszawską i Morską, Partyzantów, między Powstania Śląskiego 
i Powstania Listopadowego, Ruchu Oporu, Chabrowej, Kurpiowskiej, między Partyzantów 
i Franciszkańską, Ruchu Oporu i Bałtycką, Płk. Dąbka, między Powstania Wielkopolskiego 
i Cylkowskiego, Bohaterów Starówki Warszawskiej, między Kopernika i Biskupa Dominika; 
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 Wykonanie progów zwalniających w ulicach: Turkusowej, Zielonej, Korczaka, Spokojnej, 
Tetmajera, Długiej, Druskiennickiej; 

 Wykonanie wyniesionych przejść w ulicach: Wiczlińskiej, Legionów, Działdowskiej; 

 Przeprowadzenie  remontu miejsc postojowych w ciągu ul. Mickiewicza, Batorego, PCK, 
Białostockiej, al. Zwycięstwa, Starodworcowej; 

 Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Bosmańskiej; 

 Wykonanie parkingu przy ul. Szafranowej; 

 Wykonanie prac w obiektach inżynierskich: wymiana 5 dylatacji wraz z remontem 
przyczółków, kap chodnikowych i barier sprężystych Estakady Kwiatkowskiego, remont 
muru oporowego na łącznicy wjazdowej z ulicy Morskiej na Estakadę Kwiatkowskiego, 
remont styku roboczego pomiędzy jezdniami Estakady nad parkingiem 
w ul. Kontenerowej oraz czyszczenie dylatacji obiektów inżynierskich usytuowanych 
na drogach powiatowych, remont podpory kładki w ulicy Radomskiej, remont przepustu 
w ulicy Kurpiowskiej, remont nawierzchni na przepuście w Parku Kilońskim 
oraz czyszczenie dylatacji na kładce rowerowej w Parku Kolibki; 

 Zrealizowanie przy wsparciu Rad Dzielnic takich zadań jak: 

 remont chodnika ul. II MPS (pętla autobusowa) (RD Witomino Leśniczówka); 

 remont chodnika wzdłuż ul. Porębskiego (RD Pogórze); 

 remont nawierzchni i miejsc postojowych na ul. Konwaliowej (RD Witomino 
Radiostacja); 

 remont nawierzchni jezdni ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Władysława IV 
do ul. Mściwoja (RD Śródmieście); 

 remont chodnika przy ul. Chabrowej na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Chabrowej nr 
22, remont chodnika przy ul. Chabrowej przy SP nr 16 (RD Pustki Cisowskie 
/Demptowo); 

 remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika do stacji SKM Leszczynki 
(RD Chylonia). 

 Zrealizowanie oznakowania miejskiego, w tym najważniejsze działania to:  

 odnowienie oznakowania poziomego,  

 realizacja projektu strefy ograniczonej prędkości w nadmorskiej części Orłowa,  

 realizacja projektu strefy ograniczonej prędkości w części Grabówka,  

 realizacja projektu strefy ograniczonej prędkości w części Chwarzna-Wiczlina (osiedla 
Patio Róży),  

 realizacja projektu wyznaczenia miejsc postojowych dedykowanych dostawom  
w Śródmieściu. 

Infrastruktura rowerowa 

 Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego od ul. Bema do placu 
I Brygady Pancernej – 574 m ścieżki rowerowej oraz 1 550 m² chodnika; 
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 Remont ścieżki rowerowej wykonanej w technologii eco-way w Parku Kolibki – 120 m; 

 Utwardzenie powierzchni pod stacje roweru metropolitalnego MEVO – 37 stacji; 

 Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Wiśniewskiego – 930 m; 

 Wykonanie remontu schodów i prowadnicy rowerowej w Parku Kolibki; 

 Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego drogi rowerowej na Bulwarze 
Nadmorskim; 

 Wyznaczenie kontraruchu rowerowy na ul. Wybickiego; 

 Wykonanie prowadnicy rowerowej przy schodach w Małym Kacku; 

 Naprawienie uszkodzonych stojaków rowerowych, stacje naprawy rowerów oraz pylon 
licznika rowerowego; 

 Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Orłowie na wysokości Parku Kolibki; 

 Wdrożenie organizacji ruchu dopuszczającej ruch rowerowy wzdłuż ul. Chabrowej. 

Kanalizacja deszczowa 

W 2018 r. utrzymywano miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 391 km. 
W ubiegłym roku wyremontowano i dobudowano: 

 229 sztuk wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości 345 m; 

 129 sztuk studzienek kanalizacyjnych; 

 Wyremontowanie 1 506 m kanałów o średnicach 0,25 – 0,6 m w ulicach: Godebskiego, 
Janowskiej, Abrahama, Zawiszy Czarnego, Olsztyńskiej, Marii Curie-Skłodowskiej, 
Żelaznej, Tokarskiej, Władysława IV, Słupeckiej, Traugutta, Żeromskiego, Niskiej, 
Technicznej, Orzeszkowej, Bytomskiej, Moniuszki, Wiczlińskiej, Inżynierskiej, 
Chwaszczyńskiej, Partyzantów, Piotrkowskiej, Powstania Śląskiego, Ruchu Oporu 
i Wielkokackiej; 

 Utrzymanie i bieżąca konserwacja dwóch fontann miejskich: na Skwerze Kościuszki 
i na Placu Kaszubskim. W ramach modernizacji w obu ww. fontannach zamontowano 
urządzenia pomiarowo-dozujące środki do uzdatniania wody. 

Utrzymanie rzek i potoków 

Bieżącym utrzymaniem objęte były odcinki rzek, potoków i rowów o długości 26,63 km 
i 4 stawy. Oprócz bieżącego utrzymania, wykonano: 

 Roboty remontowe odcinków koryta rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii, Strugi Cisowskiej, 
potoku Chylońskiego, roboty naprawcze na zbiorniku Karwiny i Krykulec; 

 Odmulenie odcinków potoku Chylońskiego, rowu Cisowskiego, potoku Demptowskiego, 
Strugi Cisowskiej, rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii. 
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Polityka energetyczna 

 

Podstawowym dokumentem strategicznym miasta z zakresu energetyki są „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 
2015-2035”. Gdynia realizuje swoją politykę energetyczną poprzez „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 – 2020”. Polityka Gdyni, jako członka 
od 2012 r. Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii zgodna jest także z polityką UE. 

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2018 r. w ramach realizacji polityki energetycznej 
miasta należały: 

 Dotacje ekologiczne dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania i montaż 
odnawialnych źródeł energii. Przyznawanie dotacji odbywało się w 2018 r. na mocy  
3 uchwał. Zawarto łącznie 161 umów (133 ze środków gminy i 28 ze środków WFOŚiGW), 
wydatkowano 415 540 zł pochodzących z budżetu gminy i 80 000 zł pochodzących  
z WFOŚiGW w Gdańsku (łącznie 495 540 zł); 

 Prowadzenie monitoringu, gromadzenie i analiza danych zużycia energii elektrycznej, 
gazu, ciepła sieciowego za pomocą systemu informatycznego invisoLite w budynkach 
należących do mienia gminy. W ramach tego działania systematycznie monitorowano 
i koordynowano pracę systemu oraz udzielono niezbędnego wsparcia około 200 
użytkownikom systemu. W miarę zapotrzebowania przeprowadzono szkolenia 
indywidualne dla ponad 40 operatorów systemu; 

 Zawarcie porozumienia z firmą DALKIA w październiku 2018 r. na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej w budynkach gminnych. Współpraca ma charakter 
niekomercyjny i polega na wsparciu działań gminy przez ekspertów zewnętrznych. 
Dodatkowo istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania do użytkowania najnowszej 
wersji systemu invisoLite, która posiada certyfikat ISO 50001 dot. zarządzania energią 
i efektywności finansowej; 

 Doradztwo energetyczne dla mieszkańców prowadzone za pośrednictwem pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni (Samodzielny Referat ds. Energetyki). Jednym z działań była 
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców poświęconych możliwościom 
uzyskania dofinansowania – m.in.:  

 spotkania informacyjne dla mieszkańców Gdyni dotyczące nowego programu 
krajowego „Czyste powietrze” z udziałem doradców energetycznych WFOŚiGW  
w Gdańsku; 

 organizacja szkolenia dla zarządców nieruchomości dot. przyłączenia budynków do 
miejskiej sieci ciepłowniczej;  

 seria 6 spotkań dla mieszkańców – mobilne punkty doradztwa, zachęcające do zmiany 
źródła ogrzewania i przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 Koordynacja przez Gdynię, jako lidera, grupowych zakupów energii elektrycznej dla grupy 
zakupowej NORDA liczącej 43 członków z terenu województwa pomorskiego  
o wolumenie 76 000 MWh. Przeprowadzono postępowanie przetargowe (ZDiZ) 
na grupowy zakup energii elektrycznej; 
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 Koordynacja przez Gdynię, jako lidera, grupowych zakupów gazu dla grupy zakupowej 
liczącej jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. 
Przeprowadzono postępowanie przetargowe (OPEC) na grupowy zakup gazu; 

 Powołanie we wrześniu 2018 r. międzygminnej grupy energetycznej 
pod przewodnictwem Gdyni. Pierwsze spotkanie odbyło się w PPNT, kolejne spotkania 
zaplanowano na marzec 2019 r. Zdefiniowano potrzeby i określono cele działania grupy. 
Grupa powstała dzięki współpracy z OMGGS i IMP PAN; 

 Optymalizacja umów dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu uzyskania oszczędności 
finansowych. Rozpoczęto proces zmiany taryf dystrybucyjnych energii elektrycznej na 
podstawie przeprowadzonego audytu parametrów dostaw energii elektrycznej dla ponad 
250 punktów poboru; 

 Rozpoczęcie realizacji projektu „Act-Now: Action for Energy Efficency in Baltic Cities” 
dofinansowanego ze środków UE programu Interreg Baltic Sea Region. Partnerem 
wiodącym jest miasto Bremerhaven w Niemczech. W ramach projektu w październiku 
2018 r. wraz z partnerem projektu IMP PAN z Gdańska zorganizowano dwudniową 
międzynarodową konferencję w PPNT; 

 Przystąpienie do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zebrano 
wnioski o dotacje od mieszkańców Gdyni i złożono wniosek o dofinansowanie do 
WFOŚiGW w Gdańsku. Konkurs został unieważniony 27 lipca 2018 r. z uwagi 
na pojawienie się krajowego programu „Czyste powietrze” o tożsamym zakresie. 
Ostatecznie Fundusz zawarł umowę na dotację w związku udziałem w kolejnym konkursie 
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Gdynia 2018”. Do konkursu 
mogły zostać ponownie zgłoszone wyłącznie budynki wielorodzinne zgłoszone do 
poprzedniej unieważnionej edycji konkursu; 

 Zawarto porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu IMPLEMENT wdrażanego 
przez KAPE – Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. przy dofinansowaniu UE 
w ramach programu Horyzont 2020. Powołano międzywydziałowy zespół projektowy. 
Celem projektu jest wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European 
Energy Award (EEA) w czterech państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Gdynia ma 
możliwość nieodpłatnego udziału w projekcie, którego zwieńczeniem będzie certyfikacja 
gminy zapewniająca potwierdzenie zapewnienia wysokich standardów jakości. Naszym 
celem będzie uzyskanie przez gminę certyfikatu European Energy Award i w zależności od 
stopnia spełnienia kryteriów systemu, przyznanie Gdyni Europejskiej Nagrody 
Energetycznej. Realizacja ma potrwać 4 lata i wymagać będzie zaangażowania w jego 
realizację pracowników miejskich komórek organizacyjnych;  

 Udział w projekcie „P2ENDURE” (“Plug-and-Play product and process innovation 
for Energy-efficient building deep renovation”, contract no 723391) dofinansowanym 
z programu UE Horyzont 2020. Opracowano trójwymiarowy model budynku Przedszkola 
nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29, ze wszystkimi systemami i warstwami w systemie BIM 
(Building Information Modeling) poprzez zeskanowanie budynku w technologii 3D. 
Dodatkowo, wykonano projekt termomodernizacji części administracyjnej przedszkola. 
Na początku lipca 2018 r. zainstalowano czujniki pomiarowe tzw. Comfort Eye. Służą one 
do pomiarów takich czynników jak: temperatura (w tym również temperatura 
powierzchni mierzona dzięki podczerwieni), CO2, wilgotność, pyły zawieszone PM1, 
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PM2.5, PM10, lotne związki organiczne oraz natężenie światła. Parametry będą mierzone 
przez najbliższy okres grzewczy, w celu zebrania danych do porównania przed 
termomodernizacją ścian zewnętrznych, a następnie przez rok po przeprowadzonych 
pracach modernizacyjnych. Termomodernizacja zostanie przeprowadzona w okresie 
wakacyjnym 2019 r. na koszt partnera projektu; 

 Realizacja pilotażowego projektu pod nazwą „Piecodoradcy” na terenie dzielnic Gdyni: 
Małego Kacka i Orłowa. Projekt polegał na objęciu grupy mieszkańców (opalających swoje 
lokale paliwem stałym) pomocą w formie doradztwa, przeglądów kominiarskich, 
czyszczenia instalacji, wprowadzeniu drobnych modernizacji instalacji grzewczych, 
montażu Palników Turbo, które są urządzeniami do spalania dymu w kotłach i piecach na 
paliwo stałe, ograniczającymi emisję zanieczyszczonego dymu do atmosfery 
przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliw o ponad 30%. Udział w projekcie wzięło 
15 mieszkańców. Projekt uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku; 

 Współpraca z PGE EC i OPEC w ramach zawartego w 2014 r. „Porozumienia na rzecz 
Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju”. W jej ramach zespoły zadaniowe podejmują 
co roku współpracę w celu ograniczenia zużycia energii, ochrony środowiska, promocji  
i rozwoju gospodarczego, utworzenia mieszkańcom dostępu do niskoemisyjnych, 
tańszych w eksploatacji, przyjaznych dla środowiska źródeł energii. W 2018 r. 4 zespoły 
zadaniowe zrealizowały 5 zadań. Jednym z nich było przeprowadzenie wspólnej kampanii 
pod marką „Ciepłolubnych” promującej ciepło sieciowe. 

 

 „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA GDYNI NA LATA  
2015 - 2020"  

Celem strategicznym Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdyni poprzez 
podejmowanie działań ukierunkowanych na zmniejszenie zużycia energii i paliw w celu 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, poprawa efektywności 
energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach, 
na które miasto ma wpływ oraz kreowanie możliwości przechodzenia w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. 

Plan zawiera 40 działań realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta. Wszystkie 
zaplanowane działania odbywają się zgodnie z harmonogramem i nie wymagają działań 
naprawczych. 

Wybrane działania zrealizowane w ramach Programu w 2018 r.: 

Edukacja ekologiczna 

Realizowano autorski „Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia 
energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-
2018”, który wpisuje się w realizację dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasta Gdyni na lata 2015-2020”. Dokonano także aktualizacji programu na lata 2018-2020. 
Gdynia za Program otrzymała nagrodę w konkursie „Najlepsze działanie niskoemisyjne 
województwa pomorskiego 2018” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w 2018 r. przez gminę, mające na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców:  
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 Organizacja we współpracy z WFOŚiGW dwudniowej imprezy plenerowej w centrum 
Gdyni dla mieszkańców regionu (festynu połączonego z konferencją) pn. „Pomorski Piknik 
Energetyczny” pod patronatem Ministra Energii, Marszałka Województwa Pomorskiego 
w ramach Pomorskich Dni Energii (10-11 czerwca 2018 r.). Piknikowi towarzyszyła 
konferencja na 200 osób „Dobre praktyki i wyzwania pomorskiej energetyki – 
efektywność energetyczna, transport, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. 
Podczas pikniku odbył się pokaz prawidłowego palenia w piecach, swoje stanowiska 
przygotowało 30 wystawców m.in. przedstawiciele firm oferujących montaż 
odnawialnych źródeł energii, PGNiG, kominiarze, Instytut Maszyn Przepływowych PAN. 
Podczas pikniku można było również zapoznać się z technologicznymi nowinkami, 
poszerzyć wiedzę o odnawialnych źródłach energii czy wziąć udział w licznych konkursach 
dla całej rodziny; 

 Realizacja dwóch edycji projektu edukacyjnego „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy 
budżet” (oba projekty uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW). W wyniku działań 
projektowych mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe mogły zgłaszać budynki do 
bezpłatnego badania termowizyjnego – w ramach I edycji projektu wykonano 147 badań 
budynków jednorodzinnych i 82 budynków wielorodzinnych, w ramach II edycji projektu 
wykonano 120 badań budynków wielorodzinnych; 

 Realizacja projektu K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery 
(dofinansowanego z WFOŚiGW) – projekt polegał na promowaniu odgórnej metody 
palenia w piecu w celu likwidacji niskiej emisji, w ramach projektu przeszkolono 
pracowników Straży Miejskiej i Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, zakupiono dwa 
piece typu „koza” i materiały informacyjno-promocyjne, w rezultacie możliwe jest 
organizowanie dla mieszkańców Gdyni pokazów z odgórnej metody palenia w piecach. 
Straż Miejska w Gdyni przeprowadziła serię kilkudziesięciu pokazów na terenie dzielnic 
Gdyni, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pokazy odbywają 
się na bieżąco, również poza Gdynią – na zaproszenie innych samorządów; 

 Realizacja projektu „Każdy Wat na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się 
jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” – celem projektu jest uzyskanie oszczędności 
na energii elektrycznej i cieplnej dzięki prawidłowym zachowaniom użytkowników. Dzieci 
i młodzież uczyły się w praktyce jak szukać oszczędności, wykonując pomiary 
specjalistycznym sprzętem i działając na rzecz ograniczenia zużycia energii w swojej 
szkole. Połowa zaoszczędzonych pieniędzy była wypłacana szkole w formie grantu 
zgodnie z metodologią 50/50. W projekcie uczestniczyło 7 szkół podstawowych; 

 Organizacja IV edycji konkursu „Pokonaj Smoga” dla klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych 
we współpracy z PGE Energia Ciepła S.A. oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. – konkurs wiedzy ekologicznej, związanej z ochroną powietrza, 
gospodarowaniem energią oraz promowaniem oszczędzania energii;  

 Organizacja konkursu dla przedszkoli na 5-minutowe filmy z udziałem dzieci pn. „Dzieci 
wiedzą i powiedzą jak dbać o czystość powietrza” we współpracy ze Strażą Miejską  
w Gdyni oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 

 Działania edukacyjne w ramach kampanii „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”, 
której partnerami są miasto Gdynia, PGE Energia Ciepła S.A. i Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – m.in.: organizacja konkursu fotograficznego „SMOG jest 
SSS…ssstraszny. Pokaż, jak go pokonać!” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  



 

Strona | 19  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

i klas gimnazjalnych. Prace zostały wystawione na pokaz w Gdyńskim Centrum Filmowym, 
gdzie 14 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród (bonów dla szkół na 
materiały plastyczne). 

Niskoemisyjny transport 

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 
ekologicznego taboru”. Szacunkowa wartość projektu do 2020 r. wynosi 171 086 481 zł. Koszt 
poniesiony do 31 grudnia 2018 r. to 10 380 462 zł. Źródła finansowania przedsięwzięcia to POIiŚ 
2014-2020 oraz budżet Gminy Miasta Gdyni. Projekt zakłada zakup łącznie 85 pojazdów (30 
trolejbusów oraz autobusów elektrycznych i niskoemisyjnych z normą Euro-6 oraz 21 baterii). 

Termomodernizacja budynków 

Gdynia realizuje dwa projekty termomodernizacji 31 budynków gminnych (rozłożone na lata 
2016-2022) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2014-2020 – mechanizm ZIT. Inwestycje polegają na kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej poprzez m.in. modernizację 
systemów grzewczych, montaż OZE na potrzeby własne budynku oraz modernizację instalacji 
oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem układów automatycznego sterowania zużyciem 
energii i niskoenergetycznych źródeł światła. 

 Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna 14 budynków komunalnych 
mieszkalnych na terenie Gdyni”. W 2018 r. zmodernizowane zostały 3 budynki 
zlokalizowane przy ul. Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 i Dickmana 38. Aktualny koszt 
projektu: 15 243 431,31 zł. Koszty projektu poniesiony na dzień 31 grudnia 2018 r.: 
13 100 352,04 zł. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach: 4 421 
709,82 kWh/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 589,20 ton 
równoważnika CO2/rok. Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10: 477,75 kg/rok; 

 Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna 17 budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gdyni”. W 2018 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane w 5 budynkach 
użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej nr 6, ul. Cechowa 22, Szkole Podstawowej 
nr 34, ul. Cylkowskiego 5, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, Szkole 
Podstawowej nr 16, ul. Chabrowa 43, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Leopolda 
Staffa 10. Okres realizacji projektu: 2017-2021. Koszt projektu: 76 809 446,82 zł. Koszty 
projektu poniesiony na dzień 31 grudnia 2018 r.: 19 725 534,27 zł. Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 13 642 920,35 kWh/rok. Szacowany 
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 4 163,09 ton równoważnika CO2/rok. 
Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10: 265,63 kg/rok. 
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Polityka transportowa 

 

Publiczny transport zbiorowy 

„PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ORAZ W MIASTACH I GMINACH OBJĘTYCH 

POROZUMIENIAMI KOMUNALNYMI NA LATA 2016-2025”  

W Planie zostały określone zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w Gdyni. 
Za jego realizację odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.  

W 2018 r. wykonano następujące działania w ramach realizacji Planu: 

 Zrealizowanie 16,805 mln wozokilometrów na terenie Gdyni, w tym 5,148 mln 
wozokilometrów trolejbusami (30,64%), przewiezienie łącznie 77,60 mln osób; 

 Wdrożenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta; 

 Realizowanie przewozów przez trzech głównych operatorów: Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni spółka z o.o. (30,84% udziału w pracy eksploatacyjnej), 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni spółka z o.o. (26,73%) 
i Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni spółka z o.o. (22,33%). 
Ponadto, ZKM w Gdyni zatrudniał czterech operatorów prywatnych; 

 Przewóz osób niepełnosprawnych przez przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe „Gryf” 
Sp. z o.o. s.k. Minibusy wykonały 105 430 wozokilometrów, przewożąc 7 675 osób 
niepełnosprawnych i 1 216 opiekunów; 

 Eksploatowanie 357 pojazdów, w tym 244 autobusów (w tym 109 przegubowych), 
96 trolejbusów (w tym 4 zabytkowe) i 16 midibusów; 

 Zakupienie 85 pojazdów komunikacji miejskiej, w tym 30 trolejbusów – 16 przegubowych 

i 14 standardowych oraz 55 autobusów spełniających normy spalania EURO 6, zasilanych 

olejem napędowym – 32 przegubowe i 23 standardowe oraz doposażenie 21 trolejbusów  
w baterie litowo-jonowe (umożliwiające jazdę poza trakcją elektryczną).  
Zakupy realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu 
publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru” – w ramach POIiŚ, Działanie 
6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”, w ramach którego w 2018 
r. podpisano umowę z firmą MAN na dostawę 55 nowych autobusów - 23 autobusy  
o standardowej długości (12m) i 32 przegubowych (18m); 

 Wprowadzenie do sieci komunikacyjnej 18 autobusów, w tym 6 fabrycznie nowych 
(Mercedesy Citaro C2) i 12 zakupionych na rynku wtórnym oraz 4 fabrycznie nowych 
trolejbusów (Solaris Trollino 12M); 

 Przeprowadzenie po raz 12. reprezentatywnego badania potrzeb transportowych, 
popytu, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni oraz oceny jakości 
usług. Wzorem poprzednich badań, zrealizowano je na wylosowanej próbie warstwowej 
1% mieszkańców Gdyni w wieku 16-75 lat. Badaniami objęto 1 837 respondentów, 
wylosowanych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w 20 dzielnicach miasta; 
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 Zmodyfikowanie pod kątem potrzeb pasażerów tras autobusów linii K, 192, 252; 

 Wprowadzenie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, podyktowane 
przystosowaniem wybranych linii pod przyszłą obsługę autobusami z napędem 
elektrycznym. W pierwszym etapie do elektryfikacji wybrane zostały linie: 119, 128, 133, 
150, 190, 282, N40 i N94; 

 Rozpoczęcie  projektu „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym 
w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” – w ramach 
programu priorytetowego NFOŚiGW 3.2.2 „System Zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme). Część II GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”. W ramach 
projektu zaplanowano zakup 6 pojazdów elektrycznych przeznaczonych do obsługi 
obecnej linii autobusowej 170, ładowanych z istniejącej sieci trolejbusowej (system „In 
Motion Charging”) i wyposażonych w system rekuperacji energii. Nabyte pojazdy zastąpią 
wyeksploatowane autobusy z silnikami na olej napędowy, użytkowane przez obecnego 
operatora linii 170. Aktualnie trwa produkcja tych trolejbusów; 

 Wprowadzenie nowej trasy trolejbusowej linii 31 – trolejbusy obsługują odcinek od pętli 
„Sopot Reja” do pętli „Ergo Arena”, usytuowanej na granicy Sopotu i Gdańska, poza siecią 
trakcyjna - z wykorzystaniem baterii. 

 

Mobilność miejska 

„PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GDYNI 2016-2025”  

Działania z zakresu rozwoju mobilności w mieście zostały określone w „Planie zrównoważonej 
mobilności miejskiej” i są realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.  
 
W 2018 r. zrealizowane zostały m.in. takie działania jak: 
 

 Wprowadzanie tymczasowej strefy pieszej dla ulic w centrum Gdyni przy okazji licznych 
wydarzeń, które były organizowane przez miasto, takich jak np.: Kulinarna Gdynia, 
wydarzenia sportowe (cykl biegów ulicznych Grand Prix, 70,4 Triathlon, imprezy 
kolarskie), Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Dzień bez Samochodu), 
Dzień Dziecka, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, imprezy o charakterze religijnym; 

 Rozpoczęcie budowy nowych odcinków dróg rowerowych przy okazji rozbudowy 
buspasów na ul. Morskiej (od Uniwersytetu Morskiego do Estakady Kwiatkowskiego); 

 Oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka drogi rowerowej przy Al. Marsz. 
Piłsudskiego w ramach prac nad drogą rowerową R-10; 

 Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Wybickiego i pl. Grunwaldzkim; 

 Zakończenie modernizacji stacji SKM Gdynia Chylonia. Na peronie utworzono system 
informacji pasażerskiej, monitoring oraz zbudowano i zamontowano windy. Zakres prac 
objął przede wszystkim budowę nowej, ale krótszej o 46 metrów bryły peronu, 
podwyższonej do 960 mm, która ma ułatwić wsiadanie do pociągów. Pojawiły się również 
nowe wiaty przystankowe oraz elementy małej infrastruktury; 
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 Zorganizowanie kampanii "Odprowadzam sam" w gdyńskich przedszkolach publicznych  
i klasach "0" szkół podstawowych. W kampanii udział wzięło 40 placówek (32 przedszkola, 
8 szkół podstawowych) - 168 grup - 4229 dzieci; 

 Zorganizowanie konkursu rowerowego dla gdyńskich przedsiębiorstw „Do pracy jadę 
rowerem”. Udział w nim wzięło 2137 pracowników z 301 firm, którzy wykonali 116262 
przejazdy i przejechali 1021746 km; 

 Zorganizowanie kampanii „Rowerowy Maj” mającej na celu zmniejszenie ruchu 
samochodowego przy gdyńskich publicznych szkołach podstawowych, promocję 
zrównoważonych sposobów przemieszczenia się po mieście w codziennych podróżach 
wśród najmłodszych mieszkańców Gdyni i ich rodziców, w szczególności jazdy rowerem. 
W kampanii udział wzięło 21 szkół podstawowych - 255 klas - 5188 dzieci; 

 Zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; 

 Przeprowadzenie warsztatów dla gdyńskich firm dotyczących ich planów mobilności; 

 Przygotowanie infrastruktury do obsługi komunikacji trolejbusowej na pętli na 
Demptowie; 

 Zakupienie 10 rowerów towarowych (cargo) z napędem elektrycznym do obsługi 
lokalnego transportu towarowego. 

 
Zdrowie 

 

W 2018 r. na bazie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni utworzone zostało Gdyńskie 
Centrum Zdrowia, którego główne cele to analiza i ocena potrzeb zdrowotnych gdynian, 
inicjowanie i prowadzenie programów związanych profilaktyką zdrowia, wdrażanie 
prozdrowotnych działań informacyjnych i edukacyjnych czy promowanie zdrowego stylu życia. 
Dba także o poprawę świadomości zdrowotnej gdynian i opracowywanie, realizację oraz ocenę 
gminnych programów polityki zdrowotnej, a także inicjowanie i koordynowanie działań 
zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 

W 2018 r. w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia zrealizowane zostały m.in. takie działania 
jak: 

 Realizacja programów polityki zdrowotnej: 

 rozpoczęcie realizacji Programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki zakażeń 
wirusami brodawczaka ludzkiego na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018-2020”; 

 we współpracy z Województwem Pomorskim realizowano „Regionalny Program 
Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”; 

 wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie 
najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł 
„Sport, Zdrowie, Rodzina”. 
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 Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 
2014-2020: 

 „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników 
działających na rzecz mieszkańców Gdyni”; 

 „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta 
Gdyni”. 

 Udział w Programie MALUCH. Gdynia przystąpiła w 2018 r. do konkursu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań z zakresu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i otrzymała dotację celową 
na utworzenie 137 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Koniczynka- 
filia Witomino oraz dofinansowanie funkcjonujących 237 miejsc opieki w żłobkach 
Niezapominajka oraz Koniczynka; 

 Realizowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez podmioty lecznicze: 

 w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie 
wiekowej 50-70 lat; 

 w zakresie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry u osób  
w grupie wiekowej powyżej 35 r. ż., u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry; 

 w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta Gdyni w grupie wiekowej 
powyżej 60 roku życia; 

 w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (świadczenia psychiatryczne 
ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży i/lub dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni); 

 w zakresie badań mammograficznych dla mieszkanek Gdyni posiadających 
skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 

 w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej  50-75 lat – 
etap pierwszy (podstawowy); 

 w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej  50-75 lat – 
etap drugi (specjalistyczny), posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego; 

 szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek 
urodzonych w 2003 r. (szczepienia uzupełniające). 

 Zawarcie 41 umów współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji 
następujących zadań: 

 wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych 
niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat; 

 prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani; 

 prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących; 

 pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom; 

 prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni; 
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 działalność samopomocowa organizowana przez osoby z niepełnosprawnościami, 
organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów; 

 poprawa sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacja grup 
wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów; 

 poprawa sprawności fizycznej oraz wsparcie osób z chorobą otępienną, ich rodzin  
i opiekunów; 

 aktywizacja społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, 
likwidacja barier w komunikowaniu; 

 wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych 
niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata; 

 przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu; 

 prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci; 

 profilaktyka raka jądra; 

 prowadzenie ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej; 

 utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych 
na stwardnienie rozsiane; 

 świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni;  

 sport, turystyka, kultura na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

 poprawa sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami; 

 opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni 
opieki paliatywnej;  

 prowadzenie centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych 
i niedowidzących; 

 Alfa-Integracja. Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych. 

 Zorganizowanie 26 wydarzeń i eventów z udziałem lub przy wsparciu finansowym GCZ 
takich jak np.: udział w akcji Róża od Świętego Walentego, Dzień Badań Profilaktycznych, 
„Spraw(dź) się na wiosnę” – w Centrum Riviera badania palpacyjne i USG piersi, udział w  
„Niebieskim Marszu dla Autyzmu”, Festyn Zdrowa Rodzina z Witomina, Konferencja 
„Położne kobiet - siła w porozumieniu”, Bezpłatne badanie znamion – UVaga - wyprzedź 
czerniaka, partner Kongresu „Medycyna dla sportu, sport dla medycyny", „Opieka 
w zdrowiu i chorobie – Gdyńskie Targi Zdrowia”, „Spraw(dź) się na jesień”, 
Przeprowadzenie badań hipercholesterolemii w Przystani Lipowa 15, warsztaty 
dla seniorów „Żywienie osób w starszym wieku”, bezpłatne anonimowe testy w kierunku 
obecności wirusa HIV; 

 Dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka. Ogłoszono otwarty 
konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka. 
Wybrana oferta zakłada organizację opieki dla 15 dzieci w żłobku Little Umbrella 
położonym w Gdyni przy ul. Księdza Siega 6 w okresie od 1 marca 2019 r. – 
31 grudnia 2020 r.;  
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 Realizowanie programu „Gdyński Zdrowy Uczeń”. W ramach realizacji projektu u dzieci  
z gdyńskich szkół podstawowych w klasach III i VII które były objęte bilansem zdrowia 
ucznia wykonano dodatkowe badania (po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców)  
w zakresie: analizy składu ciała, testu wydolnościowego oraz badania podologicznego. 
Przebadano 168 uczniów; 

 Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). 
Przyjęto 4 911 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydano  
4 670 orzeczeń dla osób niepełnosprawnych. Wydano również 1 180 kart parkingowych. 

 

PROGRAM „GDYNIA BEZ BARIER 2018-2023”  

 Ustalenie przez Gdyńskie Centrum Zdrowia liczby dzieci z niepełnosprawnością (693 
dzieci) oraz przygotowanie zestawienia statystycznego rodzajów niepełnosprawności 
wśród uczniów gdyńskich szkół oraz przedszkoli; 

 Zorganizowanie konkursu „Gdynia bez barier” honorującego w sposób szczególny 
działania na rzecz osób z niepełnosprawnością; 

 Zorganizowanie kursu języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni; 

 Przeprowadzenie kampanii „Wchodzę  - zawsze jest jakieś wejście”, której celem było 
pokazanie prawa osób niepełnosprawnych do samodzielnego niezależnego życia, ale 
także zachęcenie samych osób niepełnosprawnych do aktywności i pokonywania 
własnych ograniczeń, głównie mentalnych; 

 Przeprowadzenie w grupie najmłodszych mieszkańców Gdyni kampanii przeciw 
wykluczeniu społecznemu „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”. 

 

 „GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM 
NA LATA 2016-2020”  

Działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych na poziomie lokalnym określa Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2020, zawierający 9 celów 
operacyjnych. 

W 2018 r. w ramach poszczególnych obszarów, takich jak profilaktyka uniwersalna, selektywna, 
wskazująca, leczenie, rehabilitacja i postrehabilitacja, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
(OPiTU) zrealizował m.in. takie działania jak: 

 Współpraca między OPiTU i MOPS - liderami Koalicji na rzecz Gminnych Programów 
Przeciwdziałania Uzależnieniom - koalicja powstała z połączenia prac nad zadaniami 
wynikającymi z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom 
Behawioralnym w Gdynia na lata 2016-2020” oraz „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020”. W wyniku 
współpracy nastąpiło zwiększenie wiedzy Koalicjantów w zakresie oferty gdyńskich 
instytucji i polepszyła się integracja środowiska osób pracujących na rzecz osób 
uzależnionych; 

 Kontynuacja pracy trzech tematycznych grup roboczych na rzecz Gminnych Programów 
Przeciwdziałania Uzależnieniom: 
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 powszechność informacji - funkcjonowanie portalu www.gdyniawspiera.pl 
(zarejestrowanych 106 gdyńskich instytucji), opracowanie koncepcji i wdrożenie 
„Tygodnia Profilaktyki” jako cyklicznego corocznego wydarzenia zrzeszającego grupę 
gdyńskich podmiotów na rzecz profilaktyki (m.in. spotkania profesjonalistów, 
warsztaty dla specjalistów o uzależnieniach behawioralnych, warsztaty z tematyki 
FASD);  

 Gdyński Program Profilaktyki Uzależnień „B@dź w relacji” - specjalistycznymi 
profilaktycznymi oddziaływaniami objęto ok. 90 uczniów, w tym przeszkolono ok. 90 
nauczycieli podczas rad pedagogicznych, zrealizowano warsztaty w szkołach z zakresu 
wsparcia dla ok. 55 rodziców nastolatków w zakresie ryzyka uzależnień;  

 diagnoza problemu uzależnienia - opracowanie - część I - badania na temat wiedzy  
i postrzegania zjawiska funkcjonowania  bliskich osób z problemem uzależnienia. 

 Zakończenie procesu ewaluacji programów we wszystkich komórkach OPiTU, 
które potwierdzają wzrost jakości życia w wielu obszarach bytu u osób biorących udział 
w programach OPiTU; 

 Systematyczne uaktualnianie i nabywanie wiedzy przez profesjonalistów różnych 
gminnych instytucji/placówek, m.in.: ogólnopolska konferencja z obszaru uzależnień 
i zdrowia psychicznego, której organizatorem był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
„Innowacja, integracja, inspiracja - kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”,  
X seminarium dla psychologów i pedagogów gdyńskich placówek edukacyjnych 
pt.„#Działamy #Wspieramy”, szkolenia dla nauczycieli „W krainie Fonolandii”; 

 Funkcjonowanie Internetowej Poradni Profilaktycznej „Por@dzimy” – dostęp 
do informacji i porad w związku z problemem uzależnień drogą internetową; 

 Przeprowadzenie drugiego konkursu o dofinansowanie  Szkolnych Programów 
Profilaktyki Uzależnień - złożono 25 projektów na łączną kwotę ok. 254 000 zł, 14 szkół 
otrzymało łączne dofinansowanie na kwotę 119 559 zł; 

 Organizowanie szkoleń dla realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych 
dla placówek oświaty: „Przyjaciele Zippiego” (13 osób), „Wspomaganie rozwoju 
psychospołecznego dzieci nieśmiałych” (11 osób), „Trzy koła” (11 osób), „Szkolna 
interwencja profilaktyczna” (103 osoby); 

 Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych 
oraz w czasie imprez masowych we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, 
SOK SKM, SOK PLK, Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego, Pomorskim Centrum 
Toksykologii w Gdańsku (pomoc w zatruciach substancjami psychoaktywnymi dla 111 
mieszkańców Gdyni); 

 Realizacja programu ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych, społecznych wśród 
użytkowników substancji psychoaktywnych „STREET – PO - RADA”- realizator FZS 
„Kreatywni”; 

 Opracowanie gdyńskiej mapy miejsc, w których można uprawiać hazard w sposób 
patologiczny (hotspoty, automaty do gier). Zidentyfikowano 35 takich miejsc. W świetle 
obowiązującego prawa nawiązanie współpracy z przedstawicielami punktów, w których 
można uprawiać hazard nie jest możliwe ze względu na nielegalny charakter 
ich działalności; 
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 Przeprowadzenie warsztatów na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych 
i od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono spotkania 
profilaktyczne z gdyńską młodzieżą na temat: „Odpowiedzialność prawna osób 
nieletnich”. Przeprowadzono stałe zajęcia socjoterapeutyczne dla 6 grup dzieci 
i młodzieży. Zrealizowano oddziaływania z zakresu poradnictwa. Przeprowadzono 
konkursy: „Małe Formy Teatralne”, Krótkie Formy Filmowe”. Pilotażowy Program 
Profilaktyki Uzależnień „B@dź w relacji. Realizacja projektu pt. „Młodzi Cyfrowi - Cyfrowi 
Rodzice”. Zrealizowano program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w szkołach 
podstawowych. W ramach swojej działalności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
nr 1 realizowała programy oraz warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień; w ramach swojej działalności Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2 realizowała programy oraz warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży 
z zakresu profilaktyki uzależnień. W ramach realizacji tego zadania objęto 
oddziaływaniami kilka tysięcy uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Uruchomiono również program networkingowy pt. „Poradnia internetowa Por@dzimy”; 

 Funkcjonowanie 10 punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin; 

 Realizacja rekomendowanego programu wczesnej interwencji profilaktycznej „Fred goes 
net”; 

 Realizacja programu dla rodziców i opiekunów „Warsztaty dla rodziców młodzieży 
eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i zagrożonej uzależnieniem 
behawioralnym”; 

 Realizacja programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi 
uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, dofinansowywanego ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra 
Zdrowia. W ramach programu zrealizowano w  2018 r. 783 godziny wsparcia 
terapeutycznego, w tym 577 godzin indywidualnego wsparcia terapeutycznego dla osób 
uzależnionych, 96 godzin poradnictwa rodzinnego, 100 godzin interwencji kryzysowych, 
10 godzin warsztatów umiejętności dla osób uzależnionych. Z pomocy terapeutycznej 
skorzystało 81 osób, w tym 57 osób uzależnionych i 24 osoby bliskie i rodziny osób 
uzależnionych; 

 Funkcjonowanie autorskiej grupy psychoedukacyjnej dla osób z zaburzeniami 
adaptacyjnymi (członkowie rodzin osób uzależnionych) - liczba świadczeń 318.  
Psychoterapia indywidualna dla osób z zaburzeniami adaptacyjnymi (członkowie rodzin 
osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób uzależnionych behawioralnie) 
- liczba świadczeń - 1 524; 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom z tzw. podwójną diagnozą. 
Realizatorem działania jest MOPS m.in. w siedzibie Klubu Abstynenta Krokus - konsultacje 
z certyfikowanym terapeutą uzależnień w obszarze podwójnej diagnozy (ilość osób: 35; 
ilość konsultacji: 50; terapia grupowa w formule grupy zamkniętej dla osób z podwójną 
diagnozą - ilość spotkań: 41; konsultacje psychiatryczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych 
ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu, podwójnej diagnozy 
- ilość osób: 35, ilość konsultacji: 63; psychoterapia indywidualna - ilość osób: 13, ilość 
godzin: 335;  grupy wsparcia dla rodzin osób z podwójną diagnozą - ilość godzin: 84); 
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 Wspieranie osób doświadczających problemu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie po zakończeniu leczenia i rehabilitacji 
(aktywizacja i readaptacja zawodowa, edukacja, nauka kompetencji społecznych, 
wsparcie w usamodzielnieniu, pomoc psychologiczna/psychiatryczna). Realizacja 
projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdyni” - ilość osób uzależnionych 
od alkoholu: 5; ilość osób uzależnionych substancji psychoaktywnych: 1. Projekt 
finansowany z środków Funduszy Europejskich oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego; 

 Wspieranie osób doświadczających problemu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie po zakończeniu leczenia i rehabilitacji 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych form wsparcia (np. coaching, mentoring). 
Funkcjonowanie grupy postrehabilitacyjnej. Krótkoterminowa psychoterapia 
indywidualna dla pacjentów, którzy ukończyli program terapii dla osób uzależnionych 
w poradni ambulatoryjnej lub w ośrodku leczenia uzależnień. Ilość świadczeń: liczba 
świadczeń grupowych - Poradnia Leczenia Uzależnień – 244; liczba świadczeń grupowych 
– Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Program Zapobiegania 
Nawrotom – 358. Każdy pacjent po zakończeniu terapii w ośrodku długoterminowym ma 
możliwość korzystania z oferty przez 6 miesięcy z terapii indywidualnej, której celem jest 
adaptacja do życia w warunkach pozaośrodkowych; 

 Funkcjonowanie na terenie  Gdyni wspólnoty Anonimowych Narkomanów (NA). 

 
Pomoc społe czna 

 

Pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji 
życiowych realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który organizuje 
i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Gdyni. Działania 
w zakresie pomocy społecznej realizowane są w ramach wyodrębnionych obszarów 
problemowych, zgrupowanych w trzy piony zarządzania takie jak: wsparcie seniorów i osób 
niepełnosprawnych; wsparcie dziecka i rodziny; wsparcie osób bezdomnych, problematyka 
rynku pracy i planowanie strategiczne. Zadania te zrealizowane zostały w 2018 r. poprzez 
realizację poniższych programów i strategii. 

W 2018 r. w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wsparciem objęto 
4 640 rodzin, w tym 4 234 rodziny otrzymywały świadczenia, a 406 rodzin skorzystało wyłącznie 
z pomocy w postaci pracy socjalnej. Wśród rodzin korzystających z instytucjonalnego wsparcia 
pomocy społecznej dominowały gospodarstwa jednoosobowe (71,6% ogółu). W mniej niż co 
czwartej rodzinie (16,9%), objętej wsparciem MOPS Gdynia w 2018 r., przebywały dzieci. 
Do głównych powodów wsparcia gdyńskich rodzin należały: niepełnosprawność (1 903 rodziny, 
tj. 44,9% ogółu rodzin korzystających ze wsparcia), długotrwała lub ciężka choroba (810 rodzin, 
tj. 19,1%), bezdomność (529 rodzin, tj. 12,5%), bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (461 rodzin, tj. 10,9%). 
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 „GDYŃSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2030”  

Dokument w ramach 7 głównych priorytetów wskazuje kierunki działań, zmierzające 
do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania i profilaktyki problemów społecznych 
w mieście oraz budowy systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń 
dla prawidłowego funkcjonowania (dobrostanu) mieszkańców Gdyni. 

 W ramach realizacji Priorytetu 1 (rozwijanie działań o charakterze ponadsektorowym 
w rozwiązywaniu problemów społecznych) w 2018 r. funkcjonowały nw. koalicje: 

 w obszarze wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych: Pomorska Koalicja na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego, Gdyńskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych 
intelektualnie; 

 w obszarze wsparcia rodziny i dziecka: Społeczna Rada Rodziny i Dziecka, Gdyńska 
grupa na rzecz integracji imigrantów, gdyński Zespół Interdyscyplinarny, Gdyńska 
koalicja na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom, Rejonowe 
Zespoły Interdyscyplinarne; 

 w obszarze wsparcia osób bezdomnych oraz osób w kryzysie mieszkaniowym: Gdyńska 
koalicja „W obliczu Bezdomności”. 

 W ramach realizacji Priorytetu 2 (zwiększenie liczby przedsięwzięć badawczych 
o charakterze populacyjnym w obszarze problematyk społecznych) zrealizowano trzecią 
edycję badania desk research obejmującego pogłębioną analizę 589 procedur „Niebieskie 
Karty”, wszczętych w Gdyni w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2017 r. Wyniki 
badania zostały upowszechnione w formie publikacji pn. Procedury „Niebieskie Karty”  
w Gdyni jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy; 

 W ramach realizacji Priorytetu 3 (poprawa dostępu mieszkańców Gdyni do ofert 
zaspokajających potrzeby życiowe) oraz Priorytetu 7 (dopełnienie rozwiązań 
systemowych mających na celu rozwijanie zasobów i redukowanie deficytów 
w kluczowych obszarach wsparcia społecznego):  

 uruchomienie funkcjonowania dwóch Klubów Terapii Zajęciowej dla osób 
z niepełnosprawnością: Klubu Terapii Zajęciowej przy MOPS Gdynia i Klubu Terapii 
Zajęciowej „Ja też chcę być aktywny” prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób  
z Wadą Słuchu "CISZA" w Gdyni w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(w formie powierzenia). Ich zadaniem jest zapewnienie dziennej aktywności dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, w szczególności absolwentów 
gdyńskich szkół specjalnych oraz gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej; oba Kluby 
zapewniają łącznie 24 miejsca; 

 uruchomienie dla mieszkańców Gdyni usługi dziennej opieki wytchnieniowej nad 
zależną osobą starszą; usługa świadczona jest w świetlicach opiekuńczych MOPS 
Gdynia przy ul. Armii Krajowej 28 (w 2018 r. skorzystało łącznie 13 osób); 

 otwarcie Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska 93, przeznaczonego 
dla mieszkańców Gdyni, którzy z powodu niesamodzielności nie są w stanie przebywać 
w środowisku dotychczasowego zamieszkania. Jest to druga, tego typu, placówka 
czasowej opieki całodobowej w Gdyni (pierwsza to GOW Bosmańska 32A z 43 
miejscami). Ośrodek realizuje wsparcie w odniesieniu do osób będących w stanie 
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zagrożenia zdrowia w wyniku braku odpowiedniej opieki i pielęgnacji oraz 
w odniesieniu do osób, w przypadku których wyczerpano wszelkie możliwości 
wsparcia środowiskowego. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację, 
a także opiekę wytchnieniową (placówka dysponuje 48 miejscami; od uruchomienia 
w VI. 2018 r. wsparcia udzielono 43 osobom);  

 powołanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MOPS Gdynia, w ramach którego 
osoby zainteresowane mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych w tematyce 
zaburzeń zdrowia psychicznego. Konsultacje świadczone są jednocześnie przez 
profesjonalistę (pracownika Zespołu ds. doradztwa i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych) oraz tzw. eksperta przez doświadczenie;  

 rozwijanie sieci mieszkań chronionych (w ramach Programu "Za życiem"): zakupiono  
7 mieszkań na rynku wtórnym i 3 na rynku pierwotnym, przeprowadzono adaptację  
4 lokali z zasobów gminy, a także dokonano pierwszego wyposażenia tych mieszkań, 
niezbędnego dla funkcjonowania 49 osób z niepełnosprawnościami w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do domowych; w wyniku podjętych działań sieć mieszkań 
wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób  
z zaburzeniami psychicznymi powiększyła się ponad dwukrotnie – łącznie Gdynia 
dysponuje 27 takimi mieszkaniami z 99 miejscami pobytu; 

 rozpoczęcie prac nad uruchomieniem drugiego sklepu społecznego, w którym 
wydawania będzie żywność (pozyskiwana ze sklepów wielkogabarytowych) 
cudzoziemcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej; 

 kontynuowanie działań na rzecz uruchomienia kolejnego, czwartego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Gdyni dla 30 osób, a także zespołu mieszkań wspieranych dla 
minimum 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 W ramach realizacji Priorytetu 4 (zwiększenie intensywności oddziaływania pomocy 
społecznej na terenach rewitalizowanych, w szczególności w obszarze interwencji 
społecznej) kontynuowano działania rewitalizacyjne w rejonie Wzgórza gen. Orlicz-
Dreszera, ulic Zamenhofa i Opata-Hackiego oraz ul. Dickmana. Ponadto w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono adaptację jednego lokalu z zasobów 
gminy i po wyposażeniu utworzono mieszkanie wspierane. 

 W ramach realizacji Priorytetu 5 (zmniejszenie liczby osób przebywających całodobowo 
w instytucjonalnych formach pomocy) kontynuowano działania deinstytucjonalne 
oraz rozwijano i podnoszono jakość ofert wsparcia środowiskowego takich jak: 

 w obszarze wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych: opieka wytchnieniowa 
dzienna i całodobowa, świetlice opiekuńcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w oparciu o lokalny standard, 
doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie ekspertów przez 
doświadczenie dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, rozwój oferty 
klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; rozwój sieci 
mieszkalnictwa wspieranego i chronionego;  

 w obszarze wsparcia rodziny i dziecka: formy rodzinnej pieczy zastępczej 
wraz z zapewnieniem przez Zespól ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS 
kompleksowego wsparcia specjalistycznego, trójpodział pracy socjalnej 
oraz asystentura rodzin;  
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 w obszarze wsparcia osób bezdomnych oraz osób w kryzysie mieszkaniowym: projekty 
socjalne „Utrecht” oraz „Gdyńska-Warszawska”, domy wspólnotowe, Indywidualne 
Programy Wychodzenia z Bezdomności. 

 W ramach realizacji Priorytetu 6 (zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej) odnotowano w 2018 r. – w porównaniu do roku poprzedzającego, 
spadek liczby rodzin objętych wsparciem MOPS Gdynia ( w 2017 r. – 4 828 rodzin; w 2018 
r. – 4 640 rodzin). 

 

 „GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W GDYNI” 

Dokument kompleksowo reguluje planowane i przede wszystkim systemowe działania  
zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu oraz zminimalizowania szkód zdrowotnych 
i społecznych wynikających ze szkodliwego picia alkoholu. Precyzuje też zadania o charakterze 
profilaktyki uzależnień adresowane do różnych grup odbiorców. Wartością ̨dodaną programu 
jest budowanie współpracy wielu podmiotów, które – oprócz niesienia pomocy potrzebującym 
– pracują ̨ nad rozwijaniem i doskonaleniem lokalnego systemu rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 W obszarze profilaktyki uniwersalnej: 

 zorganizowanie konferencji szkoleniowej „GPS dobrego pomagania rodzinom 
z problemem alkoholowym” dla pracowników miejskich instytucji świadczących 
pomoc m.in. osobom z doświadczeniem uzależnienia (ok. 70 uczestników);  

 szkolenie poszczególnych grup zawodowych z tematyki: uzależnień od alkoholu  
i innych substancji psychoaktywnych, zakresu wsparcia psychologicznego 
utworzonego dla rodzin z szeroko rozumianymi dysfunkcjami wynikającymi 
z występowania choroby alkoholowej w historii rodziny; Alkoholowego Zespołu 
Płodowego (FAS) oraz Alkoholowego Efektu Płodowego (FAE) skierowane 
do nauczycieli, personelu medycznego oraz rodziców naturalnych i zastępczych dzieci 
z alkoholowym zespołem płodowym;  

 zorganizowanie wizyt studyjnych do Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób 
Uzależnionych „Teen Challenge” w Broczynie oraz do Miejskiego Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi celem poznania dobrych 
praktyk w innych miastach;   

 koordynowanie działania Gdyńskiej Koalicji na rzecz gminnych programów 
przeciwdziałania uzależnieniom, poprzez organizację spotkań, w tym trzech 
koalicyjnych grup roboczych. W wyniku prac wypracowano narzędzie do ewaluacji  
i przeprowadzono pilotaż gdyńskiego programu profilaktycznego „Bądź w rel@cji”; 
dopracowano ankietę badawczą odnośnie zjawiska współuzależnienia wśród dzieci  
i młodzieży wraz z ulotką informacyjną o dostępnych w Gdyni miejscach wsparcia, jak 
i przeprowadzono pilotaż badania ankietowego w dedykowanych środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem lub borykających się z tym problemem oraz szkołach  
i SPOT-ach; przeprowadzono „Tydzień Profilaktyki Uzależnień” – kampanię społeczną, 
której istotą było ocieplenie wizerunku instytucji pomocowych, wymiana informacji 
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odnośnie istniejącej w Gdyni oferty dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz szkolenia; 
zredagowano cykl artykułów o treści profilaktyki uzależnień  
w „Ratuszu”, bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni  
w ramach  Kampanii „Tydzień Profilaktyki Uzależnień”; 

 uczestniczenie w pracach komisji konkursowej, oceniającej szkolne wnioski 
konkursowe o dofinansowanie programów profilaktycznych, wpływające do Wydziału 
Edukacji UM (realizacja „Koncepcji zarządzania programami profilaktycznymi  
w gdyńskich szkołach” celem podniesienia jakości oddziaływań profilaktycznych  
w szkołach); 

 współorganizowanie ogólnopolskiej „Jesienna konferencja szkoleniowa Polskiego 
Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania Anonimowy 
Przyjaciel”, poświęconej uzależnieniom i przemocy wśród młodzieży będącej po części 
formą przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu środowiska pomagaczy; 

 promowanie konkursu „Małe Formy Teatralne” i „Krótkie Formy Filmowe” 
realizowanego przez służby policyjne w ramach programu pod hasłem: „Nasza 
młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy” poprzez wydruk plakatów, 
uczestnictwo w jury konkursu;  

 tworzenie ulotki informacyjnej m.in. dla sprzedawców alkoholu, jak i dystrybuowanie 
broszury, ulotek informacyjnych, materiałów promocyjnych adekwatnie do zakresu 
zadań określonych w GPPiRPA; 

 zapewnienie oddziaływania streetworkingowego wśród młodzieży w dzielnicach Gdyni 
o zwiększonym ryzyku uzależnień (2 streetworkerów odbyło 260 godz. dyżurów; 
nawiązano kontakt z 390 osobami). 

 W obszarze profilaktyki selektywnej i wskazującej: 

 koordynowanie działalności Klubu Abstynenta Krokus (jednostki organizacyjnej MOPS 
Gdynia) pełniącego m.in. funkcję punktu informacyjno-konsultacyjnego dla 
mieszkańców Gdyni z problemem uzależnienia; w ramach Klubu zwiększono 
dostępność do wsparcia psychologicznego świadczonego przez specjalistę terapii 
uzależnień;  

 zapewnienie specjalistycznego wsparcia terapeutycznego w zakresie profilaktyki 
szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktyki uzależnień od alkoholu poprzez konsultacje rodzinne (138 konsultacji 
/207h), terapię indywidualną (43 osoby/1 014 sesji) lub systemową dla rodzin (21 
rodzin/97 sesji); 

 prowadzenie dwóch grup młodzieżowych, w tym grupy o charakterze terapeutyczno-
rozwojowym dla młodzieży w wieku 13-16 lat oraz grupy o charakterze 
psychoedukacyjno-rozwojowym dla młodych DDA w wieku 16-20 lat celem poprawy 
ich funkcjonowania psychospołecznego. 

 W obszarze leczenia i rehabilitacji: 

 realizowanie procedury skierowania na przymusowe leczenie odwykowe (działalność 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz prowadzenie działań 
zmierzających do dobrowolnego podjęcia leczenia osób uzależnionych a równocześnie 
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wspierających rodzinę osób z ww. problemem poprzez: rozmowy motywujące, 
konsultacje indywidualne, psychoedukacje, terapie indywidualne oraz rodzinne; 
(w 2018 r. złożono 187 wniosków do GKRPA, w tym 128 z nich – 68,4% ogółu – 
skierowano do sądu w sprawie orzeczenia przymusu leczenia); 

 zapewnienie ponadpodstawowego oddziaływania psychoterapeutycznego 
uzależnionym mieszkańcom Gdyni i ich rodzinom w Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym w Gdańsku; 

 zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin doświadczających problemu 
uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi tzw. „Podwójny 
Problem” poprzez prowadzenie grupy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych, 
grupy psychoterapeutycznej dla osób współuzależnionych, psychoterapii 
indywidualnej oraz  konsultacji psychiatrycznych  z ww. osobami; 

 zapewnienie prowadzenia maratonów terapeutycznych dla osób z problemem 
alkoholowym oraz członków ich rodzin, w formie cotygodniowych warsztatów 
w oparciu o formułę 12 kroków. 

 

„PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 
W RODZINIE NA LATA 2018-2020”  

Głównym celem programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed 
dalszym stosowaniem przemocy. Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego 
dla sprawców przemocy jest Miasto Gdynia, w imieniu którego działa Zespół Placówek 
Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni. 

W ramach realizacji Programu w 2018 r. zorganizowano 47 spotkań grupowych 
oraz 53 konsultacje indywidualne, z których skorzystało ogółem 45 osób. 

 

„GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020”  

Program wskazuje problem przemocy w rodzinie jako problem interdyscyplinarny, 
który wymaga konkretnych rozwiązań możliwych do wypracowania poprzez zaangażowanie 
w różnorodne działania przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz lokalnych 
organizacji pozarządowych. Program tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń zawodowych 
i podnoszenia kompetencji pomiędzy przedstawicielami wielu instytucji działających na rzecz 
rodzin uwikłanych w przemoc, a także identyfikuje bariery i szuka narzędzi do ich niwelowania. 

Podjęte  w ramach Programu działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie w 2018 r.  obejmowały: 

 Prewencja (profilaktyka oraz wypracowywanie adekwatnych i skutecznych narzędzi 
do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc): 

 prowadzenie warsztatów i szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) oraz 
przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty; 

 sieciowanie gdyńskich podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie: poznawanie i uzupełnianie kompetencji oraz włączanie podmiotów we 
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współpracę poprzez organizowanie m.in.: X. edycji kampanii społecznej „Biała 
Wstążka”, konferencji miejskiej „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania 
przemocy” podsumowującej wspólną pracę ZI w Gdyni; a także regularnych szkoleń  
i warsztatów w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie i współpracy 
międzyinstytucjonalnej m.in. dla: policjantów, seniorów z Centrum Aktywności 
Seniora, Rad Pedagogicznych, dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych, 
pracowników NZOZ, uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych;   

 realizowanie projektu współfinansowanego ze środków MRPiPS w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. MultiPlan – gdyńskie działanie przeciw 
przemocy. W ramach działań projektowych m.in. opracowanie i wydanie dwóch 
publikacji: „W moim bezpiecznym domu” - zawiera wypracowany multidyscyplinarnie 
zbiór scenariuszy zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych dotyczących przeciwdziałania przemocy; „Procedury 
„Niebieskie Karty”;  

 w Gdyni jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy” - zawiera 
wyniki realizacji III edycji badania desk research obejmującego pogłębioną analizę 589 
pNK, wszczętych w Gdyni w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2017 r.; 

 prowadzenie strony internetowej www.bialawstazkagdynia.pl. 

 Interwencja, polegająca na prowadzeniu ponad 400 procedur „Niebieskie Karty” (w tym 
316 wszczętych w 2018 r.) przez 9. Koordynatorów z Zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie MOPS Gdynia; w ramach działań interwencyjnych kontynuowano 
także utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie;  reintegrację (szacowanie 
ryzyka powtórzenia zachowań przemocowych i pozostawianie rodzin w systemie 
wsparcia różnych instytucji po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”); 
przeprowadzanie w ramach spotkań Grup Roboczych ustaleń odnośnie pozostawienia we 
wsparciu instytucjonalnym (np. pomoc społeczna, oświata, kuratorzy sądowi, policja, 
psycholog, lekarz, itp.) rodzin po zakończeniu działań w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”; 

 

„GDYŃSKI PROGRAM WSPARCIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ  
NA LATA 2017-2019”  

Celem programu jest podnoszenie efektywności gdyńskiego systemu wsparcia dziecka i rodziny, 
skutkujące ograniczeniem liczby dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. 

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do rodzin zagrożonych rozpadem 
oraz działania reintegracyjne skierowane do rodzin starających się o powrót dzieci 
z pieczy zastępczej: 

 w ramach działań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej prowadzenie szkoleń dla 
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, dla dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dla kandydatów na rodziny 
zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka; 
udzielano poradnictwa specjalistycznego; organizowanie Zespołów oceniających 
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sytuację dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; wydawanie opinii dotyczących 
zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji 
rodziny dziecka; rodziny zastępcze lub rodzinnych domów dziecka były oceniane pod 
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości 
wykonywanej pracy. Zatrudnieni w Zespole koordynatorów (15 osób) współpracowali 
z 219 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Utrzymanie obserwowanej 
od kilku lat tendencji w kierunku ograniczenia napływu dzieci do pieczy zastępczej 
(2012 – 644 dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej VS. 2018 r. – 
541 dzieci); 

 zapewnienie dostępu do terapii systemowej rodzin, świadczonej przez psychologów 
Zespołu Pomocy Psychologicznej (nowo utworzona w 2018 r. jednostka organizacyjna 
MOPS Gdynia);  

 współorganizowanie (wraz z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej) w kwietniu 
2018 r. w Gdyni I Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego „Kierunek Dziecko”, w którym udział 
wzięło blisko 200 pracowników jednostek samorządowych z całej Polski; 
zorganizowanie pikniku otwartego z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
dla mieszkańców Gdyni, w tym gdyńskich rodzin zastępczych (udział ok. 300 osób); 
zorganizowanie kolejnej edycji gdyńskiej kampanii społecznej „Zwyczajna rodzina”, 
propagującej ideę rodzicielstwa zastępczego, skierowanej do mieszkańców Gdyni,  
w tym kandydatów na rodziców zastępczych oraz gdyńskich rodzin zastępczych; 

 rodziny wieloproblemowe objęte były zintensyfikowanym wsparciem w formie 
asystentury ustawowej (w 2018 r. 10 asystentów rodziny współpracowało ze 131 
rodzinami) lub intensywnej pracy socjalnej (w 2018 r. 18. pracowników socjalnych 
Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej współpracowało ze 166 rodzinami); rodzinom 
zapewniono dostęp do zindywidualizowanych form wsparcia, dobieranych zgodnie  
z diagnozą sytuacji rodzinnej, w postaci 11. instrumentów aktywnej integracji; 

 zapewnienie wsparcia specjalistycznego przez Zespół Placówek Specjalistycznych im. 
K. Lisieckiego „Dziadka” w ramach działalności podległych mu jednostek: Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej (w 2018 r. ze wsparcia OIK skorzystały 572 osoby) oraz 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w 2018 r. ze 
wsparcia SOW skorzystało 455 osób); 

 funkcjonowanie 15 Placówek Wsparcia Dziennego, prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe a nadzorowanych pod kątem finansowym i animowanych pod kątem 
merytorycznym przez Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” 
(z ich wsparcia skorzystało w 2018 r. – 443 dzieci). 

 W ramach podnoszenia adekwatności działań na rzecz skuteczniejszego 
i efektywniejszego procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze nastąpiła w 2018 r. zmiana systemu 
zarządzania obszarem problemowym poprzez wyodrębnienie w strukturze MOPS Gdynia 
funkcji koordynatora, obejmującej działania związane z pracą socjalną na rzecz osób 
usamodzielnianych. W ramach doskonalenia systemu diagnozy potrzeb 
oraz wypracowania mechanizmów do systematycznej i kompleksowej oceny skuteczności 
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działań rozpoczęto realizację jakościowego badania socjologicznego w zakresie potrzeb 
osób usamodzielnianych. 

 

„GDYŃSKI PROGRAM SENIORALNY NA LATA 2015-2020”  

Celem Programu jest poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców Gdyni. W zakresie 
merytorycznym obejmuje on trzy filary polityki senioralnej Gdyni: aktywizację, partycypację 
i opiekę. Do wyzwań i celów programu zaliczono m.in.: wzrost aktywności społecznej 
i zawodowej osób w wieku 60 +, wzrost jakości i dostosowanie usług społecznych do potrzeb 
osób w wieku 60+, wzmacnianie więzi międzyludzkich i integracji międzypokoleniowej, 
harmonizację współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych. 

Do najważniejszych działań w 2018 r. należy zaliczyć opracowanie „Standardu gromadzenia 
danych na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości Gdyńskiego Programu Senioralnego 
2015-2020”. Jest to jeden z głównych celów Programu, umożliwiający bieżące i cykliczne 
monitorowanie zjawisk związanych z szeroko rozumianą polityką senioralną, realizowaną przez 
Miasto Gdynia. Standard obejmuje kilkadziesiąt zmiennych, gromadzonych przez różne 
podmioty, jednostki i komórki organizacyjne. Istotnym działaniem, odpowiadającym 
na zidentyfikowaną potrzebę zwiększenia dostępności miejsc opieki całodobowej na terenie 
Gdyni, było także otwarcie Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska 93, który dysponuje 
48 miejscami na potrzeby niesamodzielnych gdynian, szczególnie w podeszłym wieku. 
W 2018 r. uruchomiono także usługę opieki wytchnieniowej, która świadczona jest 
w świetlicach opiekuńczych MOPS Gdynia przy ul. Armii Krajowej 28. Z usługi w ramach opieki 
wytchnieniowej nad zależną osobą starszą – mieszkańcem Gminy Gdynia – mogą korzystać 
niezawodowi opiekunowie faktyczni w godzinach dostępności świetlicy opiekuńczej (w 2018 r. 
skorzystało łącznie 13 osób). 

W 2018 r. szeroką ofertę dla seniorów zapewniało także Centrum Aktywności Seniora (CAS). 
Skorzystało z niej ogółem 10 931 seniorów, w tym studenci Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, uczestnicy zajęć pozauniwersyteckich i sportowych oraz programu „Karta Gdynia Senior 
Plus". CAS koordynował także działalność 6 miejskich klubów seniora („Chylonia”, 
„Śródmieście”, „Orłowo”, „Witomino”, „Północ” oraz „Wielki Kack”; ten ostatni powstał 
w październiku 2018 r., dzięki współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych i dotacji 
MRPiPS) oraz współpracował i wspierał merytorycznie 22 kluby działające przy parafiach, 
spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych. 

 

„PROGRAM OSŁONOWEGO WSPARCIA MIESZKAŃCÓW WZGÓRZA GEN. ORLICZ-DRESZERA 
NA LATA 2017-2021”  

Głównym celem Programu jest zapewnienie szansy rodzinom i osobom zamieszkującym 
na terenie Wzgórza Orlicz-Dreszera na poprawę swojej sytuacji życiowej poprzez wsparcie 
w zmianie miejsca zamieszkania oraz ustabilizowaniu sytuacji życiowej (z uwzględnieniem 
wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, wychowawczych, 
edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej). 

W ramach realizacji Programu w 2018 r. m.in. odwiedzono 145 rodzin zamieszkujących teren 
Wzgórza Orlicz-Dreszera celem sporządzenia Karty Rodziny (narzędzie do rozpoznawania 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań), a także podpisano 65 deklaracji umożliwiających objęcie 
Programem Osłonowym. 
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W rejonie Wzgórza Orlicz-Dreszera w 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonował Punkt 
Informacyjny, w którym od poniedziałku do piątku dyżurowało trzech oddelegowanych 
pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Utrzymywali oni 
stały kontakt z rodzinami korzystającymi z Programu osłonowego oraz z rodzinami, 
które pozostały na dzierżawionych terenach. Rodziny, które nie zdecydowały 
się na wyprowadzenie również objęte zostały pracą socjalną i w razie konieczności planowana 
była dla nich doraźna pomoc finansowa, materialna oraz pomoc w postaci usług opiekuńczych. 
W ramach pracy socjalnej rodziny wspierane były w pomocy przy wypełnianiu wniosków o lokal 
socjalny, wsparciu w aktywizacji zawodowej i społecznej, organizacji porad prawnych 
lub psychologicznych, pomocy w znalezieniu ofert wynajęcia lokalu i w przeprowadzce, pomocy 
w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Dodatkowo cały teren Wzgórza Orlicz-
Dreszera monitorowany był na bieżąco przez streetworkerów pod kątem przebywania osób 
bezdomnych oraz podejmowania ewentualnych interwencji, a także dostarczania 
do mieszkańców ulotek informacyjnych. Do końca 2018 r. z terenu Wzgórza Orlicz-Dreszera 
wyprowadziło się łącznie 85 rodzin (173 osoby). 

 

„PROGRAM WSPARCIA OSÓB BEZDOMNYCH NA LATA 2016–2020” 

Głównym  celem programu jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia 
skutków problemu bezdomności, zgodnie z ogólnopolskimi rekomendacjami zawartymi 
w Gminnym Standardzie Wychodzenia z Bezdomności. 

Wsparcie osób bezdomnych oraz osób w kryzysie mieszkaniowym koordynowane jest przez 
Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej (CRiIM) – jednostkę organizacyjną MOPS 
Gdynia. Realizuje ona zadania dedykowane wsparciu osób bezdomnych, gdzie oprócz działań 
interwencyjnych, szczególny nacisk położony jest na reintegrację i proces wychodzenia 
z bezdomności. Główny nurt pomocy w wychodzeniu z bezdomności jest ukierunkowany 
na wyjście z instytucji/schroniska i zamieszkanie poza nim, koncentrując się na zapewnieniu 
osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania (wynajęcie mieszkania, pokoju) 
oraz zakładając intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej i włączenia osób 
bezdomnych w życie społeczne. CRiIM aktywnie uczestniczy w pracach Gdyńskiej koalicji 
„W obliczu Bezdomności”, w skład której wchodzą instytucje oraz organizacje zajmujące się 
bezpośrednio lub pośrednio problematyką bezdomności. 

W ramach Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 W procesie deinstytucjonalizacji (plan „Utrecht” oraz projekt „Gdyńska–Warszawska”, 
domy wspólnotowe, Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności) uczestniczyło 
ogółem 209 osób, w tym: zrealizowano ogółem 13 Indywidualnych Programów 
Wychodzenia z Bezdomności, w planie Utrecht uczestniczyły 182 osoby, a w projekcie 
„Gdyńska–Warszawska” – 5 osób. CRiIM realizował także 342 kontrakty socjalne; 

 Dodatkowe wsparcie dla osób bezdomnych, pozostających poza placówkami, świadczone 
było dwóch streetworkerów, którzy systematycznie monitorowali niemieszkalne 
środowiska przebywania osób bezdomnych. W 2018 r. nawiązano po raz pierwszy kontakt 
z 36 osobami przebywającymi w miejscach niemieszkalnych oraz ponowiono kontakty  
z osobami przebywającymi w miejscach niemieszkalnych, zarówno tymi znanymi z lat 
ubiegłych, jak i nowo napotkanymi (ogółem 1 430 kontaktów). Na bieżąco aktualizowano 
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mapę miejsc niemieszkalnych – obecnie w Gdyni jest ok. 60 takich miejsc, w których 
przebywają 34 osoby bezdomne; 

 Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MRPiPS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 
minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, w placówce przy ul. Janka 
Wiśniewskiego 24 wydzielone zostały organizacyjnie dwie formy zapewnienia 
schronienia: noclegownia (funkcjonująca od dn. 01.07.2018 r. - 50 miejsc) i ogrzewalnia 
(funkcjonująca od dn. 01.10.2018 r. - 14 miejsc). Placówki prowadzone są przez 
Stowarzyszenie Alter-Ego z siedzibą w Warszawie (w formie powierzenia zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej). W ramach realizacji zadania, ze wsparcia 
skorzystało: noclegownia – 205 osób, ogrzewalnia – 168 osób, pilotażowe wdrożenie 
elementów asysty osób przygotowywanych do wyjścia z etapu wsparcia na poziomie 
noclegowni i ogrzewalni – 3 osoby, trening zawodowy – 2 osoby. 

 
Polityka mieszkaniowa 

 

Za realizację zadań z zakresu gospodarowania miejskimi lokalami mieszkalnymi w Gdyni 
odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, natomiast administrowanie 
gminnym zasobem mieszkaniowym leży w kompetencji Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni. Polityka mieszkaniowa miasta w 2018 r. realizowana była przede 
wszystkim poprzez wykonywanie założeń „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021”. 

 

„WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTA 
GDYNI W LATACH 2017-2021” 

Głównym celem programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej 
potrzebujących gdynian, a także poprawa jakości i warunków mieszkaniowego zasobu miasta.  

W ramach Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 Realizowanie zobowiązań dotyczących wynajęcia lokali socjalnych i komunalnych  
w stosunku do rodzin umieszczonych na listach, zakwalifikowanych do wynajęcia lokali  
w latach 2017-2018, oraz w stosunku do rodzin,  co do których Prezydent Miasta Gdyni 
podejmował indywidualne decyzje. Do dyspozycji miasta w roku 2018 odzyskano 111 
lokali i były to lokale odzyskane w wyniku: zgonu najemcy (47 lokali), eksmisji (26), 
wyprowadzenia się najemcy lokalu (23), zamiana lokalu na inny w przypadku zaległości 
czynszowych lub na wniosek strony (9), zakupienia lokali do zasobów miasta (4), spadku 
(1), zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny (1).  

 Opracowanie i wykonanie planu likwidacji gminnych budynków mieszkalnych przy 
ul.Dickmana 18-30 oraz przeprowadzki mieszkańców tych budynków do zapewnionych 
mieszkań zastępczych w latach 2017 – 2020. W związku z decyzją o budowie nowego 
budynku komunalnego przy ul. Dickmana w miejsce dotychczasowych budynków nr 28  
i 30 należało dokonać wykwaterowania lokatorów z tych budynków do końca 2018 r. 
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W obu budynkach zamieszkiwały rodziny  posiadające uprawnienia zarówno do lokali 
komunalnych, jak i socjalnych. Wszystkim rodzinom zostały zapewnione lokale zgodnie  
z posiadanymi uprawnieniami. Ogółem we współpracy z Laboratorium Inicjatyw 
Społecznych  skierowano do zawarcia umów 28 rodzin oraz przeprowadzono 10 eksmisji 
– realizacja zaległych wyroków eksmisyjnych. 

 Realizowanie rządowego programu „Mieszkanie Plus”, w ramach którego uchwalono 
zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria 
pierwszeństwa, zasady przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości 
miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego oraz obowiązkowej kaucji. Zawarto 
umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Inwestorem – MP Inwestycje 3 sp. z o.o.  
określającą warunki współpracy na najbliższe 20 lat. W  ramach  programu zbudowane 
zostało osiedle w dzielnicy Kacze Buki przy ul. Puszczyka, składające się z 6 budynków  
i 172  mieszkań, o które aplikowali zainteresowani. Podczas naboru do programu 
wpłynęło 2296 wniosków, a w wyniku weryfikacji, zgodnie z uchwalonymi kryteriami, do 
drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 639 wniosków. Przyszli najemcy mieli do 
wyboru mieszkania od 1-pokojowych do 5–pokojowych. Mogli wybrać opcję najmu,  
a także najmu z dojściem do własności w różnych okresach - 15, 20, 25, 30 lat. 

 
Polityka rodzinna 

 

„PROJEKT GDYNIA RODZINNA NA LATA 2013-2018”  

Projekt obejmuje swoimi działaniami gdyńskie rodziny i dzieci do momentu ich 
usamodzielnienia. Jego celem jest stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin w Gdyni poprzez 
zapewnienie kompleksowego systemu usług odpowiadających na ich potrzeby w różnych    
fazach rozwoju oraz podejmowanie działań wspierających rodzinę w wypełnianiu jej 
różnorodnych funkcji. 

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach projektu w 2018 roku: 

 Organizowanie cyklicznych warsztatów dla dzieci i spotkań rodzinnych; 

 Zorganizowanie spotkania promocyjnego książki dla dzieci „Rodzinny przewodnik po 
Gdyni” 

 Zorganizowanie Festiwalu Literatury Dziecięcej Koci Łapci w Muzeum Emigracji; 

 Zorganizowanie spektakli teatralnych dla dzieci „Dzielny Kapitan Ahab” w Teatrze 
Gdynia Główna oraz w Gdyńskim Centrum Filmowym „Szkolne przygody Tosi  
i Plastusia”; 

 Przeprowadzenie prelekcji edukacyjnych „Dziecko w centrum – w sytuacji rozstania 
rodziców” i opracowanie broszury „Dziecko w centrum – w sytuacji rozstania rodziców”; 

 Organizowanie obchodów Dnia Rodzeństwa i wykonanie znaczka pocztowego z tej 
okazji; 

 Przyznanie dotacji na realizację projektów rodzinnych przez organizacje pożytku 
publicznego; 
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 Opracowanie książeczek dla dzieci „Rodzinny Przewodnik po Gdyni” i „Nasze 
podwórko”; 

 Współorganizowanie imprezy samochodowej „Rajd Matek”. 
Edukacja 

 

Działania ukierunkowane na osobisty i zawodowy rozwój mieszkańców miasta, zwłaszcza tych 
najmłodszych, na każdym etapie edukacji to jeden z priorytetów gdyńskiego samorządu.   

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2018 r. w ramach edukacji należały: 

 Uruchomienie 4 nowych przedszkoli oraz dodatkowe miejsca w przedszkolach już 
funkcjonujących. Łącznie w 2018 r. powstało 1 000 nowych miejsc dla dzieci; 

 Rozpoczęcie budowy nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino. Kompleks będzie obejmował przedszkole, szkołę podstawową, liceum, aulę 
i nowoczesną salę sportową, a także basen dla uczniów i okolicznych mieszkańców; 

 Przygotowanie dla gimnazjalistów informatora o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz organizacja giełdy szkół ponadgimnazjalnych; 

 Utworzenie 10 nowych klas sportowych w szkołach podstawowych, podpisanie 
porozumień z klubami sportowymi w zakresie realizacji wychowania fizycznego w ramach 
dyscyplin priorytetowych dla miasta; 

 Realizowanie rządowych programów: „Wyprawki szkolnej”, Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz poprawy jakości i dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej – wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej; 

 Organizowanie pierwszego w kraju Laboratorium Edukacji Przyszłości – szkoły ćwiczeń, 
przez XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni wspólnie z Urzędem Miasta Gdyni; 

 Wyróżnienie Szkoły Podstawowej nr 6 przez otrzymanie prestiżowego certyfikatu firmy 
Microsoft „Szkoła w chmurze”, dzięki któremu szkoła dołączyła do ogólnopolskiej sieci 
Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools; 

 Osiągnięcie najwyższych w województwie pomorskim i jednych z najlepszych w Polsce 
wyników egzaminów w gdyńskich gimnazjach. Do sukcesu gimnazjalistów przyczyniły się 
dodatkowe zajęcia dla uczniów m.in. z matematyki, języków obcych, przedmiotów 
przyrodniczych w ramach dofinansowanego ze środków europejskich projektu „Rozwiń 
skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”. Jego nadrzędnym 
celem było poprawienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania 
kompetencji kluczowych uczniów w tych szkołach, w których wyniki egzaminów 
gimnazjalnych były najniższe w perspektywie 3 lat; 

 Osiągnięcie wysokich wyników matur w gdyńskich szkołach średnich. Uczniowie 
zakończyli egzamin maturalny z najlepszą zdawalnością w Trójmieście oraz średnią wyższą 
niż średnia wojewódzka i krajowa, zwłaszcza z egzaminów z matematyki; 



 

Strona | 41  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

 Realizowanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju poziomu edukacji w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 

 „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”;  

 „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych 
w Gdyni”;  

 „Zdolni z Pomorza – Gdynia”; 

 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”;  

 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”;  

 „Akademia Wiedzy Koniecznej - Nowe Oblicze Szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji (LOWE)";  

  „Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia 
nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”;  

 Erasmus+. 

 Wspieranie w rozwijaniu pasji, umiejętności i talentów uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych, którzy osiągają  wysokie wyniki w ogólnopolskich 
konkursach, międzynarodowych olimpiadach i projektach społecznych w różnych 
dziedzinach nauki i życia społecznego (np. międzynarodowe olimpiady chemiczne, 
informatyczne, wiedzy o biznesie i innowacjach, kosmiczne projekty badawcze, projekty 
uczniów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i środowisk lokalnych, 
konkursy dla przedsiębiorczej młodzieży w tym intensywny kurs dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Business Week i Advanced Business Week prowadzony w języku 
angielskim przez instruktorów Washington Business Week, wymiany międzynarodowe ze 
szkołami partnerskimi m.in. we Francji, Niemczech, Finlandii itp.); 

 Angażowanie się w propagowanie postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego 
otoczenia poprzez udział w Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„8 wspaniałych”; 

 Stworzenie Gdyńskiego Portalu edukacyjnego e-GIO „Cała edukacja w jednym miejscu”, 
jako innowacyjnego narzędzia wskaźników oświatowych stworzonego z myślą 
o potrzebach dyrektorów, szkół, nauczycielach, rodzicach i uczniach. Jest to portal 
informacyjny oparty na otwartych danych oświatowych zebranych z kilkuset różnych baz 
danych. Umożliwia stały dostęp do zebranych danych liczbowych, wykresów, analiz, oraz 
innych informacji  dotyczących funkcjonowania gdyńskich szkół w ciągu kilku lat; 

 Realizowanie programów edukacyjnych gwarantujących atrakcyjne spędzanie wolnego 
czasu (finansowanych ze środków gminy), które skierowane są do wszystkich grup 
społecznych miasta (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy), m.in.: „Akcja Lato-Zima”, 
„Szkoła Otwarta”; Szkolenia dla dorosłych gdynian; Uniwersytet Trzeciego Wieku”; 

 Umożliwienie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych dostępu 
do bezpłatnej komunikacji autobusowej; 
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 Realizowanie programu pilotażowego „Mediacje rówieśnicze i kręgi naprawcze jako 
metody rozwiązywania konfliktów w szkołach” w trzech gdyńskich szkołach; 

 Rozpoczęcie nowego projektu edukacyjnego „Fonolandia”, który jest pierwszym w Polsce 
kompleksowo opracowanym programem dotyczącym odpowiedzialnego i bezpiecznego 
korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. W przedszkolach i szkołach 
zaplanowano specjalne zajęcia dla dzieci, w czasie których dowiedzą się jak właściwie 
używać telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, smartfonów, Internetu; 

 Zapewnienie dostępności do różnorodnej oferty edukacyjnej, spełniającej oczekiwania 
i aspiracje uczniów, a także ich rodziców, w tym doskonalenie i dokształcanie kadry 
nauczycielskiej w celu podnoszenia kwalifikacji  i kompetencji zawodowych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia (m.in. w zakresie przygotowanie 
uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego). Realizacja projektów „szytych 
na miarę” dofinansowanych ze środków europejskich,  które zapewniają wszechstronny  
i trwały rozwój edukacji w Gdyni. Doskonalenie nauczycieli poprzez prowadzenie 
innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem tutoringu, zajęć indywidualnych 
dydaktycznych i autorskich indywidualnych spotkań dla nauczycieli; 

 

„GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY I INFOHOLIZMOWI  
NA LATA 2018-2020” 

Celem programu jest podjęcie szeroko zakrojonych działań ukierunkowanych na wdrożenie 
skutecznych rozwiązań w walce ze zjawiskiem cyberprzemocy i infoholizmu. 

Wybrane działania zrealizowane w ramach Programu w 2018 r.: 

 Wyłonienie realizatora zadania publicznego „Gdyni@ - online i offline – zawsze 
bezpiecznie” (In gremio); 

 Uruchomienie infolinii dla uczniów i rodziców w ramach projektu „Gdyni@ - online  
i offline – zawsze bezpiecznie”; 

 Przygotowanie materiałów do realizacji webinariów dla nauczycieli i wychowawców 
w ramach projektu „Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie”; 

 Realizowanie szkoleń dla nauczycieli gdyńskich przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkół 
podstawowych. 

 
Kultura 

 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni realizuje zadania w zakresie kultury, w tym sprawuje 
nadzór nad miejskimi instytucjami kultury: Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza  
w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni, Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni, Muzeum Miasta 
Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz współprowadzonym z Samorządem Województwa 
Pomorskiego Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej. 

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2018 r. w dziedzinie kultury należały: 
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 Miejski Kalendarz Imprez, w ramach którego zrealizowano imprezy, uroczystości miejskie 
i cykle wydarzeń kulturalnych, takie jak: Festiwal Filmowy w Gdyni, Open’er Festival, 
Festiwal Kultur Świata Globaltica, Ladies’ Jazz Festival, Nadmorski Plener Czytelniczy, 
Festiwal Traffic Design, Gdyńskie Urodziny Niepodległej, miejską imprezę sylwestrową 
oraz działania kulturalne realizowane w ramach projektów: tuBAZA Kolibki, Kaszubskie 
Forum Kultury, Teatr Gdynia Główna i Gdyńskie Muzeum Motoryzacji. 

 Mecenat Kultury, w ramach którego dofinansowano wydanie 5 publikacji i przyznano 
nagrody 40 artystom i osobom zaangażowanym w działalność kulturalną w Gdyni. 

 Zrealizowanie 20 projektów w ramach działalności Rad Dzielnic, w tym m.in. festyny 
dzielnicowe, spektakle, kino letnie i cykle spacerów z przewodnikiem. W ramach konkursu 
„Przyjazna Dzielnica” zrealizowano 8 projektów dzielnicowych w dziedzinie kultury. 

 Gdyńskie Centrum Kultury (do czerwca 2018 r. – pod nazwą „Centrum Kultury w Gdyni”) 
- w ramach Sceny SAM/Teatru Konsulat odbyło się 5 premier i 144 spektakle. Grupa 
teatralna SCENA 138/Bałtycki Teatr Różnorodności zrealizowała 1 premierę i 41 spektakli. 
Grupa teatralna W KACZYCH BUTACH zrealizowała 1 premierę i łącznie 17 spektakli. 
Centrum współtworzyło liczne wydarzenia miejskie, takie jak: Nagroda Literacka Gdynia, 
Niedziela Melomana, Festiwal Gdynia Classica Nova i Letnie Koncerty Muzyki 
Promenadowej. Najistotniejszym wydarzeniem w 2018 r. było otwarcie nowej siedziby 
Centrum w Konsulacie Kultury – w nowo wyremontowanym, rozbudowanym budynku 
Domu Marynarza Szwedzkiego przy ul. Jana z Kolna 25. W ramach swoich działań 
statutowych Centrum zrealizowało m.in.: XVII Ogólnopolski Przegląd Połowy Poetyckie, 
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, VIII Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci  
i Młodzieży „Piórnik” oraz Gdynia Slam Nr 18 i 19, a także cykle: Mała Gdyńska 
Filharmonia, Przystań Poetycka Strych, DźwiĘkoManiA, Teatrzyk Bezwstydny, Artystyczny 
Klub Rodzica i Artystyczny Klub Malucha. W roku 2018 wydane zostały 3 numery 
gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego BLIZA oraz książka „Więcej niż musical. Teatr 
Wojciecha Kościelniaka” autorstwa Piotra Sobierskiego. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - w 2018 r. odnotowano 49 877 użytkowników, 
zorganizowano 48 spotkań autorskich bądź dyskusji literackich i warsztatów, zakupiono 
łącznie 21 189 woluminów. Wykonane zostały również dwa remonty – Wypożyczalni 
Centralnej przy ul. Abraham 60 oraz Czytelni Naukowej przy ul. Biskupa Dominika 17. 
Największą inwestycją było utworzenie Mediateki Starowiejska oraz Biblioteki Wiedzy (tj. 
prace ogólnobudowlane wraz z wyposażeniem), a także aranżacja wnętrz i wyposażenie 
Filii nr 12. 

 Muzeum Emigracji - frekwencja w 2018 r. wyniosła 199 517 osób, do zbiorów muzealnych 
przyjęto łącznie 3 348 nowych obiektów, opracowano naukowo i wprowadzono do 
biblioteki 383 pozycje bibliograficzne, wydano w ciągu roku łącznie 5 pozycji. Muzeum 
zrealizowało bogaty program działań edukacyjnych, obejmujący m.in. pakiet edukacyjny 
„Solidarność kontra Migracje” realizowany we współpracy z Europejskim Centrum 
Solidarności, warsztaty rodzinne „Drużyna MEGamocnych’’, warsztaty weekendowe 
„Misja Ściśle Fajna”, zwiedzanie z grą „Frycek Munchausenowicz łączy historie”, warsztaty 
wakacyjne - Wakacje Warte Wschodu i Wakacyjna Strefa Twórcza, debaty migracyjne dla 
dzieci, pilotaż Dziecięcej Rady Muzealnej, warsztaty genealogiczne „Łączymy historie”, 
Gdynia Language Swap, program współpracy z nauczycielami, działania skierowane do 
studentów, działania dla profesjonalistów z obszaru kultury, projekty: „Muzeum bez 
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wyjątku 2018”, „Muzeum. Udostępnij! 3” oraz “Information vs. Manipulation”. We 
wrześniu 2018 r. Muzeum otrzymało główną nagrodę w konkursie Živa 2018 i zostało 
uznane za najlepsze muzeum krajów słowiańskich. 

 Muzeum Miasta Gdyni – odwiedziło je łącznie 33 539 osób, odbyło się 12 wystaw 
czasowych, a poza siedzibą zaprezentowano 3. Poza wystawami Muzeum zorganizowało 
liczne wydarzenia kulturalne, m.in. oprowadzania kuratorskie, a także wykłady 
popularyzujące wiedzę o Gdyni i sztuce współczesnej. Do cieszących się dużą 
popularnością wydarzeń należały: Noc Muzeów, oprowadzania kuratorskie oraz 
warsztaty szkolne. Wydano 3 publikacje. Muzeum rozpoczęło ponadto realizację  
2 projektów ze środków zewnętrznych: „GDYNIA 1988-2018” oraz wystawa „Karol Śliwka” 
z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci.  

 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza - łączna liczba widzów wyniosła 40 015 osób, 
zrealizowano 4 premiery: „Romeo i Julię”, „Mistrza i Małgorzatę”, „Zabójstwo króla 
(Affabulazione)” oraz „Hotel Westminster”. W 2018 r. odbyła się 13. edycja Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, której towarzyszył konkurs o Gdyńską Nagrodę 
Dramaturgiczną, w którym wzięło udział 259 prac.  

 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej - w 306 spektaklach własnych Teatru wzięło 
udział 207 650 widzów, zrealizowano 4 premiery: „Tlen”, „Gorączka sobotniej nocy”, „Cud 
albo Krakowiaki i Górale” oraz Koncert Sylwestrowy „Rewia Piosenki”. Sport i rekreacja 

 

 „STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI”  

Głównym celem Strategii jest rozwój instytucji w kierunku modelowej, działającej zgodnie  
z międzynarodowymi i krajowymi standardami biblioteki miejskiej, która stanie się kolejną 
wizytówką miasta i wyznacznikiem trendów bibliotecznych w kraju. Wśród wyzwań znalazła się 
między innymi optymalizacja sieci filii bibliotecznych, monitorowanie potrzeb mieszkańców  
w zakresie działalności biblioteki, budowa nowoczesnych zbiorów bibliotecznych oraz 
tworzenie kompetentnego, profesjonalnego i zróżnicowanego zespołu pracowników.  

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Strategii w 2018 roku: 

 Realizowanie 3 dużych inwestycji: adaptacja lokalu na potrzeby biblioteki przy 
ul.Władysława IV i utworzenie nowej siedziby Biblioteki Śródmieście, remont w dawnej 
wypożyczalni i czytelni naukowej na Wzgórzu Św. Maksymiliana i utworzenie Biblioteki 
Wiedzy oraz modernizacjs Fili nr 12 w Chyloni – biblioteki w Przystani Opata Hackiego. 

 Zakupienie Książkomatu – urządzenia umożliwiającego odbiór i zwrot zamówionych 
materiałów bibliotecznych poza godzinami pracy biblioteki oraz selfcheck – stanowisko 
samodzielnej obsługi czytelnika. Obydwa urządzenia przypisane zostały do Biblioteki 
Śródmieście znajdującej się przy ul. Władysława IV.  

 Wprowadzenie czytników optycznych do kart bibliotecznych, umożliwiających 
korzystanie z elektronicznego portfela kart. 

 Zakupienie m.in. 41 komputerów all-in-one, 13 laptopów, 4 katalogów dotykowych  
i serwera.  

 Przeprowadzenie badania satysfakcji użytkowników w ramach Analizy Funkcjonowania 
Bibliotek. Celem tego badania była nie tylko ocena usług świadczonych przez bibliotekę, 
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ale również wyłonienie obszarów działalności najbardziej istotnych dla użytkowników i ich 
poprawa. 

 Wprowadzenie do zbiorów 30 717 nabytków, zubytkowaniu uległy 53942 jednostki – 
zbiory zniszczone, nieaktualne i nieznajdujące odbiorców. Oferta biblioteki wzbogaciła się 
o płyty winylowe. Oprócz książek udostępniono ebooki, audiobooki, czasopisma oraz gry 
planszowe. 

 Realizowanie programu nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. W 2018 r.  
z oferty skorzystało ponad 100 dorosłych osób, głównie rosyjskojęzycznych. 

 Zorganizowanie 2343 wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w tym 332 
promujących kulturę literacką, w tym m.in.: cykl spotkań „Pierwsze Czytanie” oraz 
projekty ministerialne „Książka – z salonów do Internetu” i „Biblioteka Inspiracji”. 

 Połączenie 3 placówek popularnonaukowych w jedną Bibliotekę Wiedzy. 

 Wdrażanie nowego systemu identyfikacji wizualnej biblioteki, odświeżenie serwisu 
internetowego i prowadzenie różnorodnych działań w mediach społecznościowych. 

 Organizowanie Miejskiego Dnia Bibliotekarza. 

 Zorganizowanie 4. edycji (nie)konferencji Kierunek-Wizerunek - dwudniowego, 
ogólnopolskiego wydarzenia branżowego dla pracowników bibliotek, pod patronatem 
Prezydenta Gdyni. 

 

 „PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GDYNI NA LATA 2015-2018”  

Program jest podstawowym dokumentem służącym podejmowaniu działań dotyczących 
inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez miasto. Za 
realizację Programu w 2018 r. odpowiadało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

W programie opieki nad zabytkami Miasta Gdyni określone zostały 3 najważniejsze priorytety 
związane z dziedzictwem kulturowym: 1. ochrona zabytków i rewaloryzacja krajobrazu 
kulturowego Gdyni, 2. Gdynia miastem modernizmu, 3. badanie, dokumentacja i promocja 
dziedzictwa kulturowego miasta. 

Główne działania zrealizowane w 2018 r. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
zgodne z założonymi priorytetami: 

 Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach Gdyni. Dotowane były prace przy 10 obiektach. 

 Dokonano zmian w gminnej ewidencji zabytków. Do gminnej ewidencji zabytków 
włączonych zostało 27 obiektów, a wyłączone zostały 84 obiekty.  

 Współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie typowania 
obiektów do ochrony w sporządzanych i uchwalanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Punktem wyjścia do ochrony w mpzp jest gminna 
ewidencja zabytków. Konsekwentnie stosowane jest określanie stopnia ochrony 
konserwatorskiej budynków z podziałem na grupy: A, B i C. Rozwiązanie to stanowi 
indywidualne osiągnięcie Gdyni, które sprawdziło się na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
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 W ramach badania i popularyzacji zabytków miasto podjęło m.in. takie działania jak:  

 przygotowanie i wydanie książki z 5. konferencji z cyklu Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni pt. „Architektura XX wieku – jej ochrona i konserwacja w Gdyni  
i w Europie”; 

 zorganizowanie 6. międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Modernizm w 
Europie – modernizm w Gdyni”, w dniach 24-26 maja 2018 r., pt. „Architektura XX w. 
– badania i popularyzacja"; 

 uroczystość przekazania certyfikatu potwierdzającego członkostwo Miasta Gdyni w 
organizacji Docomomo International;  João Belo Rodeia, członek Rady Doradczej 
Docomomo International, Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa – 24.05.2018 r.; 

 uroczystość wręczenia medali honorowych „Civitas e Mari” przyznawanych przez 
Prezydenta Miasta Gdyni za ochronę i badanie architektury modernistycznej („Tym, 
którzy odważnie realizują marzenia”): prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski – pionier 
badań nad architekturą modernistyczną, dr Jeremie Hoffmann – dyrektor Wydziału 
Ochrony Zabytków Tel Awiw-Jafa, Izrael; 

 zorganizowanie 4. prezentacji w terenie dziedzictwa modernistycznego Gdyni, 
towarzyszących konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”; 

 powołanie Zespołu ds. promocji dziedzictwa modernistycznego Gdyni na arenie 
międzynarodowej.  

 
Sport i rekreacja 

 

Gdyńskie Centrum Sportu realizuje zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji. Także część inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w 2018 r. realizowana była przez GCS.  

Infrastruktura sportowa 

W 2018 r. zrealizowano następujące inwestycje dotyczące obiektów sportowych (w tym we 
współpracy z Radami Dzielnic): 

 Naprawa muru oporowego na terenie Ośrodka Hipoterapii. Naprawa miała na celu 
zapobieżenie dalszemu uszkodzeniu muru oporowego przez niekontrolowany przepływ 
wody opadowej; 

 Wymiana nawierzchni boiska na Narodowym Stadionie Rugby. Obiekt uzyskał certyfikat 
FIFA Quality PRO oraz Certyfikat World Rugby. Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej; 

 Wymiana nawierzchni na 5 boiskach szkolnych; 

 Przełożenie wymienianej nawierzchni ze sztucznej trawy z Narodowego Stadionu Rugby 
na 5 boiskach przyszkolnych. Zakończono i rozliczono całość robót na terenie boisk przy 
SP nr 10, SP nr 28, ZS nr 5 i ZSO nr 5; 
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 Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego – w ramach 
inwestycji wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną 
i koszykówkę o nawierzchni syntetycznej, bieżnię prostą i okólną; rozbieg i skocznię 
do skoku w dal; rzutnię do pchnięcia  kulą; plac do ćwiczeń na drążkach. Wybudowano 
odwodnienie boisk, ułożono drenaż, który włączono do wykonanej kanalizacji 
deszczowej. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: trybuny sportowe, schody 
terenowe, zabezpieczenie skarp wraz z korytem odwadniającym, nawierzchnie 
utwardzone, ogrodzenie terenu oraz boiska wielofunkcyjnego. Zamontowano ławki 
dla osób niepełnosprawnych, stojaki dla rowerów, kosze na odpady, maszty flagowe, 
tablicę informacyjną. Wybudowano oświetlenie terenu sportowego, zamontowano 
7 sztuk lamp oświetleniowych. Wykonano system  monitoringu boiska, zamontowano 
3 kamery. Założono trawniki, posadzono 3 sztuk drzew i  327 sztuk krzewów; 

 Przebudowa placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego i placu zabaw przy ul. Okrzei; 

 Budowa nowych obiektów:  

 plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Ściegiennego (na terenie SP 29); 

 skwer gier przy ul. Nowogrodzkiej i Warszawskiej; 

 skwer gier przy Skwerze ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej 73 (na terenie ZSP nr 3). 

 Gdynia piknikowa – w ramach rozwijania miejskiego projektu zlecono wykonanie i montaż 
12 tablic z regulaminem wyznaczających miejsca piknikowe. Wykonano roboty 
budowlane obejmujące budowę miejsca piknikowego przy ul. Sieradzkiej. 

Zadania dotacyjne 

W 2018 r. Gdyńskie Centrum Sportu zrealizowało następujące zadania dotacyjne: 

 Powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania - w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. została 
powołana Rada Sportu – organ inicjujący, opiniodawczy i konsultacyjny Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej i sportu; 

 Powołania Komisji Oceniającej –  dokonanie oceny ofert na konkurs otwarty 
na „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni  
imprez sportowych”; 

 Wsparcie realizacji zadań „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz 
„Organizacja w Gdyni  imprez sportowych” - przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego. 

Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

W 2018 r. Gdyńskie Centrum Sportu zorganizowało i współorganizowało następujące imprezy 
sportowe i rekreacyjne na terenie Gdyni: 

 PKO Grand Prix Gdyni – cykl czterech biegów odbywających się na ulicach Gdyni, 
każdorazowo gromadzący kilka tysięcy uczestników, obejmujący oprócz biegu głównego 
także biegi dziecięce i młodzieżowe oraz marsze Nordic Walking; 

 Aktywne Lato - coroczny cykl rekreacyjny organizowany przez miasto dla dzieci  
i młodzieży. W programie m.in. turnieje siatkówki, beach-soccera, gry i zabaw, zajęcia 
taneczne. Wzięło w nich udział ok 13 000 osób; 
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 MTB Gdynia Marathon – wyścig rowerowy MTB po trasach Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego; 

 Rozgrywki szkolne – w rozgrywkach szkolnych zorganizowano imprezy objęte 
kalendarzem szkolnego związku sportowego oraz własne w ponad 15 dyscyplinach 
w kategorii dla dziewcząt oraz chłopców. Większość zawodów została rozegrana 
na wszystkich szczeblach edukacyjnych: szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych; 

 Stadion Miejski – na obiekcie odbywały się mecze klubu Arka Gdynia SSA – łącznie 
17 spotkań ekstraklasy oraz 2 spotkania w ramach Pucharu Polski, a także mecz 
Reprezentacji Polski w kategorii U-21; 

 Narodowy Stadion Rugby – na obiekcie przeprowadzono Mistrzostwa Świata w wyścigach 
dronów oraz odbywały się regularnie mecze ligowe drużyn SSA Arka Gdynia (juniorzy), 
SKS Bałtyk Gdynia, Seahawks Gdynia, RC Arka Gdynia Ekstraklasa, SI Arka Gdynia, Bałtyk 
Gdynia AP, KP Gdynia, Sztorm Gdynia; 

 Boisko A o nawierzchni naturalnej – na obiekcie zwykle pełniącym funkcję zaplecza 
treningowego klubów Arka SSA oraz Bałtyk, z uwagi na wymianę nawierzchni na NSR, 
odbyło się 6 meczów ligowych Bałtyku o mistrzostwo III ligi; 

 Gdynia Arena – 35 imprez kulturalnych i rozrywkowych, 47 imprez sportowych, w tym 
mecze i turnieje klubów Basket, Vistal, Asseco Gdynia oraz turnieje np. Arka Cup, Judo 
Baltic Cup, codzienne treningi gdyńskich klubów; 

 Hala Gier – na obiekcie odbywają się liczne imprezy sportowe, w tym mecze ligowe drużyn 
młodzieżowych klubów Basket, GTPR, Spójnia oraz Asseco i rozgrywki sportu szkolnego, 
a także codzienne treningi gdyńskich klubów; 

 Organizacja czterech gdyńskich kąpielisk morskich: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, 
Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły; 

 Volvo Gdynia Sailing Days – na plaży Gdynia Śródmieście zorganizowana została strefa dla 
dzieci, w której można było korzystać z wielu aktywności. Przygotowane atrakcje miały na 
celu zachęcenie uczestników do wspólnej zabawy na piasku oraz rozpoczęcia żeglarskiej 
przygody;  

 Żeglarskie Mistrzostwa Świata SAP 505 World Championship 2018  - regatach 
uczestniczyło ponad 250 zawodników z 14 państw. Organizatorem mistrzostw był Polski 
Związek Żeglarski przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505 oraz Miasta Gdynia; 

 Open’er Festival – na terenie festiwalu została zorganizowana Strefa Sportu, obejmująca 
boiska do siatkówki i piłki nożnej, zajęcia jogi i zumby z profesjonalnymi trenerami oraz 
strefy Chill Out’u; 

 Męskie Granie - prestiżowa, ogólnopolska trasa koncertowa, w której jednym 
z przystanków w 2018 r. było Miasto Gdynia. W Parku „Kolibki” odbył się koncert  z 
udziałem czołowych polskich muzyków. W wydarzeniu uczestniczyło około 5 000 osób. 
Gdyńskie Centrum Sportu współpracowało z Agencją LIVE przy realizacji gdyńskiej edycji 
koncertu. 
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Realizacja programów partnerskich unijnych oraz projektów własnych 

W 2018 r. GCS współpracowało w zakresie programów  partnerskich unijnych oraz projektów 
własnych: 

 „Rzuć kotwicę za granicę” - współpraca w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Rosja 2014-2020 - w ramach programu planowane są dwa zadania inwestycyjne: 
remont odwodnienia liniowego w Przystani jachtowej Marina Gdynia w odcinkach 01  
i 03/3 oraz remont kładek pieszych na Plaży Miejskiej;  

 „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of 
seniors’ lives” - GCS pełni rolę lidera międzynarodowego przedsięwzięcia. W zakresie 
realizacji programu GCS zajmował się przygotowaniem projektu do wdrożenia działań 
przez partnerów, tj. sporządzeniem umów partnerskich, wytycznych dla partnerów, 
podziału zadań, szczegółowego budżetu, harmonogramu prac, itp.; 

 „Bringing Sport To Children With Special Needs” – GCS podpisało umowę partnerską 
z Liderem – Ljudska univerza, Zavod za Izobrazevanje in kulturo, Rogaska Slatina. Celem 
projektu było wypracowanie wytycznych do podręcznika i aplikacji mobilnej 
prezentujących aktywności sportowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; 

 „Gdyńskie Poruszenie” –  cykl zajęć sportowych, z których bezpłatnie korzystać mogli 
wszyscy chętni. Treningi z wyspecjalizowanymi instruktorami cieszyły się olbrzymią 
popularnością, a szeroka oferta przewidywała aktywności dla dzieci, seniorów, 
niepełnosprawnych czy młodych rodziców. W 2018 r. zajęcia Gdyńskiego Poruszenia 
odbywały się również w sześciu nowych lokalizacjach; 

 „Gdynia na Fali” -  celem programu była edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie 
żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, 
bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy; 

 „PACE – Physical Activity Enhancement” - celem było zwiększenie świadomości na temat 
zdrowego stylu życia oraz promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną. Wszelkie 
działania uwzględnione w projekcie miały wzbudzić zainteresowanie sportem, rozwijając 
odpowiednie nawyki, a także zapobiec chorobom sercowo-naczyniowym i mięśniowo-
szkieletowym; 

 „MEMTRAIN” - celem było przedstawienie praktycznych zastosowań wyników badań 
naukowych, które wskazują, że ćwiczenia fizyczne i trening pamięci opóźniają 
degenerację mózgu u osób w wieku powyżej 55 lat. 

 
Cmentarze 

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych realizuje zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie 
cmentarnictwa i administruje trzema cmentarzami komunalnymi przy ul. Witomińskiej 
i ul. Spokojnej w Gdyni oraz gdyńskim cmentarzem komunalnym w Kosakowie. 

W roku 2018 Zarząd Cmentarzy Komunalnych zrealizował następujące zadania: 

 Zrealizowanie inwestycji i remontów na Cmentarzu Witomińskim: 
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 utwardzenie alejek cmentarnych – ok. 570 m2; 

 remont schodów terenowych - ok. 125 m2; 

 montaż poręczy o łącznej długości 126 mb; 

 montaż zestawu podnoszenia ciśnienia wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę 
górnych partii cmentarza; 

 rozbudowa oświetlenia; 

 rozpoczęcie budowy ściany urnowej (kolumbarium). 

 Zrealizowanie inwestycji i remontów na cmentarzu przy ul. Spokojnej: 

 utwardzenie alejek cmentarnych – ok. 280 m2; 

 budowa 10 szt. grobów urnowych murowanych; 

 zagospodarowanie kwatery pod groby ziemne urnowe. 

 Zrealizowanie inwestycji i remontów na cmentarzu w Kosakowie: 

 rozbudowa monitoringu; 

 utwardzenie alejek cmentarnych – ok. 230 m2; 

 utwardzenie alejek pieszych – ok. 210 m2; 

 budowa 17 szt. grobów urnowych murowanych; 

 budowa 3 szt. grobów murowanych do pogrzebów tradycyjnych; 

 urządzenie grobu murowanego do pogrzebów socjalnych; 

 rozbudowa oświetlenia o 18 dodatkowych punktów świetlnych; 

 remont furtek – zamontowanie automatyki; 

 remont elewacji kaplicy pogrzebowej; 

 wykonanie ogrodzenia zaplecza technicznego; 

 rozpoczęcie budowy ściany urnowej (kolumbarium). 

 Pozostałe najważniejsze działania zrealizowane w 2018 r: 

 wykonanie i zamontowanie na terenie Cmentarza Witomińskiego tablic 
upamiętniających Ofiary Stutthofu oraz Stefana Wendorffa; 

 wykonanie estetycznego oznakowania grobów na nowych kwaterach grzebalnych w 
Kosakowie; 

 zakupienie nowego rejestratora CCTV w celu integracji systemu monitoringu  
i wydłużenia czasu nagrywania obrazu z kamer; 

 zamontowanie czytnika kart dostępu do zaplecza kaplicy na Cmentarzu Witomińskim. 
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Be zpiecze ństwo 

 

Straż Miejska odpowiada za realizację zadań w zakresie porządku publicznego i kształtowania 
bezpiecznych warunków życia mieszkańców Gdyni. 

Najważniejsze działania zrealizowane przez Straż Miejską w Gdyni w 2018 roku: 

 Przeprowadzenie interwencji własnych (3867) i zleconych (38282); 

 Zabezpieczenie imprez i zgromadzeń (593); 

 Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (74); 

 Współpraca z: Policją (742), Strażą Pożarną (75), Strażą Graniczną (10), Strażą Leśną (8), 
Żandarmerią Wojskową (22), SOK (1), MOPS (113), SANEPID (2), radami dzielnic (82), inne 
(560); 

 Odwiezienie osób nietrzeźwych (259); 

 Użycie środków przymusu bezpośredniego (5); 

 Unieruchomienie pojazdów poprzez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (5115); 

 Usunięcie pojazdów z drogi (339); 

 Odnalezienie pojazdów (43); 

 Ujawnienie wysypisk śmieci (103); 

 Przeprowadzenie kontroli: handlu alkoholem (38), handlu innymi towarami (55), 
pozwoleń na budowę (12), pozwoleń na prace w pasie drogi publicznej (21), terenów 
szkół (838), innych (20934); 

 Pouczenie sprawców wykroczeń (5244); 

 Wystawienie mandatów nałożonych przez strażników miejskich (4401); 

 Wnioski o ukaranie skierowane do Sądu Rejonowego w Gdyni (133); 

 Obsługiwanie centrum monitoringu wizyjnego – ilość zdarzeń zarejestrowanych (13980); 
ilość interwencji podjętych (9979), skuteczność (71,38%); 

 Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych np. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 

 
G minne obiekty publiczne 

 

Utrzymanie we właściwym stanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, w tym zwłaszcza remonty i przeglądy techniczne, leży przede wszystkim 
w zakresie kompetencji Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni. Natomiast Zarząd Budynków  
i Lokali Komunalnych jako jednostka Gminy Miasta Gdyni odpowiada za administrowanie 
komunalnego zasobu mieszkaniowego.  

 



 

Strona | 52  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

 

Najważniejsze zadania zrealizowane przez Wydział Budynków w 2018 roku:  

Remonty, modernizacje i inwestycje w placówkach oświatowych  

 Wymiana części konstrukcji drewnianej, pokrycia dachowego budynku szkoły wraz  
z ociepleniem – Szkoła Podstawowa Nr 28; 

 Remont posadzek - Szkoła Podstawowa Nr 35; 

 Modernizacja posadzek – Zespół Szkół Specjalnych Nr 17; 

 Modernizacja instalacji c.o. - Przedszkole Nr 25; 

 Modernizacja posadzek – Przedszkole Nr 43; 

 Modernizacja wejścia głównego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia auli – 
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych; 

 Modernizacja klatek schodowych wraz z oświetleniem – Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych; 

 Zakup wyposażenia kuchni oraz remonty i modernizacje - 42 placówki oświatowe. 

Inwestycje 

 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby 
przedszkola - utworzono 100 miejsc przedszkolnych wraz z wyposażeniem i modernizacją 
placu zabaw i zagospodarowaniem terenu – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4; 

 Zabudowa dziedzińca budynku – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych; 

 Rozbudowa i przebudowa budynku IX LO; 

 Wykonanie szybu windy wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych - Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 6; 

 Rozbudowa filii Żłobka Koniczynka; 

 Realizowanie zadania „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni: 

 Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych; 

 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych; 

 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. 

 Realizowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”: budynek przy ul. Dickmana 38, budynek 
przy ul. Chwarznieńskiej 6, budynek przy ul. Chwarznieńskiej 8; 

 Realizowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gdyni”: 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 - w trakcie realizacji; 

 Szkoła Podstawowa Nr 16 - w trakcie realizacji; 

 Szkoła Podstawowa Nr 21 - w trakcie realizacji; 



 

Strona | 53  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

 Szkoła Podstawowa Nr 34 - w trakcie realizacji; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - w trakcie realizacji; 

 Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Opata 
Hackiego 33. 

 

 

W 2018 r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przeprowadził w ramach swojej działalności 
remonty gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, rozbiórki budynków 
i obiektów, roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz zabezpieczeniem pustostanów 
budynków i lokali przed włamaniem i niepożądanym zasiedleniem oraz zadania inwestycyjne 
dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej.  

 

Realizacje przy współudziale Wydziału Budynków  

 Wymiana posadzek w pomieszczeniach PZERiI przy ul. Świętojańskiej 5-7; 

 Remont pomieszczenia na potrzeby Rady Dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33; 

 Ekspertyza stanu technicznego lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 2, 

 Rozbiórka budynku u zbiegu al. Zwycięstwa i ul. Łowickiej. 

Remonty i modernizacje  

 Remont 59 lokali gminnych – pustostanów; 

 Remont lokali użytkowych (ul.  Abrahama 55, Warszawska 67A); 

 Remont nawierzchni  przy budynkach przy ul. Abrahama 55; 

 Naprawa muru oporowego, zabezpieczenie przed przy plaży obok mola w Gdyni-Orłowie; 

 Remonty dachów i pokryć dachowych (ul.  Zaciszna 2, ul. Chabrowa 10, ul. Olsztyńska 35, 
ul. Zawadzkiego 3); 

 Remont 49 szt. pieców grzewczych; 

 Rozbiórki budynków i obiektów (ul. Dąbka 37,  ul. Chwaszczyńska 155, ul. Spacerowa 9); 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w 12 lokalach; 

 Wymiana instalacji elektrycznej w 5 lokalach mieszkalnych; 

 Remonty budowlane i instalacyjne w budynkach  takie jak m.in. remonty podłóg, 
usuwanie zawilgoceń ścian, naprawa ogrodzenia, remont klatki schodowej; 

 Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych (ul. Chwarznieńska 8, ul. Traugutta 
2) 

 Izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Zapotocznej 5.  
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Inwestycje 

 Wykonanie instalacji CWU wraz z dokumentacją; 

 Modernizacja opomiarowania w budynkach mieszkalnych komunalnych; 

 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 4 budynkach; 

 Wykonanie instalacji domofonowej w 3 budynkach; 

 Montaż instalacji antenowej; 

 Wzmocnienie ławy fundamentowej; 

 Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku wraz z likwidacją pieców. 

 
Rewitalizacja 

 

 

„GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GDYNI NA LATA 2017-2026”  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w Programie dotykają dwóch płaszczyzn – twardej, 
inwestycyjnej oraz miękkiej społecznej, wzmacniającej społeczności. Część przedsięwzięć 
realizowana była bezpośrednio przez Laboratorium Innowacji Społecznych, część prowadziły 
inne komórki UMG lub jednostki miasta. Obszar rewitalizacji w Gdyni dzieli się na sześć nie 
graniczących ze sobą podobszarów. 

W 2018 roku prowadzono następujące zadania w poszczególnych obszarach Gdyni wskazanych 
w Programie: 

Dzielnica Babie Doły 

 Przeprowadzenie konsultacji koncepcji zagospodarowania polany przy ul. Rybaków. 
Opracowano ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu. Przygotowano pierwsze 
wersje dokumentacji budowlanej podlegające jeszcze uzgodnieniom. 

 Poprawienie dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej. 
W ramach zadania wykonano remont jezdni, chodników i oświetlenia oraz przygotowanie 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także przystanku autobusowego tuż 
przy samej plaży. Nowa droga na plażę powstała na przedłużeniu ulicy Zielonej, na terenie 
udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowego. (Jednostka wiodąca w realizacji 
zadania ZDiZ). 

Dzielnica Oksywie 

 Przebudowanie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu: 

 przeprowadzenie remontu części sportowej budynku na potrzeby funkcjonowania 
Przystani Śmidowicza 49 do momentu zakończenia całości prac; 

 uzgodnienie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku i uzyskanie pozwolenia  
na budowę, dokonanie weryfikacji dokumentacji wykonawczej; 
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 przygotowanie wizualizacji przyszłego obiektu i tablic informujących o przyszłym 
obiekcie. 

 Usprawnienie ruchu pieszych na ulicy Arciszewskich w kierunku centrum dawnej wsi 
Oksywie: 

 Opracowanie ostatecznej koncepcji przebudowy ulicy Makowskiego wraz ze schodami 
do ul. Arciszewskich z uwzględnieniem konsultacji społecznych i uwag mieszkańców, 

 prowadzenie prac nad dokumentacją projektową związaną z chodnikiem wzdłuż  
ul. Arciszewskich w kierunku kościoła. 

 Budowa nowego budynku komunalnego przy ul. Dickmana: 

 prowadzenie intensywnych działańwe współpracy z innymi jednostkami miejskimi 
(WSS, ZBiLK), w celu przeprowadzenia mieszkańców baraków 28 i 30 do lokali 
zamiennych. 
 W związku z powyższym przeprowadzono większe i mniejsze remonty 16 lokali 
gminnych. Do początku października obiekty (budynki ul. Dickmana 28 i Dickmana 30) 
zostały w pełni opróżnione i przeprowadzono ich rozbiórkę; 

 opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla nowego obiektu oraz 
projektów rozbiórek baraków kolidujących z inwestycją. Wystąpiono o pozwolenie na 
budowę. 

 Polana na Osadzie Rybackiej: 

 opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania polany z poszanowaniem uwag 
mieszkańców w drodze konsultacji społecznych. Przygotowano pierwsze wersje 
dokumentacji budowlanej podlegające dalszym uzgodnieniom; 

 przygotowanie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dickmana w pobliżu 
naturalnego dojścia do polany. 

 Rozwój przestrzeni publicznej oraz przebudowanie układu komunikacyjnego w obrębie 
centrum dawnej wsi Oksywie: 

 opracowanie OPZ na wybór biura projektowego dla zadania związanego z przebudową 
skrzyżowania płk Dąbka/Bosmańska/Dickmana. 

 Integrowanie Oksywia Górnego i Oksywia Dolnego poprzez utworzenie traktu pieszego 
oraz parku leśnego na terenach pomiędzy ulicami Bosmańską i Żeglarzy: 

 rozpoczęcie prac nad przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. 

 Realizowanie działań miękkich: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców; 

 prowadzenie działań angażujących mieszkańców w rewitalizację obszaru (wspólne 
tworzenie ogródków, malowanie klatek). 

 Rozwój terenu rekreacyjnego na terenie V LO przy ulicy Dickmana. Na terenie V Liceum 
Ogólnokształcącego przy ulicy Dickmana 14 zbudowano dwa uniwersalne boiska, które 
z początkiem bieżącego roku zostały oddane do użytku (jednostka prowadząca zadanie 
GCS). 
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 Przeprowadzenie remontów wybranych elementów w mieszkalnych budynkach 
komunalnych. Zakończono prace remontowe w budynku przy ulicy Dickmana 38. 
Modernizacja energetyczna zakładała m.in. docieplenie ścian, wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania czy wymianę okien (jednostka wiodąca Wydział Budynków). 

 Współpracowanie ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów  
i zagospodarowania przestrzeni. Realizowany jest program zaangażowania wspólnot 
mieszkaniowych zlokalizowanych w obrębie osiedla oraz umożliwienie im aktywnego 
uczestnictwa w procesie rewitalizacji przy częściowym zaangażowaniu własnych środków 
finansowych. Przekazywane dotacje dotyczą przestrzeni i funkcji współużytkowanych, co 
służy zawiązaniu i umocnieniu międzysąsiedzkiej wspólnoty. Na podobszarze w roku 2018 
współpracowano z 7 wspólnotami. LIS koordynuje partnerstwo: wspólnota – Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Osiedle Meksyk  

 Zrealizowanie zagospodarowania placu przy ul. Śliwkowej wraz z wykonaniem ogrodu 
deszczowego. 

 Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy węzła integracyjnego 
Gdynia Chylonia  – Etap II Północny wraz z uzyskaniem ZRID (zakres obejmuje budowę 
nowej ulicy dojazdowej do dworca PKP, wraz z pętlą autobusową i parkingami, 
przebudowę ulicy Hutniczej oraz reorganizację układu drogowego osiedla). Prowadzono 
uzgodnienia z PKP w sprawie 2-giej części projektu związanej z zejściem do tunelu SKM. 

 Zawarcie porozumienia z PEWIK co do wspólnej realizacji inwestycji w związku  
z planowaną przebudową sieci kanalizacyjnych przez PEWIK. 

 Prowadzenie analizy i uzgodnienia co do możliwości zapewnienia dodatkowych dojazdów  
do ul. Orzechowej również poprzez teren PSP. 

 Prowadzenie analizy co do możliwości ujednolicenia numeracji w związku ze zmianami 
układu drogowego. 

 Zorganizowanie spotkań mieszkańców, podczas których przedstawiano plany prac 
inwestycyjnych i przygotowanie wydarzeń integrujących w postaci kina „pod chmurką”. 

Dzielnica Chylonia – obszar Zamenhofa-Opata Hackiego 

 Opracowanie szczegółowego projektu aranżacji Domu Sąsiedzkiego i wyłonienie 
dostawcy mebli. 

 Współpracowanie z partnerami w ramach projektu w związku z planowanymi działaniami. 

 Opracowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem problemu wód opadowych przy 
pawilonach na Opata Hackiego. 

 Wykonanie zabezpieczeń skarpy przy pawilonach Opata Hackiego 17 przed rozmywaniem 
skarp. 

 Opracowanie analizy dotyczącej poziomu wód gruntowych na obszarze pod kątem prac 
izolacyjnych jednego z obiektów wspólnotowych. 

 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców obszaru, w ramach którego 
informowano mieszkańców o zakładanych planach. 
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 Zorganizowanie uroczystości związanej z otwarciem nowej ul. Komierowskiego  
i zamknięciem I etapu inwestycji. 

 Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących mieszkańców do prac związanych z II 
fazą inwestycji. 

 Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów i zagospodarowania 
przestrzeni. Realizowany jest program zaangażowania wspólnot mieszkaniowych 
zlokalizowanych w obrębie osiedla oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa  
w procesie rewitalizacji przy częściowym zaangażowaniu własnych środków finansowych. 
Przekazywane dotacje dotyczą przestrzeni i funkcji współużytkowanych, co służy 
zawiązaniu i umocnieniu międzysąsiedzkiej wspólnoty. Na podobszarze w roku 2018 
współpracowano z 3 wspólnotami. LIS koordynuje partnerstwo: wspólnota – Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

 Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej mieszkalnych budynków 
komunalnych. Zakończono prace remontowe w budynkach przy ulicy Opata Hackiego 31, 
Zamenhofa 9, Zamenhofa 13. Modernizacja energetyczna zakładała m.in. docieplenie 
ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (jednostka wiodąca Wydział 
Budynków). 

Dzielnica Leszczynki (tzw. Pekin) 

 Wspieranie realizacji Programu Osłonowego realizowanego przez MOPS Gdynia na rzecz 
mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera, poprzez utrzymanie kontenera na terenie tzw. 
Pekinu,  
w którym prowadzony był punkt kontaktowy i punkt wsparcia dla mieszkańców. 

 Zapewnienie mieszkań socjalnych osobom i rodzinom objętym prawomocnymi wyrokami 
eksmisyjnymi. Rodzinom, osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi ze wskazaniem lokalu 
socjalnego, w miarę posiadanych zasobów, na bieżąco starano się dostarczyć takie lokale 
(jednostka wiodąca Wydział Spraw Społecznych). 

Dzielnica Witomino 

 Dom Sąsiedzki Widna 2: 

 przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla obiektu, ze względu na 
kolizję  
z wydanym już ZRID przy skrzyżowaniu Chwarznieńska/ Rolnicza uzyskanie pozwolenia 
będzie możliwe jedyni po zmianie decyzji pierwotnej; 

 opracowanie dokumentacji zamiennej do ZRID. 

 Rozwój terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 wraz  
z zagospodarowaniem fragmentów lasu w obrębie głównych stref wejściowych: 

 w oparciu o przeprowadzone  konsultacje społeczne opracowano ostateczną 
koncepcję zagospodarowania polany; 

 przygotowanie pierwszych wersji dokumentacji budowlanej podlegające 
uzgodnieniom. 

 Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych 
mieszkańcom osiedla oraz przebudowa ul. Nauczycielskiej: 
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 opracowanie OPZ na wybór biura projektowego mając na uwadze brak 
zainteresowania  
w pierwszym postępowaniu. 

 Realizowanie działań miękkich: 

 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dzielnicy; 

 przygotowanie tablic informacyjnych wskazujących zakres planowanych działań na 
obszarze. 

 Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych mieszkalnych 
budynków komunalnych. Zakończono prace remontowe w budynkach przy ulicy 
Chwarznieńskiej 6 i 8. Modernizacja energetyczna zakładała m.in. docieplenie ścian, 
wymianę instalacji centralnego ogrzewania czy wymianę okien (jednostka wiodąca 
Wydział Budynków). 

 Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów i zagospodarowania 
przestrzeni. Realizowany jest program zaangażowania wspólnot mieszkaniowych 
zlokalizowanych w obrębie osiedla oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa  
w procesie rewitalizacji przy częściowym zaangażowaniu własnych środków finansowych. 
Przekazywane dotacje dotyczą przestrzeni i funkcji współużytkowanych, co służy 
zawiązaniu i umocnieniu międzysąsiedzkiej wspólnoty. Na podobszarze w roku 2018 
współpracowano z 14 wspólnotami. LIS koordynuje partnerstwo: wspólnota – Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Pozostałe działania 

 Prowadzenie działalności Komitetu Rewitalizacji, mającego za zadanie recenzowanie 
działań realizowanych przez Gminę Miasta Gdyni w związku z wdrażaniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Zorganizowano 5 spotkań i 3 warsztaty dla członków Komitetu, 
mające przybliżyć ideę tworzenia sieci centrów domu sąsiedzkich, specyfikę ich 
konkretnych lokalizacji oraz potrzeb mieszkańców z nich wynikających oraz wizyta 
studyjna w zakresie  wszystkich podobszarów rewitalizacji.  

 Realizowanie części działań rewitalizacyjnych w oparciu o projekty o charakterze 
inwestycyjnym i społecznym, dofinansowane ze środków UE: 

 „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

 „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” 
poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020; 

 Projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni”, którego celem jest 
zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz 
wykluczeniem społecznym. Miasto Gdynia wraz z Partnerami organizowało 
indywidualne formy wsparcia dla osób objętych projektem; 

 Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni”; Oś Priorytetowa 6: „Integracja” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020, którego celem jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem 
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i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych 
miejsc świadczenia usług społecznych.  

 Realizowanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie: 

 projektowanie elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla 
Zamenhofa-Opata Hackiego, w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-
Radiostacja, w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie 
– rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza; 

 wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, 
zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, mieszkańców Oksywia; 

 projektowanie wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej 
osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego. 

 
Współpraca z organizacja mi pozarządowymi 

 

 „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GDYNI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”  

„Roczny Program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi” jest strategicznym 
dokumentem systemowym, który oprócz głównych i szczegółowych celów współpracy 
z III sektorem czy poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji w danym okresie, wytycza 
ramy tej współpracy, określa zasady i formy współpracy, opisuje procedury, na podstawie 
których ta współpraca się odbywa. Zapisy te jako takie nie podlegają wdrożeniu w wyniku 
przyjęcia programu, a wręcz odwrotnie – ich obecność w programie współpracy jest wynikiem 
wieloletniej partnerskiej współpracy miasta z III sektorem, trwającej w Gdyni już ponad dwie 
dekady i wdrażane są niejako samoistnie. 

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 W ramach współpracy finansowej samorząd przekazał na realizację zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców Gdyni kwotę 49,2 mln zł. Dzięki tym środkom organizacje 
pozarządowe zrealizowały 511 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł 68,5 mln 
zł. Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł ponad  19 mln zł, 
pochodzących ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. Wiele zadań 
skierowanych było do ogółu mieszkańców Gdyni, więc z dużym prawdopodobieństwem 
założyć można, że statystycznie każdy mieszkaniec był adresatem działań sektora 
pozarządowego. 
Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi szczegółowo określa 
obszary, w ramach których realizowane są zadania przekazywane przez miasto 
do realizacji organizacjom pozarządowym. Zakres tych zadań obejmuje wszystkie 
dziedziny życia mieszkańców Gdyni. Są to takie obszary jak działania na rzecz zdrowia 
i osób niepełnosprawnych, w ramach których przekazano prawie 2 mln zł czy też działania 
na rzecz młodzieży oraz działania edukacyjne, których finansowanie w 2018 r. 
kształtowało się na poziomie prawie 23 mln zł. Na zadania z dziedziny kultury, tradycji  
i sztuki oraz na renowację gdyńskich zabytków wydano prawie 6,5 mln zł, zaś na szkolenie 
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dzieci i młodzieży w zakresie sportu 5,3 mln zł. Prawie 9 mln zł przekazano na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, profilaktyki uzależnień oraz 
politykę senioralną. Na inne, nie wymienione wyżej zadania wydatkowano niecałe 4 mln 
zł – były to głównie zadania związane z udzielaniem darmowych porad prawnych  
i obywatelskich mieszkańcom oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. 

 W ramach współpracy pozafinansowej: 

 dialog społeczny/Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Kluczowym z punktu 
widzenia partycypacji społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest 
udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych miasta, poprzez pracę 
w ramach wspólnych zespołów doradczych i opiniujących. W 2018 r. na podstawie 
zapisów Programu Współpracy działało 12 takich zespołów, m.in. Komitet 
Rewitalizacji, Rada ds. sportu, Rada ds. osób niepełnosprawnych czy też Rada 
Rowerowa. Na podstawie tych samych zapisów, będących również realizacją ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działania prowadzi Gdyńska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego – zespół doradczo-opiniujący, który ma na celu 
monitorowanie współpracy samorządu z III sektorem oraz podejmowanie inicjatyw na 
rzecz doskonalenia tej współpracy. Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta 
dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy oraz 
bierze aktywny udział w opracowywaniu aktów prawnych i dokumentów, które 
kształtują zasady współpracy samorządu z sektorem pozarządowym; 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie lokali  
i budynków komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego. 
W dyspozycji podmiotów III sektora znajduje się 40 lokali użyczonych nieodpłatnie lub 
z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu. 

 działanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej, 
którego zadaniem było reprezentowanie prezydenta w sprawach dotyczących 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zakresie jego aktywności leży 
integracja działań sektora pozarządowego, powiększanie sfery aktywności 
i partycypacji obywatelskiej oraz skuteczne wdrażanie innowacji społecznych. 
Pełnomocnik był równocześnie przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni 
w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego aktywnie włączając 
się w działania podejmowane przez Radę; 

 prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Jednym z ważniejszych 
elementów Programu Współpracy było zobowiązanie samorządu do zapewnienia 
prowadzenia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsca 
odpowiedzialnego za udzielanie szeroko rozumianego wsparcia organizacjom 
pozarządowym w ich bieżącej działalności, wspieranie inicjatyw mających na celu 
integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów 
wśród mieszkańców Gdyni. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć w GCOP wszelkie 
potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalnych kontaktów 
z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, literaturę i akty 
prawne przydatne w pracy organizacji, a także uzyskać pomoc merytoryczną dotyczącą 
bieżącej działalności czy zakładania organizacji. Centrum organizuje również szkolenia, 
wspiera organizację wolontariatu oraz udziela konsultacji prawnych i księgowych. Poza 
działaniami bieżącymi  w 2018 r. zrealizowana została Kampania 1%, zachęcająca 



 

Strona | 61  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

gdynian do przekazywania 1% podatku na gdyńskie organizacje pozarządowe, Gdyński 
Tydzień Pozarządowy – czyli święto gdyńskich NGS’sów, Gdyńskie Forum Pozarządowe 
– plenarne spotkanie organizacji działających w mieście oraz wydany został Gdyński 
Kalendarz Pozarządowy na rok 2019. 

 
Gospodarka 

 

 „GDYŃSKI PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  

Program prezentuje wykładnię polityki gospodarczej miasta, w szczególności wobec lokalnych 
mikro, małych i średnich firm, wynikającą z bieżących potrzeb Gdyni, koniecznością aktywizacji 
rynku pracy i przeciwdziałania negatywnym tendencjom gospodarczym. Ma charakter ramowy 
oraz otwarty, co umożliwia wprowadzanie uszczegółowionych propozycji rozwiązań 
gospodarczych, legislacyjnych i fiskalnych, w celu stworzenia spójnego systemu wsparcia 
lokalnego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). 

W 2018 roku zrealizowano następujące działania w ramach kierunków strategicznych 
zawartych w Programie: 

 Kontynuowanie projektu „Gdynia Kreatywna” wspierającego przedsiębiorczość  
w obszarze sektorów kreatywnych w Gdyni. W ramach projektu zrealizowano konferencję 
skierowaną do przedsiębiorców prowadzących swoją firmę w branży kreatywnej, 
freelancerów, osób planujących swój biznes oraz szukających inspiracji. Zorganizowano 
także konsultacje biznesowe z prelegentami (okazja do skonsultowania swoich pomysłów 
i pokazania portfolio).  

 Realizowanie projektu „Hale Targowe”, którego celem jest podniesienia atrakcyjności 
Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni. W ramach projektu zorganizowano szereg 
wydarzeń takich jak np.: Dzień Kreatywny (4 spotkania), Kiermasz Rękodzieła (2 edycje, 
wiosenna i zimowa), Wystawa Kreatywna - Muzeum Kameralne Hal Targowych - 
cykliczne, sobotnie spotkania tematyczne, spotkanie „Owocowy Mus - Słońce Pole Las" - 
wydarzenie kulinarne, IV Święto Hal Targowych „Hale od-nowa", kolejna edycja konkursu 
fotograficznego „Hale Targowe w Gdyni - Zakupy z ludzką twarzą" wraz z wernisażem 
Ponadto realizowano bieżące działania promocyjno-reklamowe.  

 Realizowanie projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości 
rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”, w wyniku realizacji 
którego powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK)  
w 7 miastach na terenie Polski, w tym w Gdyni. Kluczowym założeniem projektu jest ścisła 
współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych tak, aby 
wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.  

 Prowadzenie portalu internetowego gdyniaprzedsiebiorcza.pl z aktualnymi informacjami 
na temat inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie firm sektora MŚP, ogłoszeniami 
dotyczącymi aktualnych naborów wniosków w konkursach o przyznanie dotacji ze 
środków UE, a także zawierającego szereg praktycznych porad dotyczących zakładania  
i prowadzenia działalności gospodarczej. 
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 Zrealizowanie 51 szkoleń i warsztatów, 7 wizyt studyjnych i spotkań, 2 prezentacji oferty 
GCWP podczas wydarzeń (Giełda Szkół oraz Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości  
w Gdyni) oraz spotkań dla przedsiębiorców w ramach Platformy Mikroprzedsiębiorczości 
KLUCZ (10 spotkań) oraz „Sukces na Szpilkach” (1 spotkanie). 

 Organizowanie cyklicznych dyżurów specjalistów udzielających porad w zakresie m.in.: 
możliwości finansowania działalności gospodarczej, doradztwa podatkowego, doradztwa 
biznesowego (tworzenia modeli biznesowych, biznes planów, strategii rozwoju firmy, 
promocji, reklamy, tworzenia spójnej identyfikacji firmy itp.), doradztwa prawnego. 

 Pomorskie Miasteczko Zawodów - projekt realizowany nieprzerwanie od 2001 r. przez 
Fundację Gospodarczą. Zadania realizowane w ramach PMZ obejmują dwie ścieżki 
wsparcia: Przedsiębiorczość i Rozwój zawodowy. Celem projektu jest oferowanie 
bezpłatnej pomocy mieszkańcom województwa pomorskiego, w szczególności osobom 
zamieszkałym w Gdyni, w zakresie nabycia umiejętności zakładania i skutecznego 
prowadzenia firm, a także podniesienia posiadanych i zdobycia nowych kwalifikacji 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

 Realizowanie projektu „Nawigator przedsiębiorcy”, który jest przewodnikiem po ofercie 
gdyńskich instytucji wspierających aktualnych bądź przyszłych przedsiębiorców. Zawiera 
prosty dla odbiorcy przekaz o konkretnych działaniach ww. instytucji, skierowanych do 
odbiorców o różnych potrzebach. W 2018 r. funkcjonował jako strona internetowa 
www.navigator.gdyniaprzedsiebiorcza.pl dostępna na stronach wszystkich partnerów. 

 Zorganizowanie corocznego konkursu „Junior Biznes”, którego celem jest motywowanie 
młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy 
w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, pobudzanie 
kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce. 
Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach: „Junior Biznes” (dla uczniów szkół 
średnich) oraz „Junior Biznes GIM” (dla uczniów dawnych szkół gimnazjalnych). W ramach 
konkursu zrealizowano 8 bezpłatnych szkoleń dla uczestników. W 2018 r. we wszystkich 
kategoriach wpłynęło łącznie 27 projektów. Do konkursu zgłosiły się łącznie 124 osoby.  

 Organizowanie „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” - obchodzony co roku  
w listopadzie, to szeroka oferta wydarzeń (szkolenia, spotkania z ekspertami, lekcje 
przedsiębiorczości, dni otwarte dla uczniów), w ramach których przedsiębiorcy, szkoły  
i uczelnie wyższe, instytucje oraz organizacje pozarządowe wspólnie podejmują działania 
na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości. 

 Organizowanie „Gdynia Business Week” – kurs wzorowany na amerykańskim programie 
szkoły letniej Washington Business Week i prowadzony w języku angielskim przez 
instruktorów Washington Business Week oraz liderów biznesu Stanu Waszyngton (USA). 
Jest to program edukacyjny dla młodzieży związany z praktycznym nauczaniem podstaw 
przedsiębiorczości.  

 Realizowanie projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - 
etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków UE w ramach 
EFS. W ramach projektu Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie umożliwiające 
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powrót na rynek pracy poprzez: usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy  
w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo 
pracy), usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego 
przez pracodawców (m.in. kursy, szkolenia, staże, praktyki).  

 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – w ramach zadań z zakresu ustawy  
o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 r. wyposażono stanowiska 
pracy osób niepełnosprawnych (zawarto 11 umów z pracodawcami) oraz przyznano 
środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych albo wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej (zawarto 15 umów z niepełnosprawnymi). 

 Organizowanie konkursu „Gdyński Biznesplan” - XVI edycja konkursu adresowana była 
wyłącznie do studentów, którzy myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
w Gdyni. W ramach Konkursu zrealizowano 12 bezpłatnych szkoleń dla uczestników. 
Wpłynęły 234 zgłoszenia oraz 45 konkursowych biznesplanów. 

 Realizowanie projektu „Gdyński BiznesMAM” skierowanego do matek planujących 
rozpoczęcie własnego biznesu. 

  Zorganizowanie warsztatów „Transforming Gdynia Sea City Waterfront”, podczas 
których zaprezentowano i omówiono przy udziale ekspertów i inwestorów plany  
i możliwości w zakresie zagospodarowania terenu inwestycji na obszarze gdyńskiego 
waterfrontu.  

 Prezentowanie oferty inwestycyjnej Miasta Gdyni i nawiązywanie kontaktów  
z potencjalnymi inwestorami podczas konferencji i targów takich jak m.in.: 

 Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes – Miasto Gdynia jako 
współorganizator stoiska metropolitalnego. Prezentacja oferty inwestycyjnej 
miasta, zwłaszcza Sea Citym oraz uczestnictwo w panelach w najważniejszych 
targach nieruchomości w Europie; 

 Konferencja „The BSS Forum”  i „5. Gala Outsourcing Stars” w Gdyni – Miasto 
Gdynia jako partner główny jednego z najważniejszych wydarzeń dla sektora 
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce; 

 Konferencja „Destination Poland” w Turku oraz targi „Navigate Turku”- 
prezentacja oferty inwestycyjnej Miasta Gdyni podczas konferencji gospodarczej 
oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami; 

 „Real Estate Impactor” w Gdyni - Gdynia jako organizator stoiska prezentującego 
ofertę inwestycyjną miasta; 

 „Pipeline Summit 2018” w Gdyni - Miasto Gdynia jako partner konferencji 
poświęconej metodom sprzedaży w Internecie. 

 „Spotlight Hotel Investment Poland” w Warszawie - Miasto Gdynia jako 
organizator stoiska i partner konferencji. Prezentacja terenów inwestycyjnych 
miasta przeznaczonych pod inwestycje hotelowe. 

 Targi Expo Real w Monachium - Miasto Gdynia jako współorganizator stoiska 
metropolitalnego. Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta oraz uczestnictwo  
w panelach podczas największych targów nieruchomości i inwestycji B2B 
w Europie; 
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 Seminarium dot. branży morskiej w Paryżu - Miasto Gdynia w roli instytucji 
towarzyszącej Zarządowi Portu Gdynia. Seminarium dedykowane sektorowi 
transportu, spedycji i logistyki, zorganizowane przez Polską Izbę Handlowo-
Przemysłową we Francji; 

 Dni Polskie w Antwerpii - Miasto Gdynia jako partner wydarzenia; 

 Polsko-Bawarskie spotkanie świąteczne - wydarzenie umożliwiające nawiązanie 
nowych kontaktów biznesowych oraz zacieśnianie relacji pomiędzy regionem 
północnej Polski i południowych Niemiec. 

 

 „PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 
2014-2020”  

Program realizowany jest przede wszystkim poprzez działania Powiatowego Urząd Pracy  
w Gdyni. Działania PUP mają przede wszystkim na celu wzrost zatrudnienia i utrzymania 
aktywności zawodowej klientów.  

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto następujące działania: 

 Zorganizowanie w ramach pośrednictwa pracy 54 352 spotkań z doradcami klienta dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Przedstawienie klientom 12.181 ofert pracy 
złożonych przez pracodawców z Gdyni i Sopotu. 5.261 osób skierowano do pracy.  
W wyniku działań aktywizacyjnych 3.468 mieszkańców Gdyni dostało pracę. 

 Udzielenie porad zawodowych zarówno grupowych, jak i indywidualnych  3186 osobom. 
Byli to klienci zarejestrowani w PUP oraz osoby z poza rejestru. 

 Przyznanie finansowych form wsparcia łącznie 1448 osobom. 

 Zorganizowanie szkoleń łącznie dla 369 osób. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 250 osobom (217 dla mieszkańców Gdyni).  

 Stworzenie interaktywnych zajęć dla 10-osobowej grupy młodzieży z pieczy zastępczej 
poprzez opracowanie gry edukacyjnej, której celem było stworzenie pomostu pomiędzy 
edukacją a pracą. Za powyższe działanie Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni otrzymał 
nagrodę główną i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2018”. 

 Wspieranie uczniów gdyńskich szkół, ich nauczycieli i wychowawców poprzez 
organizowanie prelekcji i warsztatów m. in. na temat oferty PUP Gdynia, kompetencji 
przydatnych na rynku pracy czy procesu rekrutacji i selekcji pracowników. 

 Zorganizowanie w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni i Fundacją Gospodarczą „Targów 
Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości”, w których udział wzięło 130 wystawców oferujących 
ok. 3000 miejsc pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

 Współorganizowanie Akademickich Targów Pracy w Gdańsku, XIII Sopockich 
Integracyjnych Targów Pracy oraz wspólnie z Laboratorium Innowacji Społecznych 
pierwszych Dzielnicowych Targów Pracy dla dzielnic: Oksywie, Pogórze, Obłuże, które 
odbyły się w Przystani Śmidowicza.  

 Realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 
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 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta 
Sopot (III)  

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta 
Gdynia i miasta Sopot (III)  

 30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) 

 Realizowanie programów w ramach rezerwy Funduszu Pracy i Programu Regionalnego: 

 Program Specjalny „Rodzic aktywny zawodowo” 

 Program Specjalny „Akcja dotacja” 

 Program specjalny „Żegluj z nami”  

 Program Regionalny „Praca dla Pomorzan” 

 Program realizowany z Rezerwy Ministra – „Mój start w biznesie” 

 Program realizowany z Rezerwy Ministra – „Pożegnaj bezrobocie” 

 Program staży realizowany w placówkach ARiMR z Rezerwy Ministra. 

 
Promocja miasta 

 

Promocja miasta w 2018 roku prowadzona była zarówno poprzez bezpośrednie działania 
informacyjno-promocyjne, jak i organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i gospodarczych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, a także udział w konkursach 
i rankingach oraz przyznane nagrody i wyróżnienia. 

 Promowanie miejsc, wydarzeń i marki Gdyni poprzez organizację takich wydarzeń jak 
m.in.: 

 Konkurs na Gdyński Biznesplan 2018 (ekspozycja reklamy wielkoformatowej, emisja 
reklamy konkursu na ekranie LED w wybranych lokalizacjach, plakaty w środkach 
komunikacji miejskiej na terenie Trójmiasta, reklama radiowa, reklama elektroniczna 
na 14 nośnikach digital w Centrum  Riviera, baner na portalu trojmiasto.pl, ulotki itp.) 

 KOLOSY - Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów (reklama 
w magazynie „Traveler”, 3 audycje w trakcie wydarzenia i emisja na antenie TVP 
Gdańsk, album z okazji  20. Edycji wydarzenia, baner  na portalu trójmiasto.pl, reklama 
w Dzienniku Bałtyckim, reklama radiowa, 40 sztuk flag okolicznościowych na 
ul.Świętojańskiej itp.) 

 ogłoszenie nominacji do 13. Nagrody Literackiej Gdynia – organizacja konferencji 
prasowej w Warszawie 

 Kongres Real Estate Impactor - Kongres Nieruchomości Rzeczpospolitej (udział  
w debacie w redakcji dziennika Rzeczpospolita, relacje i artykuły w „Rzeczpospolitej”, 
udział w programie „Rzecz o biznesie” na RP.TV itp.) 
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 Kongres Perły Samorządu – info o Gdyni jako współorganizatorze kongresu we 
wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnym dziennika Gazeta Prawna, udział 
przedstawicieli miasta we wszystkich panelach i wydarzeniach; 

 Święto Morza (spoty radiowe, plakaty, baner na portalu trójmiasto.pl, emisja spotów 
na ekranach LED, itp.); 

 Opene’er Festival  (dystrybucja 30 tys. informatorów o Gdyni, ekspozycja: 90 flag 
okolicznościowych na ul. Świętojańskiej, reklamy na hotelu Mercure, żagli na Skwerze 
Kościuszki, żagli na Kolibkach na wjeździe do Gdyni, organizacja strefy promującej 
miasto podczas Open’er Festival - w tym napis # WGDYNI, organizacja sceny Gdynia 
Open Stage na Placu Grunwaldzkim, itp.); 

 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (publikacja logo Gdyni w trzech odcinkach 
Kronik 43. Festiwalu Filmowego, ekspozycja flag w centralnych punktach miasta, 
emisja na antenie TVP materiału promującego miasto, realizacja  kampanii 
wizerunkowej, w tym zegara odliczającego czas do rozpoczęcia Festiwalu, ścianki 
paparazzi i 30 sztuk krzeseł reżyserskich itp.); 

 Forum Gospodarki Morskiej (ekspozycja 100 flag przy ul. Świętojańskiej, ekspozycja 
reklamy  na nośnikach outdoor w Trójmieście, emisja 10 sek. spotu „Forum Gdynia” 
do emisji w telewizji oraz w  Internecie, reklama w internecie, reklama prasowa,  

 Koncert papieski „DEKALOG – DZIESIĘĆ PROSTYCH SŁÓW” (promocja miasta na 
wszystkich materiałach reklamowych); 

 kampania promująca miasto w zw. z loterią  Rozlicz PIT w Gdyni (plakatyw  komunikacji 
miejskiej, reklama radiowa, baner na portalu trójmiasto.pl, reklama wielkoformatowa 
(outdoor), ulotki i gadżety reklamowe itp.); 

 promowanie miasta poprzez ekspozycję elementów identyfikacji wizualnej  miasta 
przed oraz w trakcie wydarzenia, udostępnieniu organizatorom wydarzenia 
powierzchni reklamowych (gablot, nośników na ul. Świętojańskiej) oraz   
zamieszczeniu logo miasta na materiałach przygotowywanych przez organizatorów 
realizowane podczas takich wydarzeń jak: międzynarodowa  konferencja Spotlight 
Hotel Investment Poland & CEE w Warszawie, Ladies’ Jazz Festival, Festiwal Globaltica, 
Mikołaje na motorach, Forum Gospodarcze Wizja Rozwoju, konferencja Follow The 
Rabbit, międzynarodowe wydarzenie dla młodych naukowców Expo Sciences Europe 
Gdynia 2018, projekt Karta Mieszkańca Gdyni, projekt Mieszkanie Plus w Gdyni, III 
Krajowy Kongres Sekretarzy, Światowe Dni Młodzieży w Panamie. 

 Opracowanie  i wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta, m.in.: folder 
„Kierunek Gdynia”, folder rowerowy „Gdynia na dwóch kółkach” z mapą, folder 
„Spotkajmy się w Gdyni” w języku polskim, angielskim i rosyjskim, ulotki „Kierunek 
Gdynia” w wersji polsko-angielskiej i niemieckiej, ulotki Halo Gdynia w wersji polsko-
angielskiej, niemieckiej i szwedzkiej, gdyńskie kalendarze. 

 Wykonanie upominków miejskich promujących Gdynię (m.in. kubki, torby, smycze, 
parasole, notesy, długopisy, przypinki, breloki, leżaki, itp.). 

 Zamieszczanie informacji o ofercie miasta, wydarzeniach kulturalnych, turystycznych  
i sportowych i rekreacyjnych w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz wydawnictwach m.in.: 
Dziennik Bałtycki, Dziennik Gazeta Prawna(dodatek – Miasta z historią, Samorządy  
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z pasją), Forum Pomorskie, magazyn Świat Wiedzy Historia, magazyn Traveler, dziennik 
Rzeczpospolita, bezpłatne czasopismo informacyjno-poradnikowe „Polska i Ukraina”, 
Outsourcing&More,  Time for Polska, czasopismo Think Mice, magazyn Martime Export 
Cataloque, magazyn Forum Idei Miejskich. 

 Promowanie miasta poprzez emisję reklam w telewizji, radio i na portalach internetowych 
(TVP Gdańsk,  Radio Gdańsk, Radio RMF MAXX, Radio Kaszebe, Radio Eska, Radio Plus, 
trójmiasto.pl, TVN, audycji plenerowej „Dwójka Niepodległa 2018” realizowanej przez 
Program Drugi Polskiego Radia). 

 Przygotowanie materiałów multimedialnych o Gdyni jak np.: film „Dobre życie w Gdyni” 
promujący Gdynię jako miasto wysokiej jakości życia, film promujący miasto  
w świątecznej odsłonie, film promujący Gdynię jako miasto zrównoważonej mobilności 
miejskiej „Gdynia- miasto tętniące życiem”, aktualizacja filmu „Perła modernizmu”, film 
promujący miasto z wykorzystaniem lotniczych materiałów filmowych „Gdynia moje 
miasto”, film promujący gospodarkę morską, aktualizacja filmu promującego Gdynię 
poprzez prezentację atrakcyjnej oferty inwestycyjnej miasta. 

 Promowanie miasta poprzez udział w rankingach i konkursach: 

 miejsce w Rankingu FDI Polish Cities of the Future 2017/2018 dla miast średniej 
wielkości, dodatkowo: 6. miejsce w rankingu „FDI Strategy” (Strategie dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych); 9. miejsce w rankingu „Udogodnienia dla 
biznesu”; 10. miejsce w rankingu „Potencjał ekonomiczny”; 10. miejsce w rankingu 
„Infrastruktura i łączność”; 

 tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” za odważne, efektywne i nowoczesne 
działania w dziedzinie polityki oświatowej, prowadzone w oparciu o najwyższe 
standardy; 

 tytuł „Lidera Transportu Publicznego 2018” dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha 
Szczurka jako wyróżniającej się osobowości, której działania doprowadziły do 
znaczącej poprawy komunikacji publicznej, zwłaszcza w wymiarze warunków pracy 
oraz jakości usług i promocji transportu publicznego; 

 nagroda „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" dla prezydenta Miasta 
Gdyni Wojciecha Szczurka; 

 wyróżnienie „Symbol Polskiej Samorządności 2018” za innowacyjne, nowoczesne 
i ekologiczne rozwiązania w mieście; 

 tytuł „Miasta Atrakcyjnego dla Biznesu” w kategorii miasta i gminy od 150-299 tys. 
mieszkańców oraz „miasta najbardziej ekologicznego” w rankingu miesięcznika 
Forbes; 

 tytuł „Gmina na 5!” w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową; 

 nagroda przyznawana przez The China International Friendship Cities Association za 
realizację wymian i inicjatyw z partnerami chińskimi – Haikou i Zhuhai; 

 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast „Perły samorządu” organizowanym przez 
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz 3. miejsce dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha 
Szczurka jako najlepszego włodarza; 

 tytuł najbardziej otwartego na obywateli polskiego miasta w „Rankingu miast 
obywatelskich” przygotowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana; 

 wyróżnienie w konkursie „Innowacyjne Eco-Miasto 2018” za wdrażanie idei 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
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 nagroda „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski 2018" dla Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

 wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny energii” za dobrą współpracę 
z operatorem systemu dystrybucyjnego, która przyczyniła się do poprawy 
niezawodności dostaw energii elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego regionu; 

 główna nagroda Smart Metropolia 2018 za realizację najlepszego niskoemisyjnego 
przedsięwzięcia edukacyjnego; 

 wyróżnienie w konkursie Samorząd Równych Szans za projekt „Wiatr w żagle! Gdynia 
wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami”; 

 wyróżnienie „Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem” 
dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka za konsekwencję w podejmowaniu 
decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni; 

 odznaczenie „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” dla Wojciecha Szczurka 
za powołanie pełnomocnika Prezydenta miasta ds. współpracy z zarządami 
Rodzinnych Ogródków Działkowych; 

 projekt Gdyńskiego Centrum Sportu „Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się 
aby być zdrowym i szczęśliwym) uznany przez Komisję Europejską za tzw. „success 
story”; 

 nagroda w zakresie dobrego zarządzania dla Urzędu Miasta Gdyni w Ogólnopolskim 
Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2018”; 

 wygrana w plebiscycie „Samorządowiec Pomorza - oceniamy władze” organizowanym 
przez Dziennik Bałtycki dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka; 

 3. miejsce w Rankingu Miast organizowanym przez Polski Związek Firm 
Deweloperskich; 

 nagroda w konkursie „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu” za najbardziej innowacyjne wydarzenie – grę Escape Trolley; 

 nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii „Wydarzenie roku” 
za imprezę Gdynia Areobaltic; 

 3. miejsce w konkursie Access City Award, organizowanym przez Komisję Europejską 
za działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

 nagroda i tytuł „Samorząd od serca” za realizację programów zdrowotnych 
w dziedzinie chorób układu krążenia oraz podnoszących świadomość społeczną 
w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego; 

 wyróżnienie „Srebrna Szprycha” za realizację innowacyjnej modernizacji fragmentu 
trasy rowerowej w Gdyni Kolibkach – z zastosowaniem wodoprzepuszczalnej 
nawierzchni żywiczno-mineralne; 

 główna nagroda i tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych” dla Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdyni za innowacyjne rozwiązania zwiększające skuteczność wsparcia 
kierowanego do osób młodych; 

 nagroda „Róża Ekologii” dla Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni za wybitne osiągnięcia 
w obszarze ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”; 

 1. i 2. miejsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości dla kolejno VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marynarki Wojennej za podsumowanie aktywności uczniów w placówkach; 



 

Strona | 69  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

 4. miejsce w ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” dla III Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni oraz odznaczenia „Złotej Tarczy” dla: VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 
 

Współpraca międzynarodowa 

 

Gdynia w ramach współpracy zagranicznej działa w sieci miast partnerskich oraz organizacjach 
międzynarodowych. W 2018 roku miasto intensywnie współpracowało zwłaszcza z siostrzaną 
Karlskroną, a także prowadziło liczne działania na rzecz kultywowania dziedzictwa modernizmu 
w ramach Stowarzyszenia DoCoMoMo International, do którego przystąpiło  jako pierwsze 
miasto w Polsce. 

Najważniejsze działania podjęte w zakresie współpracy międzynarodowej w 2018 roku: 

 Współpraca w ramach: Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej 
Polskiej Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, 
Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, Stowarzyszenia DoCoMoMo International.  

 Organizacja wizyt studyjnych delegacji z Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Chin, Tajwanu, Izraela, 
Wielkiej Brytanii; 

 Organizacja wizyt harcerzy polonijnych z Rosji i Białorusi; 

 Organizacja wizyt kurtuazyjnych przedstawicieli Marynarki Wojennej USA, Francji, Chin, 
Wielkiej Brytanii; 

 Udział delegacji gdyńskiej w Baranowickiej Wiośnie w Baranowiczach;  

 Udział delegacji gdyńskiej w obchodach Dni Miasta Kaliningradu; 

 Udział przedstawicieli Gdyni w Baltic Meeting Point w Karlskronie; 

 Udział delegacji gdyńskiej w Kieler Woche 2018 w Kilonii - stoisko promocyjne Gdyni na 
Rynku Międzynarodowym oraz udział w Międzynarodowym Forum Miast; 

 Udział delegacji gdyńskiej w obchodach 25-lecia Stowarzyszenia Seattle–Gdynia Sister 
City Association; 

 Udział delegacji gdyńskiej w międzynarodowym seminarium „Friendship Envoys”  
w Zhuhai; 

 Organizacja X edycji „Gdynia Business Week 2018” - międzynarodowego projektu 
edukacyjnego dla młodzieży realizowanego wspólnie z miastem Seattle, wyjazd 
zwycięzców konkursu na „Washington Business Week”; 

 Działania dotyczące promocji dziedzictwa modernistycznego Gdyni na arenie 
międzynarodowej; 

 Uczestnictwo w pilotażowym programie UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. 
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II. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
Budżet Obywatelski 

 

 

Do udziału w Budżecie Obywatelskim 2018 uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni. 
Pod pojęciem „mieszkańca Miasta Gdyni” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której 
miejscem zamieszkania jest Miasto Gdynia, przy czym system prawa nie określa żadnych ram 
czasowych uzyskania statusu mieszkańca. Z powyższych względów w BO mogły uczestniczyć 
także osoby małoletnie (dzieci), które zamieszkiwały z rodzicami (opiekunami prawnymi) na 
terenie Miasta Gdyni. Uprawnienie do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu 
Obywatelskiego ustalano na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Gdyni oraz – 
w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni – na podstawie rejestru wyborców. 
Osoby nie znajdujące się w bazie meldunków lub w rejestrze wyborców mogły zostać dołączone 
do listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie złożonego oświadczenia. 

Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2018 wyniosła 5 898 400 zł. 
Składały się na nią: 5 660 000 zł jako kwota podstawowa oraz 238 265 zł, które nie zostały 
rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. Na łączną kwotę środków przypadających na 
dzielnicę w ramach kwoty podstawowej składały się stawka bazowa (po 100 000 zł dla każdej 
z dzielnic) oraz środki określone w ramach podziału pozostałej części kwoty podstawowej, 
wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu z 31 grudnia 2017.  

Dokładny rozkład środków w ramach BO 2018 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 1: Kwota środków z Budżetu Miasta Gdyni przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2018 roku 
z podziałem na poszczególne dzielnice 

DZIELNICA GDYNI 
KWOTA NA 
DZIELNICE 

(PLN) 

KWOTA 
POZOSTAŁA Z 

BO 2017 
(PLN) 

ŁĄCZNE 
KWOTY NA 

DZIELNICE W 
BO 2018 (PLN) 

KWOTA 
PRZEZNACZON

A NA 
REALIZACJĘ 
PROJEKTÓW 
WYBRANYCH 
W BO 2018 

(PLN) 

KWOTA 
POZOSTAŁA NA 
BO 2019 (PLN) 

Babie Doły 169 324 92 169 400 160 200 9200 

Chwarzno-Wiczlino 473 594 111 473 700 472 350 1350 

Chylonia 362 808 42 490 405 300 386 000 19300 

Cisowa 319 352 424 319 800 313 560 6240 
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DZIELNICA GDYNI 
KWOTA NA 
DZIELNICE 

(PLN) 

KWOTA 
POZOSTAŁA Z 

BO 2017 
(PLN) 

ŁĄCZNE 
KWOTY NA 

DZIELNICE W 
BO 2018 (PLN) 

KWOTA 
PRZEZNACZON

A NA 
REALIZACJĘ 
PROJEKTÓW 
WYBRANYCH 
W BO 2018 

(PLN) 

KWOTA 
POZOSTAŁA NA 
BO 2019 (PLN) 

Dąbrowa 325 858 7 300 333 200 327 700 5500 

Działki Leśne 187 589 112 187 700 187 700 0 

Grabówek 215 802 1 802 217 600 173 217 44383 

Kamienna Góra 147 301 62 535 209 800 201 930 7870 

Karwiny 207 523 48 215 255 700 255 698 2 

Leszczynki 208 482 0 zł 208 500 208 500 0 

Mały Kack 281 715 40 494 322 200 322 200 0 

Obłuże 332 400 843 333 200 333 000 200 

Oksywie 307 292 9 189 316 500 316 162 338 

Orłowo 262 329 12 525 274 900 274 900 0 

Pogórze 252 953 0 253 000 253 000 0 

Pustki Cisowskie-
Demptowo 

203 881 2 203 900 203 900 0 

Redłowo 209 906 73 210 000 207 360 2640 

Śródmieście 259 872 188 260 100 211 025 49075 

Wielki Kack 319 084 1 489 320 600 314 170 6430 

Witomino-
Leśniczówka 

183 323 10 312 193 600 188 000 5600 

Witomino-
Radiostacja 

198 206 0 198 200 198 200 0 

Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

231 405 69 231 500 231 500 0 

SUMA 5 660 000 238 265 5 898 400 5 740 272 158 128 

 

Proces konsultacyjny, jakim jest formalnie procedura BO, odbył się w okresie od 2 lutego do  
9 lipca 2018 r. Wnioski dotyczące projektów o charakterze inwestycyjnym, zlokalizowanych  
w poszczególnych dzielnicach, można było składać od 2 do 28 lutego, a głosowanie 
mieszkańców odbyło się w okresie od 18 czerwca do 2 lipca 2018 r. 

Mieszkańcy złożyli łącznie 147 wniosków, z czego 97 przeszło pozytywnie etap weryfikacji  
i trafiło ostatecznie na listę do głosowania. W toku głosowania powszechnego mieszkańcy 
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wskazali do realizacji  30 projektów mieszczących się w kwotach przypadających w ramach BO 
na każdą z dzielnic. Dodatkowo do realizacji trafił również tzw. Projekt „+1” z dzielnicy Pustki 
Cisowskie-Demptowo, gdzie osiągnięto najwyższą frekwencję – 42,7%. 

Tab. 2: Liczba wniosków złożonych, poddanych pod głosowanie i wybranych do realizacji w podziale na 
dzielnice 

DZIELNICA GDYNI 
LICZBA 

ZŁOŻONYCH 
WNIOSKÓW 

LICZBA 
WNIOSKÓW 

PODDANYCH POD 
GŁOSOWANIE 

LICZBA 
WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 
REALIZACJI 

Babie Doły 8 7 1 

Chwarzno-Wiczlino 3 3 1 

Chylonia 2 2 1 

Cisowa 4 3 1 

Dąbrowa 17 12 5 

Działki Leśne 4 3 1 

Grabówek 6 3 2 

Kamienna Góra 4 3 1 

Karwiny 9 5 1 

Leszczynki 2 2 1 

Mały Kack 11 7 1 

Obłuże 10 8 1 

Oksywie 8 5 1 

Orłowo 7 4 1 

Pogórze 7 4 1 

Pustki Cisowskie-Demptowo 8 6 1 

Redłowo 4 2 1 

Śródmieście 7 3 3 

Wielki Kack 4 3 2 

Witomino-Leśniczówka 3 2 1 

Witomino-Radiostacja 6 4 1 

Wzgórze św. Maksymiliana 11 6 1 

SUMA 147 97 30 
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Wybór projektów do realizacji został przeprowadzony w formie głosowania elektronicznego za 
pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl. Swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2018 
oddało łącznie 30 301 osób, czyli 13,04% osób uprawnionych do głosowania w BO. 

Informacje na temat dotychczasowych edycji BO 

Oprócz przeprowadzenia procesu zgłaszania i wyboru projektów w ramach BO 2018, w roku 
2018 miała miejsce również realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim w poprzednich edycjach. Do końca roku 2018 zakończono realizację 108 ze 142 
projektów wybranych w BO w latach 2014-17 (łącznie 76%), przy czym w samym 2018 r. 
sfinalizowano realizację następujących 18 projektów: 

 Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19 (Oksywie); 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 (Chylonia); 

 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół nr 15 
(Chwarzno-Wiczlino); 

 Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Szkół nr 14 (Dąbrowa); 

 Budowa Street Work Out Parku przy ul. Melisowej (Dąbrowa); 

 Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II LO (Działki  

 Leśne); 

 Budowa boiska siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego na terenie Zespołu Szkół nr 10 
(Karwiny); 

 Budowa rodzinnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 29 
(Leszczynki); 

 Budowa: bieżni i  skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 (Obłuże); 

 Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów (Wielkie Kack); 

 Oświetlenie Placu 50-lecia SM Bałtyk (Witomino-Radiostacja); 

 Rewitalizacja historycznej trybuny stadionu Arki Gdynia przy ul. Ejsmonda wraz  
z realizacją stałej wystawy (Wzgórze św. Maksymiliana); 

 Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara (Babie Doły); 

 Budowa chodników przy ulicach Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego (Chwarzno-
Wiczlino); 

 Instalacja stołów do gier przy Skwerze ks. Piotra Mazura (Dąbrowa); 

 Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Rdestowej (Dąbrowa); 

 Zagospodarowanie zieleni, instalacja monitoringu i doposażenie przystanku 
„Sandomierska” (Mały Kack); 

 Nasadzenia drzew przy ul. 10 Lutego (Śródmieście). 

Stan realizacji projektów z poszczególnych edycji BO na koniec 2018 roku, w podziale na lata, 
obrazuje poniższa tabela.  
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Tab. 3: Stan realizacji projektów z poprzednich edycji BO na 31.12 2018 r. 

EDYCJA BO 
LICZBA PROJEKTÓW 

WYBRANYCH DO REALIZACJI 
LICZBA PROJEKTÓW 
ZREALIZOWANYCH 

2014 41 41 (100 %) 

2015 40 40 (100%) 

2016 30 23 (77%) 

2017 31 4 (13%) 

SUMA 142 108 (76%) 

 

Przyjazna Dzielnica 

W 2018 roku głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz trzeci towarzyszył wybór projektów 
Przyjazna Dzielnica. To przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w partnerstwie 
lokalnym, dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych  
i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny. Dla każdej  
z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na 
jeden bądź kilka projektów.  

Pula PD dla całego miasta wynosiła 550 000 zł. Na projekty Przyjaznej Dzielnicy zagłosowały 
23.803 osoby, czyli 10,24% uprawnionych. W całym mieście mieszkańcy mogli wybierać 
spośród 101 propozycji.  

Do realizacji trafiło 37 projektów: 

L.p. DZIELNICA SPOSÓB REALIZACJI 

1. Karwiny 
Wyjdź na kije! Cykliczne bezpłatne zajęcia nordic walking od 
kwietnia do października z instruktorem, zakończone rajdem 

2. Mały Kack Zumba, Latino-Fit, Sport to zdrowie, integracja 

3. Kamienna Góra 
Rodzinna Gra Parkowa "Kamienna Góra" - zabawa na 
orientację 

4. Obłuże Obłuże kulturalne 

5. Oksywie Akcja Oksywie - sprzątamy to - II edycja 

6. Dąbrowa Robotyka na Dąbrowie 

7. 
Pustki Cisowskie-

Demptowo 
Grand Prix w biegach górskich o Puchar Pustka i Cisa 

8. Śródmieście 
Autyzm? Zdarza się. Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie 
w Gdyni 2019 
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L.p. DZIELNICA SPOSÓB REALIZACJI 

9. Wielki Kack Aktywny krajoznawczo Wielki Kack 

10. 
Witomino-

Leśniczówka 
Pływam od najmłodszych lat – nauka i doskonalenie 
pływania dla dzieci 

11. Chylonia Aktywna Chylonia 2018/2019 

12. Chwarzno-Wiczlino Weekendowe kino pod chmurką – odsłona trzecia 

13. 
Wzgórze św. 
Maksymiliana 

Bezpieczna Gdynianka 3. Kurs samoobrony dla kobiet. 

14. 
Pustki Cisowskie-

Demptowo 
Festyn rodzinny 

15. 
Wzgórze św. 
Maksymiliana 

Koncert Niepodległościowy 

16. Babie Doły Myśliwski piknik na leśnej polanie 

17. Karwiny Karwiny dla Rodziny III 

18. Chwarzno-Wiczlino 
Drugi piknik rodzinny ze strażakami i wymianą sąsiedzką 
w tle 

19. Śródmieście Młodzi ratownicy w Śródmieściu 

20. Cisowa 
Dzieci głosują – dorośli budują – organizacja festynu z 
okazji Dnia Dziecka 

21. Redłowo 
Redłowo z Pasją – cykl interaktywnych spotkań dla 
młodzieży i seniorów 

22. Obłuże Obłuże w rytmie Zumba Fitness - kontynuacja 

23. Pogórze Pogórze – Świat dziecka i sportu 

24. Wielki Kack Młodzi ratownicy w Wielkim Kacku 

25. 
Witomino-
Radiostacja 

Piłkarska Liga Dzieci na Witominie-Radiostacji 

26. Orłowo 

Trenuj pamięć i koncentrację! Treningi koncentracji 
uwagi; treningi pamięci; warsztaty kaligrafii, liternictwa i 
pisania odręcznego; nauka gry w brydża i szachy; gry RPG 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

27. Działki Leśne Muzyczne wieczory na Wzgórzu Św. Stanisława Kostki 

28. Oksywie Oksywski Festiwal Filmowy 

29. Grabówek Gimnastyka ciała i umysłu: „Postaw na zdrowie” 

30. Kamienna Góra 
Spotkajmy się na Kamiennej Górze! – Na aktywną zabawę 
zaprasza Rada Dzielnicy 



 

Strona | 76  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

L.p. DZIELNICA SPOSÓB REALIZACJI 

31. Leszczynki 
Każdy ziemniak na wagę złota – jesienna impreza 
dzielnicowa 

32. Leszczynki 
Całoroczne zajęcia Nordic Walking – z opcją siłowni i Sali 
fitness w okresie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych – „Rusz się z Nami” 

33. Dąbrowa 
Bezpłatne Szkolenia dla Mieszkańców Dąbrowy – 
samoobrona, pierwsza pomoc 

34. Leszczynki Aktywizacja Ruchowa „Leszczynki Biegają” 

35. Dąbrowa Festyn integracyjny Poznaj swojego sąsiada cz. VI 

36. Dąbrowa Trening nordic - walking na Dąbrowie 

37. Dąbrowa Kino letnie na Dąbrowie 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA GDYNI 

 

L. p. Nr uchwały Tytuł uchwały Sposób realizacji uchwały 

1 IV/84/18 
Wyrażenie zgody na zawarcie 
porozumień międzygminnych z Gminą 
Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą 
Miasta Redy o przejęciu przez Gminę Miasta Gdyni zadania własnego Gminy 
Miasta Rumi i Gminy Miasta Redy obejmującego zapobieganie bezdomności 
zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w zakresie 
odławiania psów z terenu Gminy Miasta Rumi i Gminy Miasta Redy i 
zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” 
w Gdyni, a także sterylizacji lub kastracji, poszukiwania właścicieli oraz 
usypiania ślepych miotów. 

2 IV/83/18 
Zmiana statutu jednostki budżetowej 
Żłobka "Koniczynka" w Gdyni 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
załącznika do uchwały XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 
2017 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek 
"Koniczynka". W statucie żłobka "Koniczynka" uchyla się zapis, że dyrektor 
żłobka wybierany jest na stanowisko w drodze postępowania konkursowego. 
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3 IV/82/18 
Zmiana statutu jednostki budżetowej 
Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy 
ul. Wójta Radtkego 23 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
9 stycznia 2019 roku. 

4 IV/81/18 

Wyrażenie woli zawarcia porozumienia 
dotyczącego realizacji projektu 
partnerskiego w ramach Regionalnego 
Programu Profilaktyki Zdrowotnej 
Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2 
finansowanego przez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego 
2014- 2020 – mechanizm ZIT 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której zawarto Porozumienie 
Partnerskie pomiędzy Gminą Miasta Gdyni (Beneficjent) a Starostwem 
Powiatowym w Pucku oraz Starostwem Powiatowym  w Wejherowie 
(Partnerzy Porozumienia) w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
zmierzającego do zapobiegania cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta 
Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego. 

5 IV/80/18 
Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której określono zasady i tryb 
przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego w Mieście Gdynia. 

6 IV/79/18 

Zmiana uchwały nr III/30/14 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 zmienionej 
uchwałą nr XLI/1191/18 z dnia 28 marca 
2018 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono skład 
członków Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP 
ZOZ w Gdyni ul.  Żwirki i Wigury 14. 

7 IV/78/18 
Zmiana uchwały nr III/42/14 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy SPZOZ 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały III/42/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Gdyni, powołując na to stanowisko Ewę Krym i Elżbietę Sierżęga. 
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Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni 

8 IV/77/18 
Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść Statutu 
Miasta Gdyni określonego w uchwale XXIII/498/04 z dnia 22 września 2004 
roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni. 

9 IV/76/18 

Upoważnienie Prezydenta Miasta Gdyni 
do złożenia wniosku o dotację na 
realizację zadania "Strategia Rozwoju 
Elektromobilności dla Gminy Miasta 
Gdyni do roku 2035" 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której Prezydent Miasta Gdyni 
otrzymał upoważnienie do złożenia wniosku o dotację na opracowanie 
„Strategii Rozwoju Elektomobilności dla Gminy Miast Gdyni do roku 2035". 

10 IV/75/18 

Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę 
Miasta Gdyni odrębnej własności lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej, położonych 
w Gdyni przy ulicy Orłowskiej 51, 
stanowiących własność osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej tj. gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie 
służą wyłącznie do użytku właściciela lokali, położonych w Gdyni przy 
ul. Orłowskiej 51. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

11 IV/74/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Bernadowskiej na czas nieoznaczony 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W 2019 roku planowane jest 
zawarcie umowy dzierżawy. 
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12 IV/73/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych przy 
ul. Folwarcznej i Wrocławskiej, 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ulicach Folwarcznej i Wrocławskiej. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 

13 IV/72/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy 
ul. L. Cylkowskiego 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. L. Cylkowskiego na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

14 IV/71/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Powstania Wielkopolskiego 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Powstania Wielkopolskiego na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy 
dzierżawy. 

15 IV/70/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wrocławskiej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wrocławskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

16 IV/69/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

17 IV/68/18 
Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 
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gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej 

18 IV/67/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Żółkiewskiego 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Żółkiewskiego na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

19 IV/66/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 387 m2 
położonej w Gdyni przy ul. Rybaków. 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

20 IV/65/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 692 m2 
położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

21 IV/64/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 400 m2 
położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

22 IV/63/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej 
34 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Nowogrodzkiej 34 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 
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23 IV/62/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Komandorskiej 17-19. 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Komandorskiej 17-19 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

24 IV/61/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Jemiołowej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Jemiołowej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

25 IV/60/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Amona 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Amona na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców 
i użytkowników. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

26 IV/59/18 

Wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy 
ul. Ikara 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny działki nr 86 o pow. 754 m2, 
oznaczonej obręb 0009 Babie Doły, zapisanej w KW GD1Y/00040731/3 przy 
ul. Ikara jako własność Skarbu Państwa – Agencja Mienia Wojskowego, 
przeznaczoną pod drogę publiczną i zieleń urządzoną. Uchwała została 
zrealizowana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni 418/19/VIII/P z dnia 
5 lutego 2019 roku. W dniu 8 lutego 2019 roku zawarto akt notarialny Rep. A 
nr 898/2019. 
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27 IV/58/18 

Bonifikata od ceny sprzedaży 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 
na zakładanie lub poszerzanie cmentarzy 
wyznaniowych 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na cel działalności sakralnej - 
cmentarze lub poszerzanie istniejących cmentarzy wyznaniowych. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 37 z 2019 roku. 

28 IV/57/18 

Ustalenie wysokości bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów na 
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której ustalono bonifikatę od 
opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntu, stanowiącego dotychczas własność Gminy Miasta 
Gdyni w wysokości 90% na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

29 IV/56/18 

Powierzenie obsługi placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której powierzono obsługę 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Gdyni Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni. 

30 IV/55/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic 
Wielkopolskiej i Parkowej 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, 
rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. 
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31 IV/54/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 
w Gdyni, rejon Skweru Plymouth 
i al. Marszałka Piłsudskiego 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze 
Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka 
Piłsudskiego. 

32 IV/53/18 
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla 
Miasta Gdynia na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której przyjęto Wieloletnią 
Prognozę Finansową dla miasta Gdyni na lata 2019-2033 wraz z prognozą 
długu na lata 2019-2033. 

33 IV/52/18 
Uchwalenie budżetu miasta Gdyni na 
2019 rok 

Uchwała z dnia 19 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono budżet 
miasta Gdyni na 2019 rok. 

34 III/51/18 Powołanie Komisji Budżetowej 
Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Budżetową. 

35 III/50/18 Powołanie Komisji Sportu 
Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Sportu. 

36 III/49/18 
Powołanie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

37 III/48/18 
Powołanie Komisji Samorządności 
Lokalnej i Bezpieczeństwa 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. 

38 III/47/18 
Powołanie Komisji Rodziny, Pomocy 
Społecznej i Zdrowia 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia. 

39 III/46/18 Powołanie Komisji Rewizyjnej 
Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Rewizyjną. 

40 III/45/18 
Powołanie Komisji Planowania 
Przestrzennego i Strategii 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Planowania Przestrzennego i Strategii. 

41 III/44/18 Powołanie Komisji Oświaty 
Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Oświaty. 
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42 III/43/18 Powołanie Komisji Kultury 
Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Kultury. 

43 III/42/18 
Powołanie Komisji Gospodarki 
Komunalnej 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której powołano stałą Komisję 
Gospodarki Komunalnej. 

44 III/41/18 
Delegowanie radnych Rady Miasta 
Gdynia do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której oddelegowano do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku następujących radnych: Pana Andrzeja 
Bienia i Stanisława Borskiego. 

45 III/40/18 

Zmiana uchwały w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XLI/1168/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( MRMG z 2018 r. poz. 81) zmienionej 
uchwałą XLVI/1412/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 roku 
(MRMG z 2018 r. poz. 332) i zmienionej uchwałą II/12/2018 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 21 listopada 2018 roku. Podjęcie niniejszej uchwały było 
niezbędne w celu wydatkowania w pełnej wysokości środków PFRON w roku 
2018 przypadających na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej 
i społecznej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

46 III/39/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 97 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 97 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

47 III/38/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 
nr 7 i nr 15A 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Jesionowej nr 7 i nr 15A na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 
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48 III/37/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Kurpiowskiej 37B 

Uchwała z dnia 5 grudnia  2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Kurpiowskiej 37B na czas nieoznaczony na rzecz współwłaściciela 
nieruchomości przyległej. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy 
dzierżawy. 

49 III/36/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Obrońców 
Wybrzeża 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Obrońców Wybrzeża na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku zawarto umowę dzierżawy PN/18/D/2019 
obowiązującą od 1 lutego 2019 roku. 

50 III/35/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Płockiej/Gedymina 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Płockiej/Gedymina na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

51 III/34/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Przebendowskich 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Przebendowskich na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

52 III/33/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Sambora 7. 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Sambora 7 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

53 III/32/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 34 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej 34 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 
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54 III/31/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spacerowej 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spacerowej, na której posadowione są urządzenia zabawowe wraz z 
infrastrukturą, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 roku, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy 
dzierżawy. 

55 III/30/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. św. Kazimierza Królewicza 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. św. Kazimierza Królewicza na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

56 III/29/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej /Racławickiej 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej/Racławickiej na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy 
dzierżawy. 

57 III/28/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wrocławskiej 93 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wrocławskiej 93 na czas oznaczony do 31 maja 2019 roku na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. Odstąpiono od zawarcia umowy dzierżawy ze 
względu na nieuregulowanie zadłużenia we wskazanym terminie. 

58 III/27/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości drogowej 
położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na  
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości drogowej położonej w pasie ul. Adm. J. 
Unruga. Decyzją z dnia 28 stycznia 2019 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu 
działki na rzecz Powiatu Gdynia. 
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59 III/26/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie ulicy Zielonej 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

60 III/25/18 
Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia 
dorocznych nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni „Galion Gdyński” 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
regulaminu określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród 
Prezydenta Miasta Gdyni "Galion Gdyński". 

61 III/24/18 
Uchwalenie rocznego Programu 
współpracy miasta Gdyni z organizacjami 
pozarządowymi 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono roczny 
Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Uchwała 
jest realizowana w sposób ciągły, w związku z tym straciła moc Uchwała Nr 
XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018. 

62 III/22/18 
Zmiana uchwały w sprawie powołania 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów 
do Rad Dzielnic 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono skład 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic, która określona 
była w uchwale III/54/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad 
Dzielnic. 

63 III/21/18 

Zawarcie porozumienia dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji 
zadania polegającego na zmianie 
wielkości, obszaru i granic aglomeracji 
Gdańsk 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której w dniu 22 stycznia 2019 
roku zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą miasta Gdyni 
a Gminą Miasta Gdańska, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą 
Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Szemud, Gminą 
Żukowo. 
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64 III/20/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 
A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. 

65 III/19/18 

Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Oksywie 
w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, 
inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której podjęte zostały prace 
zmierzające do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic: Bosmańskiej, 
inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich. 

66 III/18/18 
Ustalenie wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której ustalono wynagrodzenie 
Prezydenta Miasta Gdyni. Uchwała obowiązuje od chwili złożenia ślubowania 
przez Prezydenta Miasta Gdyni wobec Rady Miasta Gdyni. 

67 III/17/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której  zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1164/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1195/18 z 28 marca 2018 roku, XLIII/1223/18 z 30 maja 2018 roku, 
XLIV/1302/18 z 27 czerwca 2018 roku, XLV/1355/18 z 29 sierpnia 2018 roku, 
XLVI/1411/18 z 26 września 2018 roku. 
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68 III/16/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono uchwałę Rady 
Miasta Gdyni XXXVIII/1079/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1194/18 z dnia 28 marca 2018 roku, XLIII/1222/18 z dnia 30 maja 2018 
roku, XLIV/1301/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLV/1354/18 z dnia 29 
sierpnia 2018 roku, XLVI/1410/18 z 26 września 2018 roku oraz zarządzeń 
Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K. 
7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 
7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 
7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 7995/18/VII/K, 7998/18/VII/K, 
8017/18/VII/K, 8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K, 8119/18/VII/K, 8124/18/VII/K, 
8152/18/VII/K, 8169/18/VII/K, 8205/18/VII/K, 8229/18/VII/K, 
8256/18/VII/K.8319/18/VII/K, 8363/18/VII/K, 8449/18/VII/K, 8503/18/VII/K, 
8506/18/VII/K, 8565/18/VII/K, 8614/18/VII/K, 8621/18/VII/K, 8/18/VIII/K. 

69 III/o29/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 5 grudnia 2018 roku, w wyniku której ogłoszono jednolity tekst 
uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Gdyni. 

70 II/15/18 

Wyrażenie zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę  na 
nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest 
na rok 2020. 

71 II/14/18 

Przyjęcie programu polityki zdrowotnej 
pn. „Program profilaktyki zakażeń 
wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 
na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 
2018 – 2020” 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której przyjęto program 
profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusami 
brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018-
2020. 
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72 II/13/18 

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu Osłonowego wsparcia 
mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz- 
Dreszera na lata 2017 -2021 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której dokonano zmiany 
uchwały Rady Miasta Gdyni XXXI/769/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza 
gen. Orlicz- Dreszera na lata 2017-2021. 

73 II/12/18 

Zmiana uchwały w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XLI/1168/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdyni 
XLVI/1412/18 z dnia 26 września 2018 roku. Podjęcie niniejszej uchwały było 
niezbędne w celu wydatkowania w pełnej wysokości środków PFRON w roku 
2018 przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz 
aktywizacji zawodowej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

74 II/11/18 
Określenie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której określono wysokość 
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, tym samym 
uchwała XXXVI/977/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 roku, 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Miasta Gdyni, straciła moc prawną. 

75 II/10/18 

Ustalenie wysokości opłat za usunięcie 
i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której określono wysokość 
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 
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76 II/9/18 
Opłata miejscowa na terenie Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 21 listopada 2018 roku, w wyniku której wprowadzono opłatę 
miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście 
Gdynia. Podjęty dokument uchylił uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 25 
października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni, 
podwyższając tym samym opłatę z 2,22 zł w 2017 roku na 2,26 zł w 2018 roku. 

77 I/8/18 
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 
radnego (Marek Łucyk) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której nastąpiło wygaśnięcie 
mandatu radnego Rady Miasta Gdyni Pana Marka Michała Łucyka w okręgu 
wyborczym Nr 1 z listy Nr 13 Komitetu Wyborczego  Wyborców 
Samorządność. 

78 I/7/18 
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 
radnego (Michał Guć) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której nastąpiło wygaśnięcie 
mandatu radnego Rady Miasta Gdyni Pana Michała Gucia w okręgu 
wyborczym Nr 5 z listy Nr 13 Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność. 

79 I/6/18 
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 
radnego (Bartosz Bartoszewicz) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której nastąpiło wygaśnięcie 
mandatu radnego Rady Miasta Gdyni Pana Bartosza Bartoszewicza w okręgu 
wyborczym Nr 2 z listy Nr 13 Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność. 

80 I/5/18 
Wybór wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Gdyni (Andrzej Bień) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której wybrano Pana 
Andrzeja Bienia na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

81 I/4/18 
Wybór wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Gdyni (Marcin Wołek) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której wybrano Pana 
Marcina Wołka na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

82 I/3/18 
Wybór wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Gdyni (Stanisław Borski) 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której wybrano Pana 
Stanisława Borskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

83 I/2/18 
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której wybrano Panią Joannę 
Zielińską  na Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

84 I/1/18 Wybór Komisji Rekrutacyjnej 
Uchwała z dnia 19 listopada 2018 roku, w wyniku której wybrano skład Komisji 
Rekrutacyjnej o składzie: Ewa Krym, Paweł Brutel, Ireneusz Bekisz, Lechosław 
Dzierżak, Danuta Płotka. 
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85 XLVI/1424/18 

Wyrażenie zgody na oddanie udziału 
w prawie użytkowania wieczystego 
niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokali mieszkalnych 
nr 59A, 84A, 92A, 100A położonych w 
Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok 
II 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części 
gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A, 100A 
położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II. Uchwała 
zrealizowana. 

86 XLVI/1423/18 
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty 
dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych płatnych z tytułu 
prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu 
na nieruchomościach położonych przy ul. Kazimierza Górskiego 8 i 10 oraz 
ul. Nauczycielskiej 9. Uchwała zrealizowana, oddano nieruchomości: boisko 
przy ul. Nauczycielskiej 9, Halę Arena i Stadion Rugby przy ul. Kazimierza 
Górskiego 8 i 10 w trwały zarząd. 

87 XLVI/1422/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni położonych przy 
ulicy Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I 
Armii Wojska Polskiego 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych 
przy ulicy Juliusza Słowackiego i Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

88 XLVI/1421/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Bydgoskiej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Bydgoskiej. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

89 XLVI/1420/18 

Wyrażenie zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość 
stanowiącą własność osób fizycznych 
(ul. Wiczlińska) 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (ul. Wiczlińska). 
Wykonanie uchwały planowane jest na 2019 rok. 
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90 XLVI/1419/18 

Wyrażenie zgody na oddanie w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

91 XLVI/1418/18 

Wyrażenie zgody na oddanie udziału 
w prawie użytkowania wieczystego 
niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokali mieszkalnych 
nr 6B, 11A, 18, 24 położonych Gdyni przy 
ul. Wójta Radtkego 53 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części 
gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 6B, 11A, 18, 24 położonych 
Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 53. Uchwała została zrealizowana, 
nieruchomość sprzedano w dniu 21 grudnia 2018 roku. 

92 XLVI/1417/18 

Powierzenie spółce InnoBaltica spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gdańsku zadań własnych 
Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z  dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której powierzono spółce 
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanie zadań własnych 
Gminy Miasta Gdyni z zakresu publicznego transportu zbiorowego, 
polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu 
zbiorowego. 

93 
XLVI/1416/18 

 

Zmiana statutu jednostki budżetowej 
„Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni" 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której określono statutowe 
zadania jednostki budżetowej "Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni", zmieniając treść uchwały VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 
marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Biuro 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni". 
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94 XLVI/1415/18 
Ustalenie lokalnych standardów 
urbanistycznych 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której określono lokalne 
standardy urbanistyczne obowiązujące na terenie Gdyni, w przypadku 
lokalizacji i realizacji inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 
roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących. 

95 XLVI/1414/18 

Regulamin wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Gdyni” 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której przyjęto „Regulamin 
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdyni”, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Zmiana 
wprowadziła zapisy zwiększające środki przeznaczone na dodatki motywacyjne 
dla nauczycieli i dodatki funkcyjne. Dodatkowo, dokonano aktualizacji w 
dotychczasowych zapisach regulaminu, które wynikają z istotnych zmian 
przepisów oświatowych. 

96 XLVI/1413/18 
Przyjęcie „Gminnego programu 
przeciwdziałania cyberprzemocy 
i infoholizmowi na lata 2018-2020” 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której przyjęto „Gminny 
program przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi na lata 2018-2020”. 

97 XLVI/1412/18 

Zmiana uchwały w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XLI/1168/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wynikała ze zmiany 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym, którego efektem jest zwiększenie wysokości 
dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie 
terapii zajęciowej. 



 

Strona | 96  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

98 XLVI/1411/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której  zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni:  XL/1164/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1195/18 z 28 marca 2018 roku, XLIII/1223/18 z 30 maja 2018 roku, 
XLIV/1302/18 z 27 czerwca 2018 roku, XLV/1355/18 z 29 sierpnia 2018 roku. 

99 XLVI/1410/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały Rady Miasta Gdyni XXXVIII/1079/17 z 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1194/18 z dnia 28 marca 2018 roku, XLIII/1222/18 z dnia 30 maja 2018 
roku, XLIV/1301/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLV/1354/18 z dnia 29 
sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 
7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K. 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 
7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 
7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 
7995/18/VII/K, 7998/18/VII/K, 8017/18/VII/K, 8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K, 
8119/18/VII/K, 8124/18/VII/K, 8152/18/VII/K, 8169/18/VII/K, 8205/18/VII/K, 
8229/18/VII/K, 8256/18/VII/K.8319/18/VII/K, 8363/18/VII/K. 

100 XLVI/1409/18 
Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni 
za rok szkolny 2017/2018” 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której przyjęto "Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 
2017/2018", stanowiącą załącznik niniejszej uchwały. 
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101 XLVI/1408/18 

Zawarcie porozumienia z Miastem Sopot 
dotyczącego objęcia zakresem działania 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni terenu 
Miasta Sopot 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której w dniu 27 września 
2018 roku zawarto Porozumienie Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Sopot 
w sprawie objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot. 

102 XLVI/1407/18 
Wzniesienie Pomnika Komandosów 
Jednostki Formoza w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wzniesiono Pomnik 
Komandosów Jednostki Formoza w Gdyni. 

103 XLVI/1406/18 
Skarga na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, w której 
zarzucono Prezydentowi Miasta Gdyni zaniedbanie lub nienależyte 
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga dotyczyła likwidacji przejścia dla 
pieszych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni usytuowanego naprzeciw Zakładu 
Rehabilitacyjnego z oddziałem szpitalnym na rzecz kładki dla pieszych. 

104 XLVI/1405/18 
Skarga na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkół Sportowych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych 
w Gdyni, w której zarzucono Dyrektorowi brak nadzoru nad kadrą 
pedagogiczną Zespołu Szkół Sportowych w Gdyni oraz złamanie postanowień 
rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki i Szkolnictwa z dnia 7 września 2004 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych. 
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105 XLVI/1404/18 
Skarga na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, w której zarzucono Prezydentowi Miasta Gdyni 
bezczynność i przewlekłość działania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w sprawie 
braku zasadności prowadzenia postępowania egzekucyjnego mającego na celu 
wyegzekwowanie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez 
uiszczania wymaganych opłat. 

106 XLVI/1403/18 
Skarga na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni polegającej na niezałatwieniu sprawy 
zapewnienia dostępu dla pojazdów pogotowia ratunkowego, taxi na odcinku 
od klatki B do klatki C na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 22/24 w 
Gdyni oraz wydzielenia i oznakowania miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych. 

107 XLVI/1402/18 

Zasady przeprowadzania naboru 
wniosków o zawarcie umowy najmu, 
w tym kryteria pierwszeństwa, zasad 
przeprowadzania oceny punktowej oraz 
maksymalnej wysokości miesięcznego 
dochodu gospodarstwa domowego, 
obowiązkowej kaucji w budynkach 
mieszkalnych przy ul. Puszczyka w 
ramach programu „Mieszkanie Plus” 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której określono zasady 
przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego, w tym kryteria pierwszeństwa, zasady przeprowadzania oceny 
punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa 
domowego, obowiązkowej kaucji w nowowybudowanych budynkach 
mieszkalnych przy ul. Puszczyka, w dzielnicy Gdynia - Kacze Buki w ramach 
programu pilotażowego „Mieszkanie Plus”. 
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108 XLVI/1401/18 
Skarga na działalność Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w 
Gdyni dotyczącej zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań statutowych 
przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poprzez nieutrzymanie w 
stanie umożliwiającym bezpieczny przejazd i eksploatację pojazdami 
samochodowymi ul. Leśna Polana, położonej w granicach administracyjnych 
Miasta Gdyni. 

109 XLVI/1400/18 

Skarga Uczniowskiego Klubu Sportowego 
MORŚWIN na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego 
Centrum Sportu 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej w czerwcu 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy 
MORŚWIN, w której zarzucono Prezydentowi Miasta Gdyni oraz Dyrektorowi 
Gdyńskiego Centrum Sportu nieprawidłowe działania w stosunku do tego 
Klubu prowadzące do likwidacji łucznictwa w Gdyni. 

110 XLVI/1399/18 
Skarga Rady Rodziców Przedszkola nr 
24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej 
placówki 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej w czerwcu 2018 r. przez Radę Rodziców Przedszkola 
nr 24 w Gdyni opisującej nienależyte współdziałanie Dyrektora tego 
Przedszkola z Radą w procesie zarządzania placówką. 

111 XLVI/1398/18 
Skarga na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 51 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej w maju 2018 r. na działanie Dyrektora Szkoły  
Podstawowej Nr 51 w Gdyni dotyczącej wydania przez kadrę pedagogiczną 
Szkoły Podstawowej nr 51 oświadczenia bez wiedzy Dyrektora Szkoły oraz 
nieuprawnionego posłużenia się pieczęcią szkoły. Dodatkowo, Skarżący 
zarzucił, iż opisany w skardze dokument ma charakter pomówienia oraz 
zaniedbania i braku opieki względem podopiecznego. 
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112 XLVI/1397/18 

Skarga na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów 
Urzędu Miasta Gdyni w sprawie 
przekazania informacji zawartych w 
aktach podatkowych 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi złożonej w czerwcu 2018 r.  przez pełnomocnika Pana MP na 
działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu 
Miasta Gdyni polegającą na nie przekazaniu wnioskowanych przez Skarżącego 
informacji zawartych w aktach podatkowych znajdujących się w Urzędzie 
Miasta Gdynia. 

113 XLVI/1396/18 

Skarga z dnia 29 marca 2018 r. oraz z dnia 
11 maja 2018 r. na działalność 
Dyrektora  MOPS oraz Kierownika 
Centrum Reintegracji i Interwencji 
Mieszkaniowej MOPS w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której podtrzymuje się 
stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale z dnia 22 listopada 
2017 r. Nr XXXVII/1073/18, w którym uznano, iż skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika 
Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni dotyczące 
nieprawidłowości działania  kierowanych przez te osoby instytucji, nie 
zasługują na uwzględnienie. 
 

114 XLVI/1395/18 

Skarga na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni wniesionej w dniu 16 maja 2018 r. 
oraz jego wniosków o zobowiązanie 
Prezydenta Miasta Gdyni do dokonania 
wykupienia od Skarżącego nieruchomości 
będących jego własnością, położonych w 
Gdyni, przy ul. x nr 4 i nr 6 oraz przy ul. y 
nr 3 i nr 5, które w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są pod inwestycję 
publiczną oraz o zobowiązanie go do 
wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia  za 
użytkowanie nieruchomości Skarżącego 
bez tytułu prawnego 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której uznaje się brak 
zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, dotyczącej 
uniemożliwienia Skarżącemu przez Gminę realizacji planowanych przez niego 
inwestycji na nieruchomościach  nabytych przez niego w 1995 i w 1997r.,  nie 
dokonanie przez Gminę wykupienia  tych nieruchomości, bezprawnego zajęcia 
przez Gminę Miasta Gdynia nieruchomości Skarżącego położonych w Gdyni 
przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5.  
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115 XLVI/1394/18 

Wyrażenie zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości 
będące w użytkowaniu wieczystym osoby 
prawnej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Uchwała 
nie została zrealizowana w 2018 roku, straciła moc prawną 27 marca 2019 
roku ze względu na podjęcie nowej uchwały VII/223/19. 

116 XLVI/1393/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Szarych Szeregów 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Szarych Szeregów na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy oraz użytkowników. W 2019 roku zawarto umowy dzierżawy: 
PN/254/D/18 z dnia 27 listopada 2018 roku, PN/255/D/18 z dnia 19 grudnia 
2019 roku, PN/256/D/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku. 

117 XLVI/1392/18 

Wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Harcerskiej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Harcerskiej na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

118 XLVI/1391/18 

Wyrażenie zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ulicy Plac Konstytucji 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie  prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Plac Konstytucji. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 

119 XLVI/1390/18 

Wyrażenie zgody na oddanie w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. Wincentego 
Pola 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 
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120 XLVI/1389/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Szyprów 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Szyprów. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

121 XLVI/1388/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Gorczycowej i Kameliowej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul .Gorczycowej i Kameliowej. Wykonanie uchwały planowane jest na rok 
2019. 

122 XLVI/1387/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
os. Kępa Oksywska 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy os. Kępa Oksywska. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

123 XLVI/1386/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału 
w spółdzielczym własnościowym prawie 
do lokalu mieszkalnego nr 24, 
usytuowanego w Gdyni przy 
ul. Chwarznieńskiej 34 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 
mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 34. 
Uchwała zrealizowana. 

124 XLVI/1385/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Bosmańskiej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Bosmańskiej. Wykonanie uchwały planowane jest na rok 2019. 

125 XLVI/1384/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych przy 
ul. Bosmańskiej, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni. Czynności związane z uchwałą są w trakcie 
realizacji. 
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126 XLVI/1383/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Adama Asnyka i Henryka 
Siemiradzkiego 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego. Czynności związane z 
uchwałą są w trakcie realizacji. 

127 XLVI/1382/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Lidzkiej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Lidzkiej. Wykonanie uchwały planowane jest na rok 2019. 

128 XLVI/1381/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul.Hutniczej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Hutniczej. Wykonanie uchwały planowane jest na rok 2019. 

129 XLVI/1380/18 

Nieodpłatnego przejęcie od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na 
prawach powiatu nieruchomości 
położonej w pasie drogowym ulicy 
Bosmańskiej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy 
Bosmańskiej. Decyzją z dnia 28 stycznia 2019 roku Wojewoda orzekł 
o przekazaniu działki na rzecz Powiatu Gdynia. 

130 XLVI/1379/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy 
ul. Śląskiej 28 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28 w Gdyni. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 
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131 XLVI/1378/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości zabudowanych ciągami 
pieszymi oraz zielenią miejską 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią 
miejską. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

132 XLVI/1377/18 
Udzielanie bonifikaty od ceny zbycia 
nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art.209a Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz ustalono wysokość bonifikaty na 98% 
ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 
Uchwała będzie realizowana w miarę realizacji wniosków składanych w trybie 
art.209a. 

133 XLVI/1376/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej 
ul. Grenadierów w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg 
drogi publicznej ul. Grenadierów w Gdyni. 

134 XLVI/1375/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej 
ul. Bartosza Głowackiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg 
drogi publicznej ul. Bartosza Głowackiego w Gdyni. 

135 XLVI/1374/18 

Zmiana uchwały Nr XLV/1089/06 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. 
w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni. 

Uchwała z dnia 26 września 2018 r., w wyniku której nastąpiła zmiana uchwały 
Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni. W ramach podjętej 
uchwały zmieniony został Statut ZDiZ w zakresie zadań statutowych jednostki. 
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136 XLVI/1373/18 

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia 
Domu Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle chorych w Gdyni, przy 
ul. Bosmańskiej 32A 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXIX/728/97 z dnia 26 listopada 1997r. sprawie utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 
32A. Podjęta uchwała wprowadziła nową nazwę ośrodka wsparcia 
odzwierciedlającą funkcjonowanie w sieci gdyńskiego systemu wsparcia, 
dookreślającą odbiorców jego oferty oraz doprecyzowującą funkcje. 

137 XLVI/1372/18 

Zmiana Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi) 
i usługi rehabilitacyjne oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z odpłatności 
i trybu ich pobierania 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono 
szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowe 
zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich 
pobierania wcześniej określone w uchwale XV/293/11 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 21 grudnia 2011 roku. 

138 XLVI/1371/18 

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe osób i 
bagażu środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej oraz zasad taryfowych 

Uchwała z dnia 28 września 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwały XLI/1196/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku. 
W związku z realizacją projektu Moje Miasto Gdynia, w ramach którego 
wprowadzono Kartę Mieszkańca zaszła konieczność zmiany zapisów 
dotyczących dokumentów uprawniających do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdyni 
oraz dzieci do lat 7. Po legitymacji szkolnej kolejnym dokumentem 
potwierdzającym prawo do bezpłatnych przejazdów dla uczniów stała się Karta 
Mieszkańca. Jest ona również dokumentem potwierdzającym wiek dziecka. 
Uchwała obowiązuje od 17 października 2018 roku. 
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139 XLVI/1370/18 

Przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do 
projektu partnerskiego pn. „Go Out And 
Live – creating conditions conductive to 
maintaining the highest quality of seniors’ 
lives” dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia i młodzieży 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której Gmina Miasta Gdyni 
przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating 
conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 
2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. 

140 XLVI/1369/18 
Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono zasady 
i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Straciła moc uchwała 
XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 roku. 

141 XLVI/1368/18 
Uchwalenie regulaminu obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której nastąpiło uchwalenie 
regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zmiana uchwały wynika 
z konieczności dopasowania jej do przepisów krajowych. Zgodnie ze 
znowelizowanym brzmieniem art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego określać będzie 
odrębna uchwała. 

142 XLVI/1367/18 
Zmiana uchwał w sprawach statutów 
dzielnic 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwał w sprawach statutów dzielnic. Zmiana ułatwi składanie wniosków 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. przez rady dzielnic czy grupy 
mieszkańców. Wniosek będzie zawierał jedynie propozycję przedmiotu i celu 
oraz uzasadnienie tłumaczące dlaczego warto zająć się danym tematem. 
Wnioskodawca nie będzie musiał już proponować metod czy określać zakresu 
terytorialnego. 
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143 XLVI/1366/18 
Zmiana uchwał w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której zmieniono uchwałę 
w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni. Skrócenie czasu potrzebnego na 
poinformowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych pozwoli na 
większą elastyczność w planowaniu działań informacyjnych z wykorzystaniem 
różnych kanałów komunikacji, w tym Biuletynu "Ratusz". 

144 XLVI/1365/18 
Przyjęcie Programu „Gdynia bez barier 
2018-2023” 

Uchwała z dnia 26 września 2018 roku, w wyniku której przyjęto do realizacji 
Program "Gdynia bez barier 2018-2023". 

145 XLV/1364/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej w pasie ulicy 
Kacze Buki 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Kacze Buki. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

146 XLV/1363/18 

Wyrażenie zgody na oddanie udziału 
w prawie użytkowania wieczystego 
niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 
w kl. 9 i 18 w kl. 7 położonych w Gdyni 
przy ul. Augustyna Necla 7- 9 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części 
gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 7 w kl. 9 i 18 w kl. 7 
położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 7- 9. Uchwała zrealizowana. 

147 XLV/1362/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ulicy Antoniego 
Abrahama 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Antoniego Abrahama na czas oznaczony 5 lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/235//D/2018/2019 
obowiązującą od 1 lutego 2019 do 1 lutego 2024 roku. 
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148 XLV/1361/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonych przy ul. Kacze Buki 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kacze 
Buki. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały 
planowane jest na rok 2019. 

149 XLV/1360/18 

Ustalenie wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkola 
i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzone przez Gminę 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której ustalono wysokości 
opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta 
Gdyni. W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych pojawiła się konieczność dostosowania stanu prawnego 
obowiązującego na terenie Gminy Miasta Gdyni do przepisów ww. ustawy. 
Traci moc uchwała XXVIII/696/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 roku 
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 

150 XLV/1359/18 

Zmiana nazwy Ośrodka Dokształcania 
Zawodowego, funkcjonującego w 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono nazwę 
Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni. Zmiana weszła w życie z dniem 
1 września 2018 roku. 

151 XLV/1358/18 

Zmiana uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 
27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do 
realizacji projektu partnerskiego 
pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach 
Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – 
Priorytetu 1. Współpraca w zakresie 
zachowania i transgranicznego rozwoju 
dziedzictwa historycznego, 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której dokonano zmiany 
uchwały XXXV/972/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu 
Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie 
zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, 
przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Rosja 2014-2020 w zakresie zmiany kwoty dofinansowania wynikającej z 
rezygnacji z udziału jednego z partnerów, zmieniono kwoty zabezpieczone na 
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przyrodniczego i kulturowego Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 
2014-2020 

czas realizacji inwestycji w określony w uchwale sposób. Dodatkowo, uchwała 
z dnia 29 sierpnia 2018 roku stanowiła również o wykreśleniu  §3 uchwały 
XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 roku. 

152 XLV/1357/18 

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe osób i 
bagażu środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej oraz zasad taryfowych 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwały XLI/1196/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej i zasad taryfowych. W ramach uchwały dokonano 
zmian granic taryfowych doprecyzowując zapisy na linii 194. Uchwała 
obowiązuje od 29 września 2018 roku. 

153 XLV/1356/18 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której w 2018 roku 
zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 100 mln zł, z terminem spłaty 
kredytu i odsetek w terminie do końca 2029 roku, z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego  deficytu budżetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

154 XLV/1355/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała  z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033. Zmian 
dokonano na podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1164/18 z dnia 28 
lutego 2018 roku, XLI/1195/18 z 28 marca 2018 roku, XLIII/1223/18 z 30 maja 
2018 roku, XLIV z 27 czerwca 2018 roku. 

153 XLV/1354/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018. Zmian dokonano na 
podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1194/18 z dnia 28 marca 2018 roku, XLIII/1222/18 z dnia 30 maja 2018 
roku, XLIV/1301/18 z dnia 27.06.2018 roku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta 
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Gdyni: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K. 7388/18/VII/K, 
7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 
7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 
7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 7995/18/VII/K, 7998/18/VII/K, 8017/18/VII/K, 
8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K, 8119/18/VII/K, 8124/18/VII/K, 8152/18/VII/K, 
8169/18/VII/K, 8205/18/VII/K, 8229/18/VII/K, 8256/18/VII/K. 

154 XLV/1353/18 
Zmiana uchwały w sprawie podziału 
miasta Gdyni na stałe obwody głosowania 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwały XLII/1200/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2018 roku 
w sprawie podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, wobec 
powyższego dopisano do obwodu 98 w Gdyni ulicę, która stanowi drogę 
wewnętrzną na terenie Miasta Gdyni i z dniem 30 maja 2018 roku została 
nadana jej nazwa "Nad Zatoką" (Uchwała XLIII/1262/18). 

155 XLV/1352/18 

Utworzenie na obszarze miasta Gdyni 
odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do organów 
jednostek samorządu terytorialnego 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiło utworzenie 
w obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. W tym celu utworzone 
zostały 4 odrębne obwody głosowania w szpitalach i domu Pomocy Społecznej 
w Gdyni. 

156 XLV/1351/18 

Skarga pana SW na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika 
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 
Kierownika Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni oraz 
wniosku o zawieszenie w czynnościach 
Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnika Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni, Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
nr 4 w Gdyni oraz wniosku o zawieszenie w czynnościach Prezydenta Miasta 
Gdyni. 
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157 XLV/1350/18 

Skarga pana JB na działania Prezydenta 
Miasta Gdyni oraz Naczelnika Wydziału 
Środowiska związane z wejściem na 
nieruchomość Skarżącego w związku 
z usuwaniem zgromadzonych na niej 
odpadów 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018  roku, w wyniku której uznano brak 
zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Naczelnika 
Wydziału Środowiska związane z wejściem na nieruchomość Skarżącego 
w związku z usuwaniem zgromadzonych na niej odpadów. 

158 XLV/1349/18 
Skarga pani IW na działalność Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018  roku, w wyniku której uznano brak 
zasadności skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdyni. 

159 XLV/1348/18 
Skargapani BW i pana PW na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018  roku, w wyniku której uznano brak 
zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 

160 XLV/1347/18 
Skarga pana AB na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018  roku, w wyniku której uznano brak 
zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 

161 XLV/1346/18 

Wyrażenie zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość 
stanowiącą własność osób fizycznych 
(Płka Dąbka, dz. nr 226) 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 

162 XLV/1345/18 

Wyrażenie zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość 
stanowiącą własność osoby fizycznej 
(Płka Dąbka, dz. nr 211) 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 
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163 XLV/1344/18 

Wyrażenie zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu 
Państwa 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna na rzecz Skarbu Państwa. Wykonanie 
uchwały planowane jest na rok 2019. 

164 XLV/1343/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie drogowym ul. Chylońskiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Chylońskiej. 
Decyzją z dnia 28 lutego 2019 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na 
rzecz Powiatu Miasta Gdyni. 

165 XLV/1342/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie ul. Adm. J. Unruga 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Adm. J. Unruga. Decyzją 
z dnia 21 listopada 2018 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na rzecz 
Powiatu Miasta Gdyni. 

166 XLV/1341/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie drogowym ul. Witomińskiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym 
ul. Witomińskiej. Decyzją z dnia 28 lutego 2019 roku Wojewoda orzekł 
o przekazaniu działki na rzecz Powiatu Miasta Gdyni. 

167 XLV/1340/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Łużyckiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Łużyckiej. Uchwała została zrealizowana. 
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168 XLV/1339/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Lidzkiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Lidzkiej. Uchwała została zrealizowana. 

169 XLV/1338/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Olgierda 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Olgierda. Uchwała została zrealizowana. 

170 XLV/1337/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Stryjskiej 29 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Stryjskiej 29. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

171 XLV/1336/18 
Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej przy ul. Lecha 
Bądkowskiego 1 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1. Uchwała 
została zrealizowana. 

172 XLV/1335/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu pomieszczeń użytkowych 
znajdujących się w podziemiu budynku 
przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
najem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na miejsca parkingowe 
położonych w Gdyni przy ul.3 Maja 27-31 na czas oznaczony do 3 lat na rzecz 
dotychczasowego najemcy. Zawarto umowę najmu. 

173 XLV/1334/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, 
ul. Wejherowskiej, ul. Zamenhofa 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni: 
ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej, ul. Zamenhofa na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników i nowych 
dzierżawców. Zawarto umowy dzierżawy. 
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174 XLV/1333/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Inżynierskiej 72 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Inżynierskiej 72 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 30 października 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/231D/2018 obowiązującą od 1 listopada 2018 roku. 

175 XLV/1332/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Lnianej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Lnianej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 14 grudnia 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PNG/271/D/18. 

176 XLV/1331/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Mariana Mokwy 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Mariana Mokwy na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców i użytkowników. W 2019 roku zawarto umowy dzierżawy: 
PN/260/D/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku, PN/261/D/18 z dnia 18 grudnia 
2018 roku, PN/263/D/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku, PN/264/D/18 z dnia 31 
grudnia 2018 roku, PN/265/D/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku. 

177 XLV/1330/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Puckiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Puckiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  
W dniu 31 grudnia 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/270/D/2018. 
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178 XLV/1329/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2019 roku zawarto umowy dzierżawy: PN/228/D/2018 z dnia 
31 października 2018 roku, PN/229/D/2018 z dnia 30 października 2018 roku, 
PN/230/D/2018 z dnia 30 października 2018 roku. 

179 XLV/1328/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 30 października 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/232/D/2018 
obowiązującą od 1 listopada 2018 roku. 

180 XLV/1327/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 79 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 79 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 14 listopada 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/241/D/18 
obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku. 

181 XLV/1326/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Stawnej i ul. Małokackiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Stawnej i ul. Małokackiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców i bezumownych użytkowników. Zawarto umowę dzierżawy. 

182 XLV/1325/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ulicy 
Świętojańskiej/Romualda Traugutta 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Świętojańskiej/Romualda Traugutta na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/238/D/2018 obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku. 
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183 XLV/1324/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 
118A 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Świętojańskiej 118A  na czas oznaczony 5 lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/244/D/2018 na czas 
oznaczony od 1 grudnia 2018 do 1 grudnia 2023. 

184 XLV/1323/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wiczlińskiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wiczlińskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

185 XLV/1322/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. J.Bema 13 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. J.Bema 13 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/248/D/2018 obowiązującą od 1 
grudnia 2018 roku. 

186 XLV/1321/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Szyprów 20 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Szyprów 20 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 30 listopada 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/252/D/18 
obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku. 

187 XLV/1320/19 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 35 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 35 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 21 listopada 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/242/D/18 
obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku. 

188 XLV/1319/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Juliana Ejsmonda 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Juliana Ejsmonda na czas oznaczony 15 lat, na rzecz Fundacji NOVA. 
W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 
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189 XLV/1318/18 

Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty 
przy zbywaniu nieruchomości w trybie 
art. 209a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty w przypadku 
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali, 
którym przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub 
oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej 
części stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni w trybie art.209a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Uchwała została uchylona uchwałą nr 
XLVI/1377/18 z dnia 26 września 2018 roku. 

190 XLV/1317/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
al. Zwycięstwa 36/111 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 36/111 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
użytkownika. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

191 XLV/1316/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Białostockiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Białostockiej w Gdyni. 

192 XLV/1315/18 

Pozbawienie ulic: Bananowej, 
Cytrynowej, Pomarańczowej, 
Porzeczkowej, Agrestowej w Gdyni 
kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie ich z użytkowania 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiło pozbawienie 
ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej, Agrestowej 
w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania. 

193 XLV/1314/18 

Zasady usytuowania na terenie miasta 
Gdyni miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz 
wprowadzenia zakazu sprzedaży, 
podawania oraz spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach, obiektach lub 
na określonych obszarach miasta 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której określono zasady 
usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych 
obszarach miasta. 
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194 XLV/1313/18 

Określenie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży na terenie miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której określono maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta 
Gdyni. 

195 XLV/1312/18 

Przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do 
projektu partnerskiego pn. „Bringing 
Sport To Children With Special Needs” 
dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia i młodzieży 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której Gmina Miasta Gdyni 
przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Bringing Sport To Children With 
Special Needs” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–
2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia i młodzieży. 

196 XLV/1311/18 
Projekt pn.: Rozwój systemu 
gospodarowania wodami opadowymi na 
terenie Gdyni - część III 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której przyjęto do realizacji 
projekt pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
Gdyni – część III, obejmującego trzy zadania inwestycyjne. Realizacja Projektu 
zaplanowana została na lata 2019-2021. Projekt został zgłoszony do ujęcia 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni. 

197 XLV/1310/18 
Projekt pn.: Rozwój systemu 
gospodarowania wodami opadowymi na 
terenie Gdyni - część II 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której przyjęto do realizacji 
projekt pn.: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
Gdyni - część II, obejmującego cztery zadania inwestycyjne. Projekt jest 
realizowany w zakresie Zadania nr 2 (koszt kwalifikowalny: 5 411 131,12 zł, 
zakończenie w III kwartale 2019 roku). Rozpoczęcie pozostałych zadań 
planowane jest w okresie IV kwartał 2018 roku – II kwartał 2019 roku z 
terminem zakończenia w 2019 roku (zadanie 3 i 4) oraz w 2020 roku (zadanie 
1). Środki na realizację zadania nr: 1, 2 i 3 zabezpieczone są w budżecie miasta 
Gdyni i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni. Realizacja 
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zadania nr 4 uwarunkowana jest podpisaniem umowy o dofinansowanie 
Projektu ze środków europejskich. 

198 XLV/1309/18 
Wyrażenie zgody na zawarcie 
porozumienia partnerskiego z innymi 
powiatami 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której w dniu 27 listopada 
2018 roku zawarto porozumienie partnerskie Gminy Miasta Gdyni z powiatami 
i miastami na prawach powiatu województwa na rzecz objęcia ewidencją 
gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. 

199 XLV/o27/18 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 
2017-2021 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której ogłoszono jednolity 
tekst uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021. 

200 XLV/o28/18 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
„Zasad udzielania dotacji celowej na 
finansowanie ochrony środowiska w 
zakresie inwestycji obejmujących 
wymianę źródeł energii cieplnej na źródła 
niskoemisyjne oraz budowę 
odnawialnych źródeł energii 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której ogłoszono jednolity 
tekst uchwały w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 
ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł 
energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł 
energii". 

201 XLV/o29/18 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały nr 
XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 
listopada 2004 r. w sprawie 
przekształcenia zakładu budżetowego 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której ogłoszono jednolity 
tekst uchwały XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku 
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej 
w jednostkę budżetową Zakład Komunikacji Miejskiej. 
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202 XLIV/1308/18 

Zmiana uchwały w sprawie zasad 
nabywania przez Gminę Miasta Gdyni 
lokali mieszkalnych do mieszkaniowego 
zasobu Gminy 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXIII/860/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 roku 
w sprawie zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do 
mieszkaniowego zasobu Gminy. 

203 XLIV/1307/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonych 
w pasach drogowych ulic Świętojańskiej, 
Drogi Gdyńskiej, Chabrowej, Łowickiej i 
Kartuskiej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę 
na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonych w pasach drogowych 
ul. Świętojańskiej, Drogi Gdyńskiej, Chabrowej, Łowickiej i Kartuskiej. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

204 XLIV/1306/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej w pasie 
ul. Antoniego Hryniewickiego 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Antoniego 
Hryniewickiego. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

205 XLIV/1305/18 
Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni działek 
położonych w pasie ul.Olgierda 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu działek położonych w pasie ul. Olgierda. Decyzją z dnia 30 
listopada 2018 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na rzecz Gminy 
Gdynia. 

206 XLIV/1304/18 

Pozbawienie ulic: Chodkiewicza, 
Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, 
Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, 
Podwórzowej, Ślusarskiej, Żytniej w Gdyni 
kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie ich z użytkowania. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której nastąpiło pozbawienie 
ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, 
Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej, Żytniej w Gdyni kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie ich z użytkowania. 

207 XLIV/1303/18 
Nagrody dla funkcjonariuszy Policji 
w Gdyni w 2018 r. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której przeznaczono kwotę 
20000 zł z budżetu Miasta w 2018 roku na nagrody za osiągnięcia w służbie dla 
funkcjonariuszy Policji w Gdyni, nagrody przekazane zostały w ramach 
zawartego porozumienia poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 
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208 XLIV/1302/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 
2033. Zmian dokonano na podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1164/18 
z dnia 28 lutego 2018 roku, XLI/1195/18 z 28 marca 2018 roku, XLIII/1223/18 
z  30 maja 2018 roku. 

209 XLIV/1301/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018. Zmian dokonano na 
podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, 
XLI/1194/18 z dnia 28 marca 2018 roku, XLIII/1222/18 z dnia 30 maja 2018 
roku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 
7312/18/VII/K. 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 
7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 7694/18/VII/K, 
7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 7995/18/VII/K, 
7998/18/VII/K, 8017/18/VII/K, 8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K. 

210 XLIV/1300/18 
Zmiana statutu gminnej jednostki 
budżetowej – Żłobek „Koniczynka” 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono załącznik do 
uchwały XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 roku 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”. 
Zmiany dotyczyły zapisów w statucie. 

211 XLIV/1299/18 
Zmiana statutu gminnej jednostki 
budżetowej – Żłobek „Niezapominajka” 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono załącznik do 
uchwały VII/130/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
uchylenia i przyjęcia nowego Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy 
ul. Wójta Radtkego 23, zmienionej uchwałą XXIV/594/16 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w statucie jednostki 
budżetowej żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23. 
Zmiany dotyczyły zapisów w statucie. 
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212 XLIV/1298/18 
Ustalenie kwoty kalkulacyjnej 
przypadającej na jednego mieszkańca 
dzielnicy w Gminie Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której ustalono kwotę 
kalkulacyjną przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta 
Gdyni celem ustalenia wysokości środków finansowych na działalność dzielnic 
w roku budżetowym 2019. 

213 XLIV/1297/18 
Skarga Pani MP na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której uznano brak 
zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 

214 XLIV/1296/18 

Zmiana uchwały nr XXX/622/13 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach/semestrach 
roku szkolnego; zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek obowiązującego 
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze; 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach/placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXX/622/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących 
stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdyni. Od 1 września 2018 roku Gmina Miasta Gdyni, jak organ 
prowadzący szkołę określił tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych w wymiarze 22 godzin oraz dokonał aktualizacji typów placówek 
oświatowych. 

215 XLIV/1295/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. gen. J. Dąbrowskiego 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Gen. J.Dąbrowskiego na czas nieoznaczony. W dniu 14 września 2018 roku 
zawarto umowę dzierżawy PN/223/D/18 obowiązującą od 1 października 2018 
roku. 
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216 XLIV/1294/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 114 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 114 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 1 października 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/219/D/2018 obowiązującą od 1 października 2018 roku. 

217 XLIV/1293/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Partyzantów 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Partyzantów na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 11 września 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/222/D/18 
obowiązującą od 1 października 2018 roku. 

218 XLIV/1292/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Leszczynki 50-51 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Leszczynki 50-51 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 17 września 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/220/D/2018 obowiązującą od 1 października 2018 roku. 

219 XLIV/1291/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Chabrowej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 3 grudnia 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/245/D/18 
obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku. 

220 XLIV/1290/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy 
ul. Dachnowskiego 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Dachnowskiego na czas oznaczony – 10 lat na rzecz właściciela 
nieruchomości sąsiedniej. W dniu 28 listopada 2018 roku zawarto umowę 
dzierżawy PN/220/D/2018 obowiązującą od 1 grudnia 2018 do 1 grudnia 
2028. 
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221 XLIV/1289/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Janowskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 6 grudnia 2018 roku zawarto umowę dzierżawy obowiązującą od 
1 grudnia 2018 roku. 

222 XLIV/1288/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Buraczanej 8 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Buraczanej 8 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 1 października 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/218/D/18 
obowiązującą od 1 października 2018 roku. 

223 XLIV/1287/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 
/ Wzgórze Św. Maksymiliana 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Władysława IV /Wzgórze św. Maksymiliana na czas oznaczony do 1 maja 
2020 roku, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W dniu 30 października 
2018 zawarto umowę dzierżawy PN/226/D/18 obowiązującą od 1 listopada 
2018  do 1 maja 2020 na grunt zabudowany. W 2019 roku planowane jest 
zawarcie umów dzierżawy na pozostałą powierzchnię nieruchomości 
zabudowanej w ramach kontynuacji dzierżawy do 1 maja 2020 roku. 

224 XLIV/1286/18 
Wyrażenie zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej przy ul. Gedymina 48 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Gedymina 48 na okres 
dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) lat, licząc od daty zawarcia umowy 
ustanowienia użytkowania wieczystego. Uchwała została zrealizowana 
zarządzeniem 8189/2018/VII Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2018 
roku. W dniu 1 października 2018 roku zawarto akt notarialny. 

225 XLIV/1285/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
przy ul. Traczy 14 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Traczy 14. Uchwała została zrealizowana. 
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226 XLIV/1284/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Henryka Siemiradzkiego 1A. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Henryka Siemiradzkiego 1A. Uchwała została zrealizowana. 

227 XLIV/1283/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Przemyskiej 16 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16. Czynności związane z uchwałą są w trakcie 
realizacji. 

228 XLIV/1282/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
przy ul. Przemyskiej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Przemyskiej. Czynności związane z uchwałą są w trakcie 
realizacji. 

229 XLIV/1281/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Łabędziej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Łabędziej. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

230 XLIV/1280/18 
Pozbawienie odcinka ul. Okrężnej w 
Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie tego odcinka z użytkowania 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której nastąpiło pozbawienie 
odcinka ul. Okrężnej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tego 
odcinka z użytkowania. 

231 XLIV/1279/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Gedymina w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Gedymina w Gdyni. 

232 XLIV/1278/18 

Zasady udzielania dotacji celowej na 
finansowanie ochrony środowiska 
w zakresie inwestycji obejmujących 
wykonanie ogrodu deszczowego 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której określono zasady  
udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie 
inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego. 

233 XLIV/1277/18 
Zniesienie formy ochrony przyrody z 
drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zniesiono formy 
ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody na 3 drzewach 
w obszarze Gdyni. 
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234 XLIV/1276/18 
Zmiana uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono Regulamin 
utrzymania czystości i porządku w mieście Gdynia, z uwzględnieniem 
postulatów Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych. 

235 XLIV/1275/18 

Zmiana uchwały w sprawie wskazania 
przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
rekomendowanych do udziału w pracach 
Komitetu Rewitalizacji 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której dokonano zmiany 
uchwały XXXV/971/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2018 roku w 
sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do 
udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji. W dniu 4 września 2018 roku 
podjęto zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany zarządzenia 
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji. Nominacja dla nowego członka 
Komitetu została wręczona w dniu 1 października 2018 roku. 

236 XLIV/1274/18 

Zmiana uchwały nr IX/219/07 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. 
dotyczącej wyboru przedstawicieli Miasta 
Gdyni w Zgromadzeniu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku dodając 
informację dotyczącą wyboru przedstawicieli Miasta Gdyni w Zgromadzeniu 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielając 
pełnomocnictwa Panu Hubertowi Kołodziejskiemu - dyrektorowi Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

237 XLIV/1273/18 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon 
rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów 
i Kasztanowej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której uchwalono zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo 
i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów 
i Kasztanowej, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 27 listopada 2013 roku. 

238 XLIV/1272/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, 
rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja 
Brzeskiego do al. Zwycięstwa 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo 
w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do 
al. Zwycięstwa. 
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239 XLIV/1271/18 

Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy 
Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej 
i Działdowskiej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której podjęte zostały prace 
zmierzające do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej 
i Działdowskiej. 

240 XLIV/1270/18 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, 
Wolności i Witomińskiej 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której podjęte zostały prace 
zmierzające do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic: 
Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. 

241 XLIV/1269/18 
Ustalenie wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zmniejszono 
wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni.  Uchwała weszła w życie 1 lipca 
2018 roku. Zmiany dokonano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych, które wprowadziło obniżenie wynagrodzeń zasadniczych 
prezydentów miast. 

242 XLIV/1268/18 
Zmiana uchwały w sprawie podziału na 
okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Miasta Gdyni. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwały nr XLI/1167/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku 
w sprawie podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni. 
Prezydent Miasta Gdyni podał do publicznej wiadomości obwieszczenie z dnia 
22 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta 
Gdyni w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 

243 XLIV/1267/18 
Zatwierdzenie sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której udzielono 
absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2017. 

244 XLIV/1266/18 
Zatwierdzenie sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zatwierdzono 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017. 

245 XLIV/1265/18 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Gminy Miasta Gdyni za rok 2017. 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdyni za rok 2017. 
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XLIV/1264/18 
Przyjęcie sprawozdania z działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2017 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której nastąpiło przyjęcie 
sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2017. 

247 XLIII/1263/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej przy ul. Wielkopolskiej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 
ul. Wielkopolskiej. Uchwała została zrealizowana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdyni 8033/18/VII/P z dnia 13 czerwca 2018 roku. W dniu 19 czerwca 
2018 roku zawarto akt notarialny Rep. A nr 2035/2018. 

248 XLIII/1262/18 
Nadanie nazwy ulicy - drogi wewnętrznej 
położonej na terenie Miasta Gdynia, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której nadano nazwę ulicy 
będącej drogą wewnętrzną na terenie Miasta Gdyni, położoną na 
nieruchomościach gruntowych oznaczonych geodezyjnie numerami 468/11 
oraz 470/12, obręb Oksywie miasta Gdyni, nazwę: Nad Zatoką. 

249 XLIII/1261/18 

Skarga Stowarzyszenia „Ogródki” w Gdyni 
na działalność Wiceprezydenta Miasta 
Gdyni oraz Dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni. 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi na działalność Wiceprezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, złożonej przez Stowarzyszenie 
„Ogródki” w Gdyni w dniu 28 lutego 2018 r., dotyczącej sposobu 
postępowania w sprawie ustalenia przebiegu wybudowania magistrali 
ciepłowniczej. 

250 XLIII/1260/18 

Skarga Pana KS na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni polegającą na poborze 
opłat w Strefie Płatnego Parkowania 
w Gdyni oraz wniosku o dokonanie zwrot 
nienależnie pobranych opłat w tej strefie, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni polegającą na poborze opłat 
w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni oraz wniosku o dokonanie zwrot 
nienależnie pobranych opłat w tej strefie. 

251 XLIII/1259/18 
Nadanie imienia „Leśna Pętelka” 
Przedszkolu nr 47 w Gdyni 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której nadano imię "Leśna 
Pętelka" Przedszkolu nr 47 w Gdyni przy ul. Maciejewicza 9. 

252 XLIII/1258/18 
Zmiana uchwały w sprawie utworzenia 
Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego 
w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXVII/447/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 1996 roku w sprawie 
utworzenia Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy 
ul. Chwarznieńskiej 93. Podjęta uchwała wprowadziła nową nazwę ośrodka 
wsparcia odzwierciedlającą funkcjonowanie w sieci gdyńskiego systemu 
wsparcia, dookreślającą odbiorców jego oferty oraz doprecyzowującą funkcje. 
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253 XLIII/1257/18 

Pozbawienie dróg w Gdyni (ul. 
Chodkiewicza, ul. Dziewanny, ul. Irysowa, 
ul. Kotlarska, ul. Kowalska, ul. Łubinowa, 
ul. Obłuska, ul. Podwórzowa, ul. 
Ślusarska, ul. Żytnia) kategorii drogi 
gminnej i wyłączenia ich z użytkowania 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku uchylona w całości na skutek formalnej 
omyłki. Uchwała nr XLIV/1304/18 w prawidłowym brzmieniu została 
uchwalona w dniu 27.06.2018 roku. 

254 XLIII/1256/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Jana Kochanowskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Jana Kochanowskiego w Gdyni. 

255 XLIII/1255/18 
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
dla Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych - Hala Targowa. 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
udzielenie 99,9% bonifikaty od wysokości opłat rocznych płatnych z tytułu 
prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni odnośnie nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wójta Radtkego 36-60 - Hala Targowa w Gdyni. Uchwała zrealizowana. 

256 XLIII/1254/18 

wyrażenia zgody na wniesienie 
nieruchomości położonej przy ul. 
Raduńskiej jako aportu w celu pokrycia 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym OPEC GDYNIA 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej jako aportu w celu 
pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

257 XLIII/1253/18 

Wyrażenie zgody na wynajem w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości 
gminnej zabudowanej garażami na okres 
do 3 lat 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zabudowanej 
garażami na okres do 3 lat. Czynności związane z uchwałą są w trakcie 
realizacji. 

258 XLIII/1252/18 
Wyrażenie zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej przy ul. Olgierda 115 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Olgierda 115 na okres 
dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) lat, licząc od daty zawarcia umowy 
ustanowienia użytkowania wieczystego. Uchwała została zrealizowana 
zarządzeniem 8097/2018/VII Prezydenta Miasta Gdyni. W dniu 27 września 
2018 roku zawarto akt notarialny. 
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259 XLIII/1251/18 

Wyrażenie zgody na oddanie udziału 
w prawie użytkowania wieczystego 
niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 
9 położonego w Gdyni przy 
ul. Legionów 62 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części 
gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Gdyni przy 
ul. Legionów 62. Uchwała zrealizowana. 

260 XLIII/1250/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu 
niemieszkalnego nr 4 przy ul. Morskiej 97 
w Gdyni, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4  przy ul. Morskiej 97 w Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu. Uchwała nie została zrealizowana, z powodu zgonu najemcy. 

261 XLIII/1249/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 9-12 położonego na IV 
piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 20 
w Gdyni wraz z oddaniem udziału 
w prawie użytkowania wieczystego działki 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9-12 położonego na IV piętrze budynku przy 
ul. Warszawskiej 20 w Gdyni wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania 
wieczystego działki. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

262 XLIII/1248/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Olgierda 64 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której  wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Olgierda 64. Nieruchomość została sprzedana, podpisano akt 
notarialny w dniu 24 stycznia 2019roku. 

263 XLIII/1247/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Sambora 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Sambora. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

264 XLIII/1246/18 

Wyrażenie zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości 
stanowiące własność Grupy Inwestycyjnej 
Hossa S.A., 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na  
zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości stanowiące własność Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. Uchwała 
zrealizowana. 
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265 XLIII/1245/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy 
ul. Władysława IV 56 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV 56. Decyzją 
z dnia 27 listopada 2018 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni. 

266 XLIII/1244/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie ulicy Warszawskiej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Warszawskiej. Decyzją 
z dnia 3 września 2018 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na rzecz 
Powiatu Miasta Gdyni. 

267 XLIII/1243/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonych w pasie 
ul. Olimpijskiej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ul. Olimpijskiej. Decyzją 
z dnia 3 września 2018 roku Wojewoda orzekł o przekazaniu działki na rzecz 
Powiatu Miasta Gdyni. 

268 XLIII/1242/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej 
w pasie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

269 XLIII/1241/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonych w 
pasie drogowym ul. Płk. Stanisława Dąbka 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym 
ul. Płk. Stanisława Dąbka. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

270 XLIII/1240/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonych w pasie 
Bulwaru Nadmorskiego oraz ul. Ejsmonda 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego 
oraz ul. Ejsmonda. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 
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271 XLIII/1239/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Swarzewskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 26 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/204/D/18 
obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

272 XLIII/1238/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Lnianej 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Lnianej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 25 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/199/D/2018 
obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

273 XLIII/1237/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Janusza Korczaka 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Janusza Korczaka na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 14 września 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/221/D/18 obowiązującą od 1 października 2018 roku. 

274 XLIII/1236/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Złotej/ 
Miedzianej 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Złotej/Miedzianej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. Zawarto umowę dzierżawy. 

275 XLIII/1235/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu pomieszczeń użytkowych 
znajdujących się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 139 blok I w Gdyni 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na najem 
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Świętojańskiej 
139 blok I w Gdyni na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy. 
Zawarto umowę najmu. 
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276 XLIII/1234/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 36/88, Al. Zwycięstwa 
36/89, Al. Zwycięstwa 36/94, Al. 
Zwycięstwa 36/110, Al. Zwycięstwa 
62/50, Al. Zwycięstwa 62/59, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy: 
Al. Zwycięstwa 36/88, Al. Zwycięstwa 36/89, Al. Zwycięstwa 36/94, Al. 
Zwycięstwa 36/110, Al. Zwycięstwa 62/50, Al. Zwycięstwa 62/59 na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W 2018 roku zawarto 
umowy dzierżawy: PN/225/D/18 z dnia 26 października 2018 roku na grunt 
przy Al. Zwycięstwa 62/50;  PN/213/D/18 z dnia 19 września 2018 roku na 
grunt przy Al. Zwycięstwa 62/59; PN/214/D/18 z dnia 3 września 2018 roku na 
grunt przy Al. Zwycięstwa 36/88; PN/212/D/18 z dnia 10 września 2018 roku 
na grunt przy Al. Zwycięstwa 36/94; PN/216/D/18 z dnia 14 września 2018 
roku na grunt przy Al. Zwycięstwa 36/110; PN/217/D/18 z dnia 13 września 
2018 roku na grunt przy Al. Zwycięstwa 36/89. 

277 XLIII/1233/18 

Zmiana uchwały nr XXV/572/04 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie przekształcenia zakładu 
budżetowego Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd 
Komunikacji Miejskiej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której dokonano przekształcenia 
zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową 
Zarząd Komunikacji Miejskiej. Uchwała obowiązuje od 5 października 2018 
roku. 

278 XLIII/1232/18 

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen i 
opłat za usługi przewozowe osób i bagażu 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 
oraz zasad taryfowych 

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana 
uchwały XLI/1196/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej i zasad taryfowych. Uchwała obowiązuje od 29 czerwca 
2018 roku. 

279 XLIII/1231/18 

Zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską 
Kosakowo dotyczącego współpracy przy 
prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie 
Doły, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której zawarto porozumienie 
Gminy Miasta Gdyni z Gminą Wiejską Kosakowo sprawie współpracy przy 
prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły w sezonie kąpielowym w 2018 roku. 
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280 XLIII/1230/18 
Wykaz kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w 
roku 2018 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której określono wykaz kąpielisk 
na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018 oraz 
określono sezon kąpielowy od 22 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku 
na 4 strzeżonych kąpieliskach w Gdyni. 

281 XLIII/1229/19 

Uchylenie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXII/545/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 
dotyczącej wyrażenia zgody na włączenie 
w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której uchylono uchwałę 
XXII/545/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 roku dotyczącą 
wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

282 XLIII/1228/18 

Wyrażenie zgody na zbycie udziałów i 
określenia trybu zbycia, w tym procedury 
wyłonienia nabywcy udziałów Gminy 
Miasta Gdyni w spółce Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy 
udziałów Gminy Miasta Gdyni w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. W dniu 14 grudnia 2018 roku zawarto umowę 
sprzedaży udziałów między Gminą Miasta Gdyni i Funduszem Inwestycji 
Samorządowych Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów 
Niepublicznych. 

283 XLIII/1227/18 

Powierzenie „EKO DOLINA” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w 
Łężycach realizacji zadań własnych Gminy 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której powierzono "EKO 
DOLINIE" Sp. z o.o. w Łężycach realizację zadań własnych Gminy Miasta Gdyni. 
Uchwała określa powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 
31 grudnia 2029 roku. 

284 XLIII/1226/18 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 – 
2022 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której przyjęto Program ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 - 2022. 
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285 XLIII/1225/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
budynku d. Banku Polskiego 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon budynku d. Banku Polskiego. 

286 XLIII/1224/18 

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, 
rejon ulic Widnej i Rolniczej, 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja 
w Gdyni, rejon ulic: Widnej i Rolniczej. 

287 XLIII/1223/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2030. Zmian 
dokonano na podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1164/18 z dnia 28 
lutego 2018 roku, XLI/1195/18 z 28 marca 2018 roku. 

288 XLIII/1222/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z 28 lutego 2018 roku, XLI/1194/18 
z 28 marca 2018 roku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 
7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K. 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 
7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 
7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, /18/VII/K. 
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289 XLIII/O26/18 

Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie likwidacji Domu 
Dziecka w Gdyni, powołania placówek 
opiekuńczo - wychowawczych Nr 1, 2 i 3 
w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
w Gdyni 

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania 
placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 1,2, i 3 w Gdyni oraz Centrum 
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni. 

290 XLIII/R/18 

Rezolucja w sprawie stworzenia podstaw 
prawnych umożliwiających dokonanie 
naboru do samorządowych żłobków 
i placówek oświatowych w zależności od 
dopełnienia obowiązku wynikającego 
z aktów prawnych dotyczących szczepień 
ochronnych obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Rezolucja z dnia 30 maja 2018 roku, wprowadzająca odpowiednie zmiany 
w prawie, umożliwiające samorządom ustalenie obligatoryjnego kryterium 
naboru dzieci do żłobków i placówek oświatowych w postaci potwierdzenia 
realizacji przepisów prawa z zakresu szczepień ochronnych obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

291 XLII/1221/18 
Zniesienie formy ochrony przyrody 
z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zniesiono formy 
ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody na 11 drzewach 
w obszarze Gdyni. 

292 XLII/1220/18 
Ogłoszenie tekstu jednolitego statutu 
Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni 

Stwierdzenie nieważności uchwały  nr XLII/1220/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 
25 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego statutu Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, na mocy Rozstrzygnięcia 
Nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 roku, 
wyeliminowano uchwałę z obrotu prawnego. Uchwała nr XLVI/1416/18 z dnia 
26 września 2018 roku w prawidłowym brzmieniu została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym w dniu 25 października 2018 roku. 

293 XLII/1219/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Danusi 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Danusi. Uchwała została zrealizowana. 
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294 XLII/1218/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 17 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 17 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 2 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/179/D/18 
obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

295 XLII/1217/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 21 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/180/D/18 
obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

296 XLII/1216/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
użytkowników. W dniu 16 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/194/D/2018 obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

297 XLII/1215/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej 116A 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej 116A na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 20 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/185/D/2018 obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

298 XLII/1214/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W 2018 roku zawarto umowy dzierżawy: PN/183/D/2018 z dnia 
20 lipca 2018 roku; PN/181/D/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku; PN/182/D/2018 
z dnia 16 lipca 2018 roku. 
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299 XLII/1213/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 36/139, Al. Zwycięstwa 
62/47, Al. Zwycięstwa 62/70 

Uchwała z dnia 30 maja 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy: 
Al. Zwycięstwa 36/139, Al. Zwycięstwa 62/47, Al. Zwycięstwa 62/70 na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W 2018 roku zawarto 
umowy dzierżawy: PN/178/D/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku na grunt przy 
Al. Zwycięstwa 36/139; PN/177/D/18 z dnia 2 lipca 2018 roku na grunt przy 
Al. Zwycięstwa 62/47; PN/176/D/18 z dnia 2 lipca 2018 roku na grunt przy 
Al. Zwycięstwa 62/70. 

300 XLII/1212/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Łużyckiej 2 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Łużyckiej 2 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 18 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/186/D/2018 
obowiązującą od 1 sierpnia 2018 roku. 

301 XLII/1211/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Częstochowskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg 
drogi publicznej ul. Częstochowskiej w Gdyni. 

302 XLII/1210/18 
Zaliczenie ul. Leśnej w Gdyni do dróg 
publicznych kategorii gminnej oraz 
ustalenia jej przebiegu 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg 
drogi publicznej ul. Leśnej w Gdyni. 

303 XLII/1209/18 

Zmiana nazwy Centrum Kultury w Gdyni 
na „Gdyńskie Centrum Kultury” oraz 
nadania statutu Gdyńskiemu Centrum 
Kultury 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono nazwę 
Centrum Kultury w Gdyni na Gdyńskie Centrum Kultury oraz zmieniono statut 
instytucji. 

304 XLII/1208/18 

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni w części dotyczącej 
zakresu działania i lokalizacji filii oraz 
oddziałów 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono statut 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania 
i lokalizacji filii oraz oddziałów. 
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305 XLII/1207/18 

Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako 
Partnera do projektu CoBiUM, 
dofinansowanego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2918 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XL/1166/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu CoBiUM, dofinansowanego 
w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk. 

306 XLII/1206/18 

Zmiana Statutu Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
załącznika do uchwały IX/150/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 roku 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni. Podjęta 
uchwała wprowadziła zmianę § 10 ust. 2. 

307 XLII/1205/18 

Podniesienie wysokości świadczeń 
pieniężnych dla rodziny zastępczej 
zawodowej oraz prowadzącego rodzinny 
dom dziecka 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której podniesiono wysokość 
świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego 
rodzinny dom dziecka. Podjęta uchwała uchyliła uchwałę XVIII/360/12 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie podniesienia wysokości 
świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego 
rodzinny dom dziecka. 

308 XLII/1204/18 

Przyjęcie Programu Oddziaływań 
Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 
2018 - 2020 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której przyjęto Program 
Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie na lata 2018-2020. 
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309 XLII/1203/18 

Zmiana uchwały nr IX/146/15 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji 
do publicznych placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdynia, ustalenia liczby punktów 
za każde kryterium oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały IX/146/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia, ustalenia liczby 
punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. Zgodnie z uchwalą w rekrutacji do internatów na rok szkolny 
2018/2019 dokonano aktualizacji zapisów obowiązującej uchwały w zakresie 
kryteriów rekrutacji określonych przez organ prowadzący dla placówki 
zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania dla kandydatów niepełnoletnich i pełnoletnich 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni przy ul. Legionów 27. 

310 XLII/1202/18 

Zmiana uchwały nr XXX/765/2017 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXX/765/2017 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. W uchwale dokonano korekty sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów tj. dostosowano rejony szkół na rok szkolny 2018/2019. 

311 XLII/1201/18 

Uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon 
ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra 
w Gdyni, rejon ulic: H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. 

312 XLII/1200/18 
Podział miasta Gdyni na stałe obwody 
głosowania 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której dokonano podziału 
miasta Gdyni na 114 stałych obwodów głosowania. 

313 XLII/1199/18 

Nadanie imienia Eugeniusza 
Kwiatkowskiego Technikum Budowy 
Okrętów wchodzącemu w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której, z dniem 1 września 
2018 roku, nadano imię Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy 
Okrętów wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79. 
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314 XLII/1198/18 

Nadanie imienia inż. Tadeusza Wendy 
Technikum Mechanicznemu nr 1 
wchodzącemu w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w wyniku której, z dniem 1 września 
2018 roku, nadano imię inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznemu nr 1 
wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gdyni przy ul. Morskiej 79. 

315 XLI/1197/18 

Udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której udzielono dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy 
Miasta Gdyni na łączną kwotę 800 600 zł. 

316 XLI/1196/18 

Ustalenie cen i opłat za usługi 
przewozowe osób i bagażu środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej oraz 
zasad taryfowych 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której nastąpiło ustalenie cen 
i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej oraz zasad taryfowych. Uchwała obowiązuje od 1 czerwca 2018 
roku. 

317 XLI/1195/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033. Zmian 
dokonano na podstawie uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1164/18 z dnia 28 
lutego 2018 roku. 

318 XLI/1194/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018. Zmian dokonano na podstawie 
uchwał Rady Miasta Gdyni: XL/1163/18 z dnia 28.02.2018 roku oraz zarządzeń 
Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K. 
7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 
7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K. 

319 XLI/1193/18 
Skarga Pana XX na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 
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320 XLI/1192/18 
Odmowa wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
od ceny sprzedaży nieruchomości 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której odrzucono żądanie 
dotyczące wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości. 

321 XLI/1191/18 

Zmiana uchwały nr III/30/14 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której zmieniono skład 
członków Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP 
ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14. 

322 XLI/1190/18 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej 
w uchwale Rady Miasta Gdyni 
wyrażającej zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
ul. Sochaczewska 6 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni wyrażającej zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Sochaczewska 6. Uchwała została zrealizowana. 

323 XLI/1189/18 

Wyrażenie zgody na oddanie 
w użytkowanie wieczyste gruntów 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni wraz z nieodpłatnym 
przeniesieniem własności garaży na rzecz 
najemców w trybie bezprzetargowym 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży na rzecz 
najemców w trybie bezprzetargowym. Czynności związane z uchwałą są 
w trakcie realizacji. 

324 XLI/1188/18 

Nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej w 
pasie ulicy Zielonej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Zielonej. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

325 XLI/1187/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
stanowiącej własność osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w rejonie 
ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni, stanowiącej własność osoby fizycznej. 
Wykonanie uchwały planowane jest na rok 2019. 
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326 XLI/1186/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż garażu 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż odrębnej własności garażu nr 11 położonego przy ul. Augustyna 
Necla wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki. Wykonanie 
uchwały planowane jest na rok 2019. 

327 XLI/1185/18 
Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej przy 
ul. Cypriana Kamila Norwida 4 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

328 XLI/1184/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Żywicznej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Żywicznej na czas nieoznaczony. W dniu 22 maja 2018 roku zawarto 
umowę dzierżawy PN/145/D/2018. 

329 XLI/1183/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Widnej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Widnej na czas nieoznaczony. Nie zrealizowano umowy dzierżawy, z uwagi 
na brak porozumienia między Wspólnotami Mieszkaniowymi w sprawie 
pergoli śmietnikowej. 

330 XLI/1182/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 137 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Dembińskiego 137 na czas nieoznaczony na rzecz spadkobierczyń 
dotychczasowego dzierżawcy. W dniu 6 czerwca 2018 roku zawarto umowę 
dzierżawy PN/153/D/2018 obowiązującej od 1 czerwca 2018 roku. 

331 XLI/1181/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Chwarznieńskiej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej. Zawarto umowę w dniu 13 
listopada 2018 roku o numerze PN/147/D/18 na czas nieokreślony. 
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332 XLI/1180/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Świętopełka 59A 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Świętopełka 59A na czas oznaczony 25 lat, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2019 roku planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. 

333 XLI/1179/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Krokowskiej na czas nieoznaczony. W dniu 24 sierpnia 2018 roku zawarto 
umowę dzierżawy PN/200/D/18 obowiązującej od 1 sierpnia 2018 roku. 

334 XLI/1178/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 18 lipca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/184/D/2018 
obowiązującej od 1 sierpnia 2018 roku. 

335 XLI/1177/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Surmana/Kapitańskiej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Surmana/Kapitańskiej  na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W dniu 14 czerwca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/171/D/2018 obowiązującej od 1 lipca 2018 roku. 

336 XLI/1176/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu pomieszczeń użytkowych 
znajdujących się w budynku przy 
ul. Traugutta 2 w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 
2 w Gdyni na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy. 
Zawarto umowę najmu. 

337 XLI/1175/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Chylońskiej na czas nieoznaczony. W dniu 24 lipca 2018 roku zawarto 
umowę dzierżawy PN/201/D/2018 obowiązującej od 1 sierpnia 2018 roku. 
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338 XLI/1174/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Słonecznej 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Słonecznej w Gdyni. 

339 XLI/1173/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Benisławskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Benisławskiego w Gdyni. 

340 XLI/1171/18 
Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której jesienią 2018 roku 
przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron kasztanowców białych 
usytuowanych w ul. Kasztanowej w Gdyni. 

341 XLI/1170/18 
Wykaz kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w 
roku 2018 

Stwierdzenia nieważności w całości uchwały XLI/1170/18 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018 na mocy Rozstrzygnięcia 
Nadzorczego  Wojewody Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 roku, 
wyeliminowano uchwałę z obrotu prawnego. Uchwała nr XLIII/1230/18 z dnia 
30 maja 2018 roku w prawidłowym brzmieniu została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym w dniu 18 czerwca 2018 roku. 

342 XLI/1169/18 
Przyjęcie raportu z realizacji w 2017 roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której przyjęto raport z 
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku. 

343 XLI/1168/18 
Określenie zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której określono zadania, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

344 XLI/1167/18 
Podział na okręgi wyborcze w wyborach 
do Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której utworzono w obszarze 
miasta Gdyni 5 stałych wielomandatowych okręgów wyborczych. 
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345 XLI/o24/18 
Ogłoszenie tekstu jednolitego statutu 
jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni 

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni. 

346 XL/1166/18 

Przystąpienie Gminy Miasta Gdyni, jako 
Partnera do projektu CoBiUM, 
dofinansowanego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
przystąpienie Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera, do projektu europejskiego 
pn.: FLOW. 

347 XL/1165/18 

Przystąpienie Gminy Miasta Gdyni, jako 
Partnera do projektu City Changer Cargo 
Bike, dofinansowanego w ramach 
Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
przystąpienie Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera, do projektu europejskiego 
pn.:  City Changer Cargo Bike. 

348 XL/1164/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033. 

349 XL/1163/18 
Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2018 rok 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść uchwały 
XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018. Zmian dokonano na podstawie 
zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 
7312/18/VII/K, 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K, 7469/18/VII/K. 

350 XL/1162/18 

Skarga Pani KS na działalność Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018, w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
na działalność Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 
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351 XL/1161/18 

Skarga Pana JB na działalność 
Naczelników Wydziałów Środowiska oraz 
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
Urzędu Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018, w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
na działalność Naczelników Wydziałów Środowiska oraz Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 

352 XL/1160/18 

Wezwanie Rady Miasta Gdyni do 
zaprzestania naruszeń - dotyczy 
gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Zamenhofa 4/72 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wezwano Radę Miasta 
Gdyni do zaprzestania naruszeń dotyczących gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Zamenhofa 4/72. Podczas Sesji Rady Miasta wykazano, że wniosek nie 
powinien być uwzględniony, ponieważ nie doszło do naruszenia prawa. 
Roszczenie jest bezzasadne. 

353 XL/1159/18 

Wyrażenie zgody na oddanie udziału w 
prawie użytkowania wieczystego 
niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokali mieszkalnych 
nr 10, 11 w kl. 35 położonych Gdyni przy 
ul. Hallera 33-35 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części 
gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 10, 11 w kl. 35 położonych 
Gdyni przy ul. Hallera 33-35. Uchwała nie została zrealizowana, gdyż strona 
wniosła o zawieszenie procedury podpisania umowy do momentu wyjaśnienia 
wątpliwości co do stanu faktycznego nieruchomości. 

354 XL/1158/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Turkusowej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Turkusowej na czas nieoznaczony na rzecz dzierżawcy. Zawarto umowę 
dzierżawy. 

355 XL/1157/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy 
Kalksztajnów 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Kalksztajnów na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 16 maja 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/142/D/2018 
obowiązującej od 1 czerwca 2018 roku. 



 

Strona | 148  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

356 XL/1156/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Iglastej 6 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Iglastej 6 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 21 czerwca 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/172/D/2018 
obowiązującej od 1 lipca 2018 roku. 

357 XL/1155/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Wiosny Ludów 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy 
ul. Wiosny Ludów na czas nieoznaczony na rzecz mieszkańców budynków 
mieszkalnych położonych przy ul. Wiosny Ludów 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 53. W 2018 roku zawarto umowy dzierżawy: PN/155/D/18 z dnia 30 lipca 
2018 roku; PN/156/D/18 z dnia 27 lipca 2018 roku; PN/157/D/18 z dnia 23 
lipca 2018 roku; PN/158/D/18 z dnia 4 lipca 2018 roku; PN/159/D/18 z dnia 6 
lipca 2018 roku; PN/160/D/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku; PN/161/D/18 
z dnia 12 lipca 2018 roku; PN/162/D/18 z dnia 9 lipca 2018 roku; PN/195/D/18 
z dnia 23 lipca 2018 roku. 

358 XL/1154/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Płockiej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Płockiej na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 22 maja 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/141/D/2018 
obowiązującej 1 czerwca 2018 do 31 maja 2021 roku. 

359 XL/1153/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W dniu 22 maja 2018 roku zawarto umowy dzierżawy: 
PN/139/D/2018 obowiązująca od 1 czerwca 2018 roku;  PN/140/D/2018 
obowiązująca od 1 czerwca 2018 roku. 
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360 XL/1152/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Widnej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Widnej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 25 maja 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/138/D/2018 
obowiązującej 1 czerwca 2018 roku. 

361 XL/1151/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
W dniu 22 maja 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/137/D/2018 
obowiązującej 1 czerwca 2018 do 31 maja 2028 roku. 

362 XL/1150/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Akacjowej 7 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Akacjowej 7 na czas oznaczony – 10 lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. Zawarto umowę dzierżawy. 

363 XL/1149/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Leszczynki 155 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Leszczynki 155. Uchwała została zrealizowana. 

364 XL/1148/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Wielkopolska 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Wielkopolskiej. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

365 XL/1147/18 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Dworcowej 11A 

Uchwała z dnia 28 marca 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Dworcowej 11A. Uchwała zrealizowana. 
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366 XL/1146/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej przy ul. Krzywoustego 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 
ul. Krzywoustego. Uchwała została zrealizowana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdyni 8034/18/VII/P z dnia 13 czerwca 2018 roku. W dniu 17 sierpnia 
2018 roku zawarto akt notarialny Rep. A nr 6203/2018. 

367 XL/1145/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
stanowiącej własność osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 
ul. Komierowskiego w Gdyni stanowiącej własność osoby fizycznej. Wykonanie 
uchwały planowane jest na rok 2019. 

368 XL/1144/18 
Wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej przy ul. Wiczlińskiej 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 
ul. Wiczlińskiej. Uchwała została zrealizowana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdyni 8344/18/VII/P z dnia 4 września 2018 roku. W dniu 21 września 
2018 roku zawarto akt notarialny Rep. A nr 7011/2018. 

369 XL/1143/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej ulicy 
Widnej w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Widnej w Gdyni. 

370 XL/1142/18 
Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której przyjęto do realizacji 
w 2018 roku zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 przyjętym 
uchwałą XIV/284/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku. 
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371 XL/1141/18 

Powierzenie reprezentowania Gminy 
Miasta Gdyni w Zgromadzeniu 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz zmiany uchwały nr 
VI/68/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 
lutego 2015 r. 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której na wniosek Prezydenta 
Miasta Gdyni powierzono radnemu Andrzejowi Bieniowi reprezentowanie 
Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”, tym samym straciła moc prawną uchwała VIII/129/15 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia 
Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” oraz 
zmiany uchwały VI/68/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 roku 
w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych 
przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji i głosów. 

372 XL/1140/18 

Wybór Biura Audytu i Rachunkowości 
PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do 
przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gdyni za 2017 rok 
i 2018 rok 

Uchwała z dnia 28 lutego 2018 roku, w wyniku której dokonano wyboru Biura 
Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za rok 
2017 i 2018. 

373 XXXIX/1139/18 

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół oraz 
placówek oświatowych prowadzonych 
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego na 
terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której, z dniem ogłoszenia 
uchwały, tj. 8 marca 2018 roku, przyjęto do stosowania tryb udzielania 
i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości i ich 
pobrania i wykorzystywania. 

374 XXXIX/1138/18 

Zmiana uchwały Nr XXXVIII/1091/17 
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której zmieniono treść 
uchwały XXXVIII/1091/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Gdyni (uchwała XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 
30 sierpnia 2006 roku). 
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375 XXXIX/1137/18 
Zmiana nazwy ulicy – drogi publicznej 
położonej na terenie Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której odcinkowi ul. Śliskiej 
położonemu na terenie Miasta Gdynia pomiędzy ulicą Chwarznieńską i ulicą 
Augustyna Krauzego na nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie 
numerem 2887, obręb 226201_1.0011.Chwarzno-Wiczlino, zmieniono nazwę 
na: „Augustyna Krauzego”. 

376 XXXIX/1136/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Bursztynowa 1A 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Bursztynowej 1A. Uchwała została zrealizowana. 

377 XXXIX/1135/18 

Wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Sochaczewska 6 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Sochaczewskiej 6. Uchwała została zrealizowana. 

378 XXXIX/1134/18 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach 
powiatu nieruchomości położonej w 
pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Decyzją z dnia 29 marca 2018 roku Wojewoda przekazał 
działkę na rzecz Powiatu Miasta Gdyni. 

379 XXXIX/1133/18 

Wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej (15 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

380 XXXIX/1132/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej (93 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 
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381 XXXIX/1131/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej (22 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Zielonej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

382 XXXIX/1130/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Frezerów/Jantarowej 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Frezerów/Jantarowej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. Zawarto umowę dzierżawy. 

383 XXXIX/1129/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków (500 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

384 XXXIX/1128/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków (2 500 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

385 XXXIX/1127/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków (130 m) 
 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 
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386 XXXIX/1126/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków (1 240 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

387 XXXIX/1125/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków (936 m) 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rybaków na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Zawarto umowę dzierżawy. 

388 XXXIX/1124/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Kołobrzeskiej 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Kołobrzeskiej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. W dniu 10 maja 2018 roku zawarto umowę dzierżawy 
PN/116/D/2018 obowiązującej 1 maja 2018 roku. 

389 XXXIX/1123/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy Alei Marszałka 
Piłsudskiego 50 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. 
Marszałka Piłsudskiego 50 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/135/D/2018 
obowiązującej 1 czerwca 2018 roku. 

390 XXXIX/1122/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 
92 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Świętojańskiej 92 na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. W 2018 roku zawarto umowę dzierżawy PN/134/D/2018 
obowiązującej 1 czerwca 2018 roku. 
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391 XXXIX/1121/18 

Wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu położonego przy 
ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której wyrażono zgodę na 
najem garażu przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni na czas nieoznaczony na 
rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 
w Gdyni. Zawarto umowę najmu. 

392 XXXIX/1120/18 
Ustalenie przebiegu drogi publicznej 
ul. Józefa Wybickiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której ustalono przebieg drogi 
publicznej ul. Józefa Wybickiego w Gdyni. 

393 XXXIX/1119/18 
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Gminy 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której ustalono rozkład godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Gminy Miasta Gdyni 
w 2018 roku. Realizując uchwałę sporządzono tabelaryczny wykaz 101 
ogólnodostępnych aptek na terenie Gminy Miasta Gdyni uwzgledniający 
nazwę apteki, adres, numery telefonów oraz godzin pracy od poniedziałku do 
niedzieli. 

394 XXXIX/1118/18 

Stwierdzenie nieważności § 10 ust. 1 pkt 
2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Mola Rybackiego 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której stwierdzono 
nieważność § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 
24 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Mola Rybackiego. 

395 XXXIX/1117/18 
Zmiana Statutu jednostki budżetowej 
„Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
Gdynia” 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której zmieniono statut 
jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia” 
w zakresie podjęcia przez Gminę Miasta Gdyni działalności w zakresie 
telekomunikacji, o której mowa w art.3 ustawy o wspieraniu i rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych. 
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396 XXXIX/1116/18 

Wyrażenie woli współdziałania Gminy 
Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo 
w zakresie realizacji zadania polegającego 
na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
uzgodnień dla zadania „Przebudowa 
układu drogowego ul. Płka Dąbka wraz ze 
skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i 
ul. Andersa oraz budową dodatkowego 
wiaduktu w ciągu ul. Płka Dąbka 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której zawiązano 
porozumienie Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w zakresie realizacji 
zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla 
zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze 
skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego 
wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”. 

397 XXXIX/1115/18 
Nadanie pani Monice Płocke Medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 
wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której nadano Pani Monice 
Płocke Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

398 XXXIX/1114/18 
Nadanie panu Tadeuszowi Palmowskiemu 
Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której nadano Panu 
Tadeuszowi Palmowskiemu Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

399 XXXIX/1113/18 
Nadanie pani Jolancie Obara Medalu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 
zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku której nadano Pani Jolancie 
Obara Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

400 XXXIX/23/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze 
Świętego Maksymiliana 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/492/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana 
z uwzględnieniem zmian w dokumencie. 



 

Strona | 157  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

401 XXXIX/22/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino- 
Radiostacja 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino-Radiostacja 
z uwzględnieniem zmian w dokumencie. 

402 XXXIX/21/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino – 
Leśniczówka 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino-Leśniczówka 
z uwzględnieniem zmian w dokumencie. 

403 XXXIX/20/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/495/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

404 XXXIX/19/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/496/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

405 XXXIX/18/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/497/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo z uwzględnieniem zmian w 
dokumencie. 

406 XXXIX/17/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki 
Cisowskie – Demptowo 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/498/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo 
z uwzględnieniem zmian w dokumencie. 

407 XXXIX/16/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 
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408 XXXIX/15/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

409 XXXIX/14/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/501/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

410 XXXIX/13/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/502/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

411 XXXIX/12/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/503/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

412 XXXIX/11/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

413 XXXIX/10/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

414 XXXIX/9/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna 
Góra 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/506/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra z uwzględnieniem 
zmian w dokumencie. 



 

Strona | 159  
 

Raport o stanie Miasta Gdyni 2018 

415 XXXIX/8/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

416 XXXIX/7/18 

Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy 
Działki Leśne 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

417 XXXIX/6/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

418 XXXIX/5/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/512/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z uwzględnieniem 
zmian w dokumencie. 

419 XXXIX/4/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

420 XXXIX/3/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/510/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 

421 XXXIX/2/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/513/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 
2004 roku w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły z uwzględnieniem zmian 
w dokumencie. 
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422 XXXIX/1/18 
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe 
obwody głosowania 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku którego ogłoszono 
jednolity tekst uchwały XXIII/477/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 
2012 roku w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania 
z uwzględnieniem zmian w dokumencie. 

 

 

  


