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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 2019”.  

Niniejszy raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2019 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 2019 

oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni podjętych w ubiegłym roku wraz z opisem ich realizacji. 
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Realizacja polityk, programów , s tra tegii 

 

Strategia Rozwoju Mias ta G dyni 2030 

„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. 

Zapisy Strategii w 2019 r. wdrażane były w życie poprzez realizację przedstawionych w dalszej części 

niniejszego dokumentu polityk i programów miejskich, planów działania i projektów tematycznych. 

Wszystkie one przyczyniły się do dalszego rozwoju miasta i jeszcze wyższej jakości życia gdynian. 

Planowanie przes trzenne  

 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni zostało zatwierdzone „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni” stanowiące aktualizację 

obowiązującego Studium, uchwalonego uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 
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2015 r. Aktualizacja Studium polegała, w zasadniczym stopniu na aktualizacji uwarunkowań, a 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 2019 r. w zakresie zagospodarowania przestrzennego zrealizowane zostały 

następujące działania, m.in.: 

 Przystąpiono do sporządzenia 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części 

dzielnicy Mały Kack - rejon ulic Strzelców i Żniwnej oraz rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej 

i Strzelców; części dzielnicy Karwiny - rejon ulic Buraczanej i Z. Nałkowskiej; części dzielnic 

Obłuże i Pogórze - rejon ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego; części 

dzielnicy Leszczynki - rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok; części dzielnicy Chylonia - 

tzw. Osiedle Meksyk; części dzielnicy Pogórze - rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej; części 

dzielnicy Śródmieście - rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego; 

 Uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy Orłowo 

- rejon ulic Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny 

i Świętopełka; części dzielnicy Karwiny - rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej; 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne - 

rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej; części dzielnicy Leszczynki - rejon ulic Morskiej 

i Działdowskiej; części dzielnicy Grabówek - rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej; 

 Przygotowano „Studium regulacji przestrzennych dla części obszaru dzielnicy Mały Kack 

w Gdyni, pomiędzy linią kolejową Gdynia-Kościerzyna, lasem i ul. Racławicką” oraz „Koncepcję 

zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych z obszaru objętego granicami 

sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok”. 

Na koniec 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 57,3% 

powierzchni Gdyni. 
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 Środowisko

 

„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 2019 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; 

 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; 

 Średnioroczne stężenie PM10 wahało się od 14,4 μg/m3 w Gdyni Dąbrowie do 23,9 μg/m3 

w Gdyni Śródmieściu. Wartości stężeń średniorocznych ze wszystkich stacji pomiarowych nie 

przekroczyły poziomu dopuszczalnego; 

 Na pracujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stacjach pomiarowych: 

 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 w roku); 

 AM9 przy ul. Szafranowej (stacja Fundacji ARMAAG) - nie przekroczono dopuszczalnej 

częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 0 dni 

z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni w roku); 

 AM10 przy ul. Wendy (stacja Fundacji ARMAAG) - przekroczono dopuszczalną częstości 

przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiły 22 dni z przekroczeniami 

przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni); 
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 stacja WIOŚ zlokalizowana przy ul. Bema - nie przekroczono dopuszczalnej częstości 

przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 7 dni z przekroczeniami przy 

wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni). 

„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 2019 r. w ramach programu przeprowadzono następujące działania: 

 Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 9 (aktualnie SP Nr 31) 

przy  ul. Chylońskiej 227; 

 Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Orłowskiej 57; 

 Ze względu na przebudowę drogi w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami 

deweloperskimi (Semeko, Invest Komfort, Torus) odstąpiono od realizacji remontu 

z zastosowaniem tzw. cichej nawierzchni Al. Zwycięstwa (od ul. Powstania Styczniowego 

do ul. Stryjskiej) - przebudowa drogi wraz z remontem nawierzchni zostanie wykonana 

w ramach umów drogowych i lokalnych inicjatyw ze środków w/w przedsiębiorców; 

 Ze względu na realizację niezbędnych prac dostosowujących obiekt do potrzeb uczniów szkoły 

podstawowej odstąpiono od wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum nr 4 (aktualnie SP Nr 52) 

przy ul. Stefana Okrzei 6; 

 Odstąpiono od realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej 

przedłużeniem do ul. Rolniczej w Gdyni", gdyż przystąpiono do projektowania - jako rozwiązania 

alternatywnego - obwodnicy Witomina, która ograniczy ruch samochodowy w dzielnicy, 

co spowoduje ograniczenie emisji hałasu do środowiska. 
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„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 w 2019 r. usunięto 

ok. 17,4 ton azbestu w ramach 12 dofinansowań udzielonych przez Miasto Gdynia. 

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY MIASTA GDYNI” 

W ramach realizacji Programu w 2019 r. podjęto następujące działania: 

 Zapewniono bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”; 

 Zakończono przebudowę kociarni i budynku magazynowego; 

 Kontynuowano budowę drugiego pawilonu dla psów; 

 Przeprowadzono 83 kastracje i 658 sterylizacji kotów wolno żyjących oraz 197 kastracji i 172 

sterylizacje zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

 Przeprowadzono 1 403 adopcje zwierząt (897 psów i 506 kotów). 

Inwestycje techniczne 

 

W 2019 r. zakończonych zostało wiele istotnych dla funkcjonowania i rozwoju Gdyni inwestycji, które 

realizowane były przez różne jednostki miejskie. Inwestycje 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. Natomiast większość inwestycji dotyczących budowy i modernizacji 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowana była przez Gdyńskie Centrum Sportu. 

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

realizującą. 
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Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gd 

 

W 2019 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni zrealizował takie inwestycje techniczne jak: 

Inwestycje drogowe 

 Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej 

do ul. Zaruskiego - w ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową, 

chodnik, zatokę autobusową z nową wiatą przystankową, przebudowano rowy odwadniające 

oraz oświetlenie uliczne, zamontowano lampy oświetleniowe, zabezpieczono infrastrukturę 

podziemną oraz założono nowe trawniki, a także ustawiono przysiadaki; 

 Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego - utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia 

Chylonia – w ramach inwestycji wykonano 5 odcinków buspasów na ul. Morskiej, wymieniono 

warstwę ścieralną i wiążącą jezdni, przebudowano chodniki, wykonano drogi rowerowe. 

Przebudowano 5 zatok autobusowych oraz kolidujące uzbrojenie: trakcję trolejbusową, sieć 

TRISTAR i sygnalizację świetlną w rejonie skrzyżowań ul. Morskiej z ulicami: Kalksztajnów, 

Mireckiego, Grabowo, oświetlenie drogi, kanalizację deszczową, teletechniczną, sieć 

wodociągową, siec szkieletową. Nasadzono drzewa, krzewy, założono trawniki i odtworzono 

trawniki. Ukończenie kolejnego etapu - utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia 

planowane na lipiec 2021 r.; 

 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze 

Gdyni: 

 budowa trasy rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej 

do ul. Orłowskiej – w ramach inwestycji wykonano drogi rowerowe i chodnik, 

przebudowano zatokę autobusową (przystanek: Nawigatorów 02 kierunek: Sopot), 

ułożono krawężnik oraz zamontowano wiatę przystankową. Wykonano mur oporowy. 

Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach Al. Zwycięstwa z ulicami 

Wielkopolską i Nawigatorów, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano 

dodatkowe elementy tj.: barierki dla pieszych i podpórki dla rowerzystów. 

Rozbudowywany odcinek Al. Zwycięstwa wyposażono w elementy małej architektury 

tj.: przysiadaki, ławki parkowe i kosze na śmieci. Przebudowano kolidujące elementy 

kanalizacji deszczowej. Zamontowano lampy oświetleniowe. Przebudowano kolidującą 
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sieć trakcyjną napowietrzną na odcinku realizacji m. in. ustawiono nowe słupów 

i odmalowano istniejące. Przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną tj.: 

kanalizację sieci trakcyjnej, sieć teletechniczną oraz siec systemu TRISTAR; 

 budowa trasy rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej 

istniejące trasy w Al.  Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim - w 2019 r. dokonano 

odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano drogi 

rowerowe, wyznaczono pasy rowerowe, przebudowano pętlę autobusową przy 

ul. Tetmajera, powstał nowy przystanek początkowy i końcowy, wykonano jezdnie 

manewrowe dla autobusów i 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 Al. Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi 

rowerowej – w ramach inwestycji wykonano drogę rowerową, przebudowano chodnik, 

wykonano zjazd z drogi publicznej wraz z progiem zwalniającym i wyspą dzielącą.   

 Budowa parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4 w związku z przebudową ul. Chwarznieńskiej 

w Gdyni – w ramach inwestycji wykonano rozbudowę istniejącego parkingu przy 

ul. Chwarznieńskiej 4; 

 Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego – w ramach inwestycji wybudowano 

w nowym układzie drogowym jezdnię ul. Zamenhofa, wykonano chodniki,  miejsca postojowe. 

Wykonano nowe zagospodarowanie terenu pomiędzy zabudową mieszkaniową w obszarze 

ul. Zamenhofa i Opata Hackiego. Wybudowano drogi dojazdowe do budynków, miejsca 

postojowe, chodniki i dojścia do budynków z płytek betonowych. Wybudowano kanalizację 

deszczową, odwadniającą budynki i nawierzchnie utwardzone, w tym zamontowano studnie 

rewizyjne. Wykonano alejkę pomiędzy budynkami, wzdłuż której zlokalizowano dwa place 

zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, dwie ścianki wspinaczkowe, boisko, grę miejską, stół 

do ping-ponga, karmniki i poidełka dla ptaków. Wykonano strefy odpoczynku, zamontowano 

hamaki, zacieniacze,  pergole z donicami, kwietniki. Ustawiono  ławki, zamontowano stojaki 

na rowery. Ustawiono wiaty śmietnikowe. Wykonano oświetlenie terenu i zamontowano. 

Założono nowe trawniki, posadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe; 

 Dojazdowy układ drogowy do budowanego zespołu obiektów oświatowych w dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino  - w ramach przebudowy w ul. Wiczlińskiej wykonano jezdnię wraz z rondem 



 

Strona | 11  
 

i azylami w miejscach przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów, chodniki, ścieżkę 

rowerową oraz trzy zatoki autobusowe. Przebudowano kolidujące uzbrojenie: sieć 

wodociągową i gazową oraz oświetlenie drogi, na przejściach dla pieszych i przejeździe 

dla rowerzystów wykonano oznakowanie aktywne. Ustawiono nową wiatę przystankową, 

przestawiono dwie istniejące. Ponadto wykonano przyłącze teletechniczne, sieć szkieletową, 

elementy małej architektury tj. ławki, przysiadaki, stojaki rowerowe. Nasadzono drzewa, krzewy 

iglaste, krzewy liściaste, założono trawniki oraz zagospodarowano teren pomiędzy wybudowaną 

szkołą a pasem drogowym - założono trawnik. W ramach przebudowy ul. Filipkowskiego 

wykonano jezdnię oraz chodnik. Przebudowano sieć wodociągową, gazową oraz oświetlenie 

drogi w ramach budowy ronda w ul. Wiczlińskiej. Przesadzono drzewa, założono trawniki. 

W ramach budowy sięgacza (projektowanej ulicy) wykonano jezdnię, chodnik oraz miejsca 

postojowe i zatoki autokarowe. Wykonano oświetlenie drogi, zamontowano lampy 

oświetleniowe, sieć szkieletową, przyłącze kanalizacji sanitarnej do szkoły i przedszkola. 

Zamontowano elementy małej architektury tj. ławki i przysiadaki. Nasadzono drzewa (w tym 

większość przesadzono z ul. Filipkowskiego) oraz założono trawnik; 

 Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego 12A,  14A 

i 14C wraz z oświetleniem (Etap I) – w ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z płyt 

drogowych typu yomb, zamontowano lampy oświetleniowe, przebudowano sieci wodociągowe 

i teletechniczne.  

Inwestycje oświatowe 

 Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą 

i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – w ramach inwestycji 

zbudowano zespól oświatowy obejmujący budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz 

budynek przedszkola. Budynek szkoły (26 sal lekcyjnych) wyposażono m.in. w instalację 

teletechniczną (system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, telewizji dozoru /CCTV/, kontroli 

dostępu i przejść, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu, przyzywowy do toalet dla osób 

niepełnosprawnych, domofonowy, okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej 

(m.in. e–dziennik), sieci bezprzewodowej Wi-Fi i telefonicznej, centralę telefoniczną, telewizji 

kablowej TV SAT, instalacji audiowizualnej, induktofoniczny /pętli indukcyjnej/, system 

sportowy informacyjny - tablice wyników). W ramach zagospodarowania terenu wykonano sieci 

i przyłącza, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, chodniki, place (apelowy i zabaw), zespół 

boisk sportowych wraz z wyposażeniem, trybuny sportowe, schody i siedziska terenowe, 
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ogrodzenie, umocnienie skarpy, oświetlenie terenu. Zamontowano lampy oświetleniowe. 

Nasadzono drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste oraz posadzono 

pnącza, założono trawniki. Wybudowano budynek przedszkola 8-oddziałowego o dwóch 

kondygnacjach nadziemnych; 

 Usunięcie wad istniejącego systemu p.poż. w Szkole Podstawowej nr 6 - w 2019 r. Odebrano, 

w ramach inwestycji doposażono istniejące centrale oddymiania obiektu w moduły grupowe 

wraz z zasilaczami; 

 Zabezpieczenie sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym przed zalewaniem 

wodami opadowymi – w ramach inwestycji na przyłączu kanalizacji sanitarnej od strony 

ul. Legionów wykonano studnię wraz z montażem klapy zwrotnej, od strony boisk sportowych 

podłączono rurę spustową z tarasu sali gimnastycznej do studni chłonnej;  

 Wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku 

od istniejącej studni nr SKR1/E2-07/117 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – w ramach 

inwestycji wykonano brakujący odcinek kanalizacji teletechnicznej z pracami montażowymi 

na terenie tego obiektu (zakres robót nie obejmował ułożenia kabla światłowodu). 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne 

 Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami  

Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową urządzeń 

podczyszczających (II etap) – w ramach inwestycji wybudowano i przebudowano kanalizację 

deszczową odwadniającą drogi i nawierzchnie drogowe wewnątrz zabudowy mieszkaniowej 

wraz z odtworzeniem nawierzchni. W ul. Zamenhofa i łączniku pomiędzy ul. Zamenhofa 

a ul. Morską powstała kanalizacja deszczowa, w tym wybudowano studnie rewizyjne. Na terenie 

Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych wybudowano kanalizację deszczową 

i zamontowano studnie;  

 Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chwarzno –Wiczlino obejmującego 

Zespół obiektów oświatowych oraz dojazdowy układ drogowy – w ramach inwestycji 

w ul. Wiczlińskiej wybudowano kanały deszczowe, studnie rewizyjne z przykanalikami,  

zamontowano osadnik oraz odtworzono nawierzchnię jezdni po w/w robotach. Ponadto 

wykonano wylot kanału deszczowego do istniejącego rowu w ul. Chwarznieńskiej wraz 

z zabezpieczeniem skarpy. W ul. Filipkowskiego wybudowano kanał deszczowy, studnie 

rewizyjne wraz z przykanalikami oraz odtworzono nawierzchnię jezdni po w/w robotach. 

W sięgaczu ulicy 240 KD-D wybudowano kanały deszczowe, zamontowano osadnik wraz 
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z wylotem do wybudowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Zabezpieczenie jednej 

ze ścian zbiornika stanowi żelbetowy mur oporowy z barierą ochronną. Na dno zbiornika 

prowadzi droga zjazdowa z płyt ażurowych. Teren zbiornika został ogrodzony. W ramach 

budowy kanalizacji deszczowej w sięgaczu studnie rewizyjne wraz z przykanalikami oraz nową 

drogę dojazdową do przedszkola i zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. 

W ramach budowy zespołu obiektów oświatowych  wykonano: 

 w budynku szkoły: wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej podposadzkowej, grawitacyjnej 

i podciśnieniowej. Konstrukcja dachu odwróconego umożliwiła wykonanie tzw.  zielonego 

dachu; 

 na terenie wokół szkoły: kanalizację deszczową, studnie rewizyjnie wraz z przykanalikami, 

zamontowano separator, komory drenażowe. Drenaż z terenu boisk sportowych i bieżni 

podłączono do w/w komór drenażowych; 

 w budynku przedszkola: wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. 

Konstrukcja dachu odwróconego umożliwiła wykonanie tzw. zielonego dachu; 

 na terenie wokół przedszkola: kanalizację deszczową, zamontowano komory drenażowe. 

Inwestycje oświetleniowe 

 Zamontowano lampy oświetleniowe przy ulicach: Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała 

Wyszyńskiego; 

 Zamontowano lampy oświetleniowe przy ul. Słowiczej; 

 Zamontowano lampy oświetleniowe przy ulicach Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej 

(Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino); 

 Zbudowano oświetlenie ul. Maćka z Bogdańca (Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino). 

 Zamontowano lampy oświetleniowe oraz szafkę oświetlenia ulicznego przy ul. Sucharskiego 

(Rada Dzielnicy Obłuże); 

 Zamontowano lampy oświetleniowe przy ul. Stryjskiej od ul. Legionów do ul. Korczaka (Rada 

Dzielnicy Redłowo); 

 Zamontowano lampy oświetleniowe przy ul. Perkoza (Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino); 

 Zamontowano lampy oświetleniowe na siłowni plenerowej przy ul. Orłowskiej (Rada Dzielnicy 

Orłowo); 

 Zamontowano lampy oświetleniowe oraz dokonano wymiany opraw oświetleniowych 

przy ul. Śliskiej (Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino). 



 

Strona | 14  
 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 

 

Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w 2019 r.: 

Infrastruktura drogowa i piesza 

 Wykonano roboty drogowe poprawiające przejezdność, przepustowość oraz bezpieczeństwo 

ruchu na terenie Gdyni, w tym m.in.: 

 przebudowano ul. Płk. Dąbka; 

 zmodernizowano 19 zatok komunikacji miejskiej; 

 wykonano strefę przyjazną pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego 

do ul. Batorego – strefa woonerf; 

 zagospodarowano przestrzeń publiczną w rejonie ul. Arciszewskich; 

 wykonano buspas w ul. Wielkopolskiej; 

 zmodernizowano ul. Hutniczą w rejonie skrzyżowania z ul. Pucką; 

 zmodernizowano dylatację estakady drogowej Węzeł Pokoju w ciągu ul. Śląskiej; 

 zmodernizowano nawierzchnię jezdni ul. Niskiej na odcinku od ul. Hodowlanej 

do ul. Pionierów; 

 wykonano modernizację drogi rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Wielkopolskiej 

w rejonie ul. Grażyny; 

 wykonano miejsca postojowe w ul. Witomińskiej od ul. Kujawskiej do wjazdu Zespołu 

Szkół Specjalnych w Gdyni z płyt meba; 

 zmodernizowano mur oporowy w ciągu ul. Olgierda na wysokości pos. nr 63; 

 wykonano utwardzenie nawierzchni w technologii płyt YOMB ulic: Miegonia, Irydowej 

i Chabrowej; 

 wykonano ciąg pieszy z prefabrykatów betonowych wraz z oświetleniem, zlokalizowany 

pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Śląskiego; 

 wykonano nakładki bitumiczne nawierzchni jezdni, o łącznej długości ok 2,7 km 

w ulicach: Morskiej od ul. Śląskiej do Bp. Okoniewskiego, Legionów od ul. Redłowskiej 

do Lutyckiej, Czernickiego, Małokackiej, Hutniczej, Chwarznieńskiej, Powstania 

Śląskiego, Boisko, Ujejskiego, Wieluńskiej, Herberta; 
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 wybudowano, zmodernizowano i wyremontowano nawierzchnię jezdni w ulicach: 

Marszewskiej, Unruga od Żeliwnej do Żelaznej, Płk. Dąbka, Zielonej, Janka 

Wiśniewskiego od Gołębiej do Logistycznej, Skwer Kościuszki, Widok, Cechowej, 

Górniczej, Radosnej, Chlebowej, Ejsmonda, Architektów, Raciborskiej, Grażyny, 

Olgierda, Mokwy, Górniczej, Solnej i Chlebowej, Ledóchowskiego, drogi dojazdowej 

do ul. Chabrowej, Dedala, Truskawkowej, Energetyków; 

 wybudowano, zmodernizowano i wyremontowano chodniki m.in. w ulicach: 

Witomińskiej od Poznańskiej do Zjazdowej, Marszewskiej, Płk. Dąbka, Unruga, Zielonej 

na skrzyżowaniu z Ikara, Warszawskiej, Puckiej, Chwaszczyńskiej na odcinku 

od Brzechwy do Myśliwskiej, Kujawskiej, Witolda, Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej, 

Zwinisławy, Kolendrowej, Jagodowej, Kontenerowej, Świerkowej, Mokwy, 

Starochwaszczyńskiej, Nagietkowej, Waleriana Szefki, Perzowej, w ciągu ul. Ikara, 

Platynowej, Solnej, Chlebowej oraz Radosnej; 

 wykonano/wyremontowano schody/ciągi piesze: ul. Zielonej wraz z zabezpieczeniem 

skarpy, pomiędzy ulicami Widok i Sambora, przy budynku Benisławskiego 24, w ciągu 

ul. Dedala, przy ul. Białowieskiej, przy ul. Bosmańskiej 28, łączące ul. Kochanowskiego 

i Sienkiewicza; 

 wykonano 9 szt. wyniesionych przejść w ulicach: Cylkowskiego, Witomińskiej, 

Bosmańskiej, Pelczara, Sucharskiego, Konwaliowej, Makuszyńskiego, Kapitańskiej, 

Kopernika; 

 wykonano 2 szt. wyniesionych skrzyżowań w ulicach: Grabowo/Beniowskiego, 

Palmowa/Śliwkowa; 

 wykonano progi zwalniające 35 szt. w ulicach: Płk. Dąbka, Jałowcowej, Olkuskiej, 

Chwarznieńskiej, Miedzianej, Stalowej, Srebrnej, Niklowej, Kadmowej, Podgórskiej, 

Dembińskiego, Solnej, Wyszyńskiego, Tucholskiej, Gospodarskiej, Chmielnej, 

Deszczowej, Sojowej, Szafranowej, Wierzbowej, Akacjowej, Brzozowej, Stolarskiej; 

 wykonano progi zwalniające 4 szt. w ulicach: Unruga, Chylońskiej;  

 wykonano cztery azyle dla pieszych na ulicach Legionów, Stolarskiej, Czernickiego 

i Małokackiej. 

 Współpracowano z Radami Dzielnic: Witomino, Grabówek, Leszczynki, Redłowo, Pogórze, 

Obłuże, Wzgórze Św. Maksymiliana, Chylonia, Babie Doły, Orłowo i Mały Kack przy remontach 

nawierzchni chodników i dróg dojazdowych; 
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 W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego wykonano:  

 naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka 

– Podolska - azyl i chodniki, odwodnienie przejścia oraz dokumentacja projektowa; 

 elementy infrastruktury drogowej w ciągu w ul. II MPS - próg zwalniający; 

 wyremontowano chodnik w ul. Polnej - prawa strona; 

 wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Żelazną – 

Szpunara - Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji. 

 Zrealizowano zadania dotyczące organizacji ruchu i utrzymania oznakowania, w tym 

najważniejsze jak kompleksowe odnowienie oznakowania poziomego i odnowienie 

oznakowania strefy płatnego parkowania w Śródmieściu i na Kamiennej Górze. 

Infrastruktura rowerowa 

 Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Małokackiej – 1200 m; 

 Remont ścieżki rowerowej wykonanej w technologii eco-way w Parku Kolibki – 150 m; 

 Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej – 150 m; 

 Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Morskiej – 20 m; 

 Utwardzono powierzchnie pod stacje roweru metropolitalnego MEVO; 

 Dostosowano infrastrukturę do komunikacji rowerowej (ul. Dworcowa, ul. Słowackiego) – 

uzupełniono ciągłość tras rowerowych w okolicach dworca PKP o do Placu Grunwaldzkiego; 

 Uzupełniono ciągłość trasy rowerowej w okolicach ul. Rumskiej; 

 Zainstalowano nowe stojaki rowerowe (57 szt.) i na hulajnogi (8 ośmiostanowiskowych), 

wybudowano nową wiatę rowerową w Babich Dołach; 

 Zakupiono i zainstalowano 2 nowe samoobsługowe stacje naprawy rowerów; 

 Wyznaczono pasy rowerowe na ul. Legionów – 500 m; 

 Wykonano remont schodów i prowadnicy rowerowej w Parku Kolibki; 

 Naprawiono uszkodzone stojaki rowerowe, stacje naprawy rowerów, kompresor oraz pylon 

licznika rowerowego; 

 Wyznaczono pasy rowerowe i kontrapas w śladzie trasy EuroVelo 10 w Śródmieściu; 

 Przygotowano postępowanie przetargowe przebudowy skrzyżowania ul. Morskiej 

i Warszawskiej z wyznaczeniem przejazdów rowerowych; 

 Wykonano oznakowanie szlaków rowerowych w gdyńskich lasach; 

 Utrzymywano w czystości 855 stojaków rowerowych i 9 wiat rowerowych. 
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Infrastruktura deszczowa 

 Objęto utrzymaniem  miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 391 km; 

 Wybudowano 203 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości 486,9 m; 

 Wybudowano 152 szt. studzienek kanalizacyjnych; 

 Wyremontowano 913,2 m kanałów o średnicach 0,3 – 0,6 m w ulicach: Steyera, Armii Krajowej, 

Necla, Krasickiego, Arciszewskich, Hutniczej, Grottgera, Orzeszkowej, Hallera, Legionów, 

Bp. Dominika, W. Pola, Tetmajera, Raciborskiej; 

 Zamontowano 83,5 m odwodnień liniowych o szer. 20 cm i 30 cm w ulicach Amona, Legionów, 

Szefki, Żołnierzy I Armii WP , Kleeberga, na Skwerze Witomińskim, Wzg. Bernadowo i ciągu 

pieszym przy Trasie Kwiatkowskiego. 

Infrastruktura oświetleniowa 

 Wybudowano w ramach BO 2017 „Oświetlenie ul. Starodworcowej” – odcinek na terenach 

będących we władaniu Gminy Gdynia; 

 Wybudowano w ramach BO 2017 „Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ul. Ikara; 

 Wymieniono w ramach BO 2018 w dzielnicy Gdynia Chwarzno – Wiczlino 177 szt. opraw 

sodowych na oprawy typu LED; 

Gdyńskie Centrum Sportu 

 

W 2019 r. Gdyńskie Centrum Sportu zrealizowało następujące inwestycje dotyczące infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej: 

 Przygotowanie Stadionu Miejskiego do Mistrzostw Świata FIFA U-20 2019 w piłce nożnej – 

w ramach inwestycji przeprowadzono wymianę naturalnej murawy płyty boiska oraz wykonano 

szereg zabiegów pielęgnacyjnych, przeprowadzono montaż oraz instalację nowego telebimu 

znajdującego się w narożniku pomiędzy trybunami „Górka” i „Tory”, jak również modernizację 

telebimu znajdującego się w narożniku pomiędzy trybunami „Olimpijska” i „GOSiR”. 

Przeprowadzono również modernizację konstrukcji trybuny medialnej w celu znacznego 

podniesienia komfortu pracy mediów oraz modyfikacje konstrukcji sektora gości; 
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 Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w rejonie ul. Żeglarzy – w ramach inwestycji wykonano 

boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, pozostałe elementy zostaną wykonane 

w kolejnym etapie; 

 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul. Tatrzańskiej 

– siłownia wykona w 2018 r., w 2019 r. wykonano plac zabaw dla dzieci z urządzeniami w postaci 

zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, podwójnej huśtawki, karuzeli, bujaka 

wraz z elementami małej architektury tj.: 2 ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem;  

 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;  

 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej  nr 43 przy ul. Porębskiego – w ramach inwestycji 

wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy; 

 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej  nr 20  przy ul. Starodworcowej – w ramach 

inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnię prostą 

oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;  

 Przebudowa boiska  przy Szkole Podstawowej  nr 26  przy ul. Tatrzańskiej – w ramach inwestycji 

przebudowano istniejące boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne 

do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla 

wody na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających;  

 Przebudowa boiska przy X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Władysława IV –  w ramach 

inwestycji przebudowano istniejące boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej na boisko 

wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową  o nawierzchni 

poliuretanowej, przepuszczalne dla wody na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych 

retencyjno-rozsączających; 

 Przebudowa boiska na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej -  w ramach inwestycji 

przebudowano istniejące boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne 

do gry w  piłkę koszykową i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej 

dla wody oraz boisko do gry w tenisa, piłkę siatkowa oraz badmintona o nawierzchni 

poliuretanowej na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających; 

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 

przy ul. Chabrowej (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016); 

 Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym - ul. Dickmana i Żeglarzy – 

w ramach inwestycji wykonano  boiska poliuretanowe, pozostałe elementy planowane  

w kolejnym etapie (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016); 
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 Budowa bieżni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej (inwestycja 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017);  

 Budowa boiska przy ul. Spokojnej (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017);  

 Budowa boiska przy ul. Krawieckiej/Stolarskiej (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2017). 

 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 2019 r. w ramach realizacji polityki energetycznej miasta 

należały: 

 Dotacje ekologiczne dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania i montaż odnawialnych 

źródeł energii. Zawarto łącznie 155 umów (115 ze środków miasta i 40 ze środków WFOŚiGW);  

 Prowadzono monitoring, gromadzono i analizowano dane ze zużycia energii elektrycznej, gazu, 

ciepła sieciowego za pomocą systemu informatycznego invisoLite w budynkach należących 

do mienia gminy;  

 Uruchomiono projekt „Strażnicy energii” we współpracy z firmą Dalkia, który ma na celu 

oszczędzanie energii w szkołach przez młodzież i wypłaty 50% zaoszczędzonych środków szkole 

w formie grantu;  

 Doradztwo energetyczne dla mieszkańców. Jednym z działań jest organizacja spotkań 

informacyjnych dla mieszkańców poświęconych możliwościom uzyskania dofinansowania – 

m.in.: 

 organizacja szkolenia dla zarządców nieruchomości dot. przyłączenia budynków 

do miejskiej sieci ciepłowniczej;  
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 seria spotkań dla mieszkańców – mobilne punkty doradztwa, zachęcające do zmiany 

źródła ogrzewania i przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 spotkanie informacyjne dla radnych dzielnic, w których planowany jest rozwój sieci 

ciepłowniczej. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe (ZDiZ) na grupowy zakup energii elektrycznej dla 

grupy zakupowej NORDA liczącej 43 członków z terenu województwa pomorskiego 

o wolumenie 76 tys. MWh;  

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe (OPEC) na grupowy zakup gazu dla grupy 

zakupowej gazu liczącej 33 podmioty z terenu województwa pomorskiego; 

 Rozpoczęto proces zmiany taryf dystrybucyjnych energii elektrycznej na podstawie 

przeprowadzonego audytu parametrów dostaw energii elektrycznej dla ponad 250 punktów 

poboru. Zmiany powinny przynieść oszczędności na poziomie min. 740 000 zł rocznie;  

 Realizowano projekt „Act-Now: Action for Energy Efficency in Baltic Cities”, w ramach którego 

zainstalowano 4 czujniki jakości powietrza i temperatury w Szkole Podstawowej nr 23; 

 Realizowano projekt IMPLEMENT, w ramach którego przeprowadzono pierwszy energetyczny 

przegląd gminy i sporządzono plan działań dla Gdyni;  

 Realizowano projekt „P2ENDURE” (“Plug-and-Play product and process innovation for Energy-

efficient building deep renovation”, contract no 723391), w ramach którego wykonano 

termomodernizację części administracyjnej budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29;  

 Współpracowano z PGE EC i OPEC w ramach zawartego w 2014 r. „Porozumienia na rzecz 

Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju”. W 2019 r. 3 zespoły zadaniowe zrealizowały 

3 zadania. 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. 
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Wybrane działania zrealizowane w ramach Programu w 2019 r.: 

 Zaktualizowano i realizowano autorski „Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz 

ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej a także gospodarki 

cyrkulacyjnej na lata 2018-2020”, który wpisuje się w realizację dokumentu „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020”. Działania z zakresu edukacji 

ekologicznej realizowane przez Gdynię, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców:  

 zorganizowano obchody Pomorskich Dni Energii w Gdyni;  

 zorganizowano konferencję „Energetyka obywatelska i współczesne wyzwania 

energetyczne w gminach”; 

 zrealizowano trzecią edycję projektu edukacyjnego „Termowizja, czyli jak uszczelnić 

domowy budżet”, w ramach której mieszkańcy mogli zgłaszać budynki do bezpłatnego 

badania termowizyjnego (wykonano 120 badań termowizyjnych budynków 

wielorodzinnych oraz przebadano jakość powietrza wewnątrz tych budynków); 

 realizowano projekt K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery, 

w ramach którego w 2019 r. doposażono Straż Miejską w sprzęt i materiały niezbędne 

do kontynuowania pokazów; 

 zorganizowano konkurs dla przedszkoli na 5-minutowe filmy z udziałem dzieci 

pn. „Dzieci wiedzą i powiedzą jak dbać o czystość powietrza”;  

 prowadzono działania edukacyjne w ramach kampanii „Daj się ogrzać. Przyłącz się 

do Ciepłolubnych”. 

 Realizowano dwa projekty termomodernizacji 31 budynków gminnych (rozłożone na lata 2016-

2022) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 

– mechanizm ZIT - „Kompleksowa modernizacja energetyczna 14 budynków komunalnych 

mieszkalnych na terenie Gdyni” oraz „Kompleksowa modernizacja energetyczna 17 budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.  
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Polityka transpor towa  

 

„PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ORAZ W MIASTACH I GMINACH OBJĘTYCH 

POROZUMIENIAMI KOMUNALNYMI NA LATA 2016-2025”  

 
Plan transportowy w obowiązującym brzmieniu przyjęty został uchwałą nr XX/451/16 Rady Miasta Gdyni 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. i zaktualizowany uchwałą Rady Miasta nr VIII/255/19 z dnia 24 kwietnia 2019 

r. W Planie zostały określone zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w Gdyni. Za jego 

realizację odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

W 2019 r. w ramach realizacji Planu wykonano m.in. następujące działania: 

 Na obszarze Gdyni wykonano 17,015 mln wozokilometrów, w tym 5,233 mln wozokm 

trolejbusami (30,76%), co oznacza, że w stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost pracy 

eksploatacyjnej o 210 374 km (1,25%); 

 Realizowano dwa projekty inwestycyjne ze wsparciem finansowym środkami pomocowymi Unii 

Europejskiej związane z odnową taboru gdyńskiej komunikacji miejskiej: 

 „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 

ekologicznego taboru” – w ramach POIiŚ, Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach” - w 2019 r. w ramach projektu  wprowadzono do eksploatacji 

26 trolejbusów, w tym 16 przegubowych i w 21 trolejbusach wymieniono zużyte baterie 

akumulatorowe niklowo-kadmowe na nowocześniejsze – litowo-jonowe, zwiększające 

z kilku do kilkunastu kilometrów możliwość pokonywania trasy bez dostępu do sieci 

trakcyjnej; 

 „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 

2. GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny” - w 2019 r. podpisana została umowa 

z przedsiębiorstwem Solaris Bus & Coach na wyprodukowanie dla Gdyni 6 pojazdów 

elektrycznych ładowanych z istniejącej sieci trolejbusowej (system „In Motion 

Charging”). 
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 Do obsługi wybranych kursów linii 181 wprowadzono trolejbusy przegubowe, pokonujące część 

trasy na bateriach;  

 Uruchomiono trolejbusy w obsłudze wybranych kursów na linii pospiesznej X oraz na linii nocnej 

N30; 

 Podwojono częstotliwość kursowania pojazdów w godzinach szczytów przewozowych na linii 

trolejbusowej 29, na której trolejbusy pokonują część trasy z wykorzystaniem baterii 

akumulatorowych; 

 Zmieniono trasę linii trolejbusowej 27 wprowadzając trolejbusy na ulice: Kazimierza Górskiego, 

Sportową, Łużycką i Stryjską, po których pojazdy te kursują z wykorzystaniem baterii 

akumulatorowych; 

 Uruchomiono nowe linie trolejbusowe - 34, dzięki której osiedle Demptowo zyskało 

bezpośrednie połączenie komunikacją miejską ze Śródmieściem Gdyni oraz 33, na trasie 

Karwiny Tuwima – Gdynia Dworzec Główny PKP (z wybranymi kursami przedłużonymi do Stoczni 

Gdynia); 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. we flocie pojazdów gdyńskiej komunikacji miejskiej 

eksploatowano 105 trolejbusów, co stanowiło 26,2% całej floty. Gmina Miasta Gdyni spełnia już więc 

wymogi minimalnego udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie wykorzystywanej w komunikacji 

miejskiej - wynikające z art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - określone 

dla dat: 1 stycznia 2021 r., 1 stycznia 2023 r. i dla 1 stycznia 2025r. 

„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 2019 r. w ramach realizacji Planu wykonano m.in. następujące działania: 

 Zastąpiono autobusy z silnikiem diesla pojazdami o napędzie elektrycznym na jednej z linii 

autobusowych (na linii 181 częściowo zastąpiono autobusy z silnikiem diesla trolejbusami 

z bateriami); 

 Zwiększono liczbę niskoemisyjnych autobusów z silnikiem diesla spełniającym normę EURO VI 

o 55 pojazdów; 

 Rozwijano bezemisyjny transport trolejbusowy poprzez zakup 30 trolejbusów i 21 sztuk baterii 

trakcyjnych; 
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 Zbudowano nowe buspasy dla pojazdów transportu miejskiego (m.in. fragmenty ulic Morskiej, 

Wielkopolskiej, Rolniczej, Estakadzie Kwiatkowskiego, pierwszy w Polsce kontrabuspas 

na ul. Chwarznieńskiej), powołano zespół ds. Strategii Rozwoju Sieci Buspasów w Gdyni; 

 Uruchomiono linię trolejbusową nr 34 do obsługi nowych osiedli w Gdyni-Demptowo; 

 Opracowano studium wykonalności dla kontynuacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna 

celem obsługi północnych dzielnic Gdyni i Kosakowa - na zlecenie PKP PLK S.A. 

współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego; 

 Oddano do użytku  nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe przy Al. Zwycięstwa, 

ul. Chwarznieńskiej, Kieleckiej i Rumskiej; 

 Uruchomiono System Roweru Metropolitalnego Mevo; 

 Kontynuowano wdrożenie stref ograniczonej prędkości przy szkołach i przedszkolach 

położonych przy drogach klasy D i L wraz z identyfikacją głównych dróg do szkół i poprawą 

punktowych elementów infrastruktury; 

 Opracowano uwarunkowania wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych w logistyce miejskiej - 

charakterystyka pojazdów i studium przypadku w gospodarce komunalnej; 

 Opracowano plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych; 

 Kontynuowano wyznaczanie dedykowanych miejsc dostaw w dzielnicy Śródmieście oraz innych 

dzielnicach na podstawie wcześniejszych analiz  i współpracy z przedsiębiorstwami; 

 Zorganizowano 8. edycję konkursu rowerowego dla gdyńskich przedsiębiorstw „Do pracy jadę 

rowerem”; 

 Zorganizowano 8. edycję kampanii "Odprowadzam sam" w gdyńskich przedszkolach 

publicznych i klasach "0" szkół podstawowych; 

 Zorganizowano 5. edycję kampanii „Rowerowy Maj” mającą na celu zmniejszenie ruchu 

samochodowego przy szkołach podstawowych, promocję zrównoważonych sposobów 

przemieszczenia się po mieście w codziennych podróżach wśród najmłodszych mieszkańców 

Gdyni i ich rodziców; 

 Zorganizowano 5. Ogólnopolski Zlot Rowerów Towarowych; 

 Zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu; 

 Zakupiono 2 dodatkowe rowery towarowe (cargo) z napędem elektrycznym do obsługi 

lokalnego transportu towarowego; 

 Prowadzono bezpłatną wypożyczalnię rowerów towarowych dla przedsiębiorców, urzędników 

oraz organizacji pozarządowych (78 wypożyczeń, średnio na okres 3 tygodni); 
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 Uruchomiono bezpłatną wypożyczalnię rowerów towarowych dla mieszkańców Gdyni w 3 

punktach miasta; 

 Przeprowadzono 54 warsztaty edukacyjne w gdyńskich przedszkolach i szkołach podstawowych 

nt. ekologicznych sposobów podróżowania po mieście i  czystego powietrza; 

 Przeprowadzono warsztaty z zastosowania rowerów towarowych w realizacji dostaw miejskich; 

 Przeprowadzono 4 warsztaty aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem 

rowerów ręcznych. 

Zdrowie  

 

W obszarze zdrowia publicznego w Gdyni działa jednostka budżetowa Gdyńskie Centrum Zdrowia, 

którego głównymi celami statutowymi jest m.in. analiza i ocena potrzeb zdrowotnych gdynian, 

inicjowanie i prowadzenie programów związanych profilaktyką zdrowia, wdrażanie prozdrowotnych 

działań informacyjnych i edukacyjnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jednostka 

ta odpowiedzialna jest również za opracowywanie, realizację oraz ewaluację gminnych programów 

polityki zdrowotnej, a także inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności.  

W 2019 r. w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia zrealizowane zostały m.in. takie działania jak: 

 Realizowano programy polityki zdrowotnej: 

 rozpoczęto „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 

2019 – 2021”; 

 kontynuowano „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi 

i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 –2020”; 

 kontynuowano „Program wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego 

oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci 

i młodzieży”; 

 kontynuowano „Program Profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego 

na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018-2020”; 
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 kontynuowano we współpracy z Województwem Pomorskim „Regionalny Program 

Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. 

 Realizowano projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020: 

 „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, 

wejherowskiego i puckiego”; 

 „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników 

działających na rzecz mieszkańców Gdyni”; 

 „Aktywny Rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Miasta 

Gdyni”. 

 Realizowano zadania programu MALUCH+, w ramach którego otrzymano dofinansowanie 

na zapewnienie kontynuacji funkcjonowania 374 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 

 Realizowano zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez podmioty lecznicze – 

działania adresowane do mieszkańców Gdyni:  

 w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży; 

 w zakresie badań USG naczyń kończyn dolnych – Doppler; 

 w zakresie badań antropometrycznych, badań elektrokardiograficznych serca, badań 

laboratoryjnych (morfologia, glukoza, lipidogram, badanie ogólne moczu), analizy 

składu ciała, badania wzroku na tablicach Snellena oraz konsultacji lekarskich, na rzecz 

mieszkańców Gdyni, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.; 

 w zakresie wykonania badań wydolnościowych, składu ciała i oceny zaburzeń w obrębie 

kończyn dolnych wśród uczniów klas III i VII; 

 w zakresie zadania pn. „Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń 

zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa” w zakresie oceny 

masy ciała, wydolności fizycznej i zaburzeń w obrębie kończyn dolnych uczniów z klas 

III i VII szkół podstawowych; 

 w zakresie zadania pn. „Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń 

zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa” w zakresie oceny wad 

postawy uczniów z klas od IV do VIII szkół podstawowych; 

 w zakresie zadania publicznego pn. „Wielokierunkowa Pomoc Osobom Uzależnionym 

od Alkoholu i ich rodzinom mieszkających w Gdyni”. 
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 Przekazano dotacje celowe dla podmiotów leczniczych na zakup m.in.: specjalistycznej chłodni 

wraz z systemem monitoringowym w celu zapewnienia zgodnego z przepisami i zaleceniami 

przechowywania szczepionek przeciwko wirusowi HPV; sprzętu medycznego związanego 

z wyposażeniem zespołów ratownictwa medycznego; dwóch ambulansów dla MSPR w Gdyni; 

 Zawarto 44 umowy współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań  

w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia; 

 Dofinansowano dodatkowe miejsca opieki dla 15 dzieci w żłobku Little Umbrella; 

 Zorganizowano wydarzenia i eventy z udziałem lub przy wsparciu finansowym GCZ takie jak: 

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo – oddechowej 

oraz obsługi defibrylatora AED dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej 

Sp. z o.o. w Gdyni oraz pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni; Gdyńskie Targi 

Zdrowia; Jesienna Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, 

konferencja „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam”; Gala Nagród Prezydenta Miasta 

Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia; organizacja Strefy Zdrowia na otwarciu Zespołu Szkół 

nr 8; OnkoRejs w Gdyni; współorganizacja konferencji laktacyjnej w Gdyni; Ogólnopolska 

Konferencja: Autyzm. Doświadczenia, marzenia, rzeczywistość; szkolenia pielęgniarek 

medycyny szkolnej w Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie przesiewowych badań uczniów 

i obsługi systemu medycyny szkolnej ESMS; kontynuacja cyklu szkoleń dla pracowników 

gdyńskich bibliotek w zakresie nauki języka migowego, organizacja biegu „Zawsze Pier(w)si 

w Gdyni i marszu kobiet po chorobach nowotworowych;  

 Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) - przyjęto 

ogółem 1 848 wniosków o wydanie karty parkingowej, wydano zaś 1 835 kart parkingowych. 

„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 2019 r. w ramach poszczególnych obszarów, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU) 

zrealizował m.in. takie działania jak: 
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 Działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii realizowane przez Poradnię 

Leczenia Uzależnień: 

 funkcjonowanie autorskiej grupy psychoedukacyjnej dla osób z zaburzeniami 

adaptacyjnymi (członkowie rodzin osób uzależnionych); 

 psychoterapia indywidualna dla osób z zaburzeniami adaptacyjnymi (członkowie rodzin 

osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób uzależnionych 

behawioralnie); 

 funkcjonowanie grupy postrehabilitacyjnej, przeznaczonej dla osób uzależnionych, 

które ukończyły program terapii dla osób uzależnionych w poradni ambulatoryjnej lub 

w ośrodku leczenia uzależnień; 

 realizowano 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. 

 Organizowano oraz koordynowano zadania wytyczone przez Program: 

 prowadzono szkolenia dla profesjonalistów, rodziców i wychowawców z terenu Gdyni 

na temat zjawiska zachowań ryzykownych i uzależnień; 

 współliderowano w ramach Gdyńskiej 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”; 

 wyłoniono grupy robocze: Powszechność Informacji, Gdyński Program Profilaktyki 

Uzależnień „B@dź w relacji” oraz Diagnoza Uzależnień; 

 opracowano i wdrożono drugą edycję gdyńskiego programu profilaktyki uzależnień 

„B@dź w Relacji”; 

 zorganizowano szkolenia z zakresu programów rekomendowanych profilaktyki 

zachowań ryzykownych i uzależnień: „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła dla Rodziców 

i wychowawców”; 

 realizowano programy profilaktyczne: Fred Goes Net – program wczesnej interwencji 

skierowany do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji 

psychoaktywnych, Grupa Family Connections – warsztaty dla bliskich osób z deregulacją 
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emocji, Zmienność nastolatków. Jak sobie z nią radzić – warsztaty psychoedukacyjne 

dla rodziców; 

 zbudowano nową platformę zdrowagdynia.pl, mającą na celu promocję działań 

profilaktycznych prowadzonych przez instytucje gdyńskie wśród mieszkańców 

oraz ułatwienie dzielenia się informacjami z zakresu działań pomocowych pomiędzy 

instytucjami; 

 prowadzono Internetową Poradnię Profilaktyczną „Por@dzimy” oferującą bezpłatne 

konsultacje specjalistów ds. uzależnień i psychologów; 

 powołano Forum Liderów Profilaktyki zrzeszającego zaangażowanych nauczycieli, 

pedagogów i psychologów szkolnych oraz przeprowadzenie w ramach działania szkoleń 

i superwizji.  

 Pozostałe działania w ramach Programu to m.in.: 

 program ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych, społecznych wśród okazjonalnych 

użytkowników narkotyków oraz środków psychoaktywnych „STREET – PO – RADA”; 

 realizowano programy oraz warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu 

profilaktyki uzależnień oraz Szkolne Programy Profilaktyki Uzależnień; 

 prowadzono stałe zajęcia socjoterapeutyczne dla 6 grup dzieci i młodzieży w ramach 

działania świetlicy; 

 funkcjonowało 12 punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych dla osób uzależnionych i ich 

rodzin; 

 wspierano osoby doświadczające 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); 

 funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Narkomanów (NA). 

PROGRAM „GDYNIA BEZ BARIER 2018-2023” 

 Zorganizowano XX edycję konkursu „Gdynia bez barier” oraz towarzyszącą mu galę w Teatrze 

Muzycznym w Gdyni; 

 Wydano kalendarz misyjny „Gdynia bez barier” na 2020 r.; 
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 Przeprowadzono audyt dostępności gdyńskich plaż wraz z ekspertem ds. dostępności, 

przedstawicielami Gdyńskiego Centrum Sportu i Rad Dzielnic oraz opracowano wytyczne 

do dalszego udostępniania gdyńskich plaż i kąpielisk; 

 Przeprowadzono kampanię społeczną „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” uświadamiającą, 

że każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia w życiu społecznym na wszystkich jego 

szczeblach; 

 Opracowano i wydano materiały informacyjno-edukacyjne w formie poradnika dla nauczycieli 

zawierającego m.in. treści dotyczące opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami; 

 Zrealizowano we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyjazd usamodzielniający 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizację zawodową osób z autyzmem;  

 Rozpoczęto prace nad poradnikiem dla rodziców, którego celem jest wzmocnienie systemu 

wsparcia rodziny, w której jest dziecko z niepełnosprawnością (ze szczególnym naciskiem 

na wczesny okres od postawienia diagnozy); 

 Uruchomiono poradnię finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczącą 

usługi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami; 

 Kontynuowano prace nad budową systemu usług asystenta społecznego; 

 Wsparto organizację pozarządową w uruchomieniu bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gdyni; 

 Rozpoczęto prace nad optymalizacją systemu transportu dla osób z niepełnosprawnością 

ułatwiającego swobodne przemieszczanie się niepełnosprawnym mieszkańcom Gdyni.  

Pomoc społeczna 

 

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 
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bezdomnych, problematyka rynku pracy i planowanie strategiczne. Zadania te zrealizowane zostały 

w 2019 r. poprzez realizację poniższych programów i strategii. 

W 2019 r. w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wsparciem objęto 4 600 

rodzin, w tym 4 188 rodzin otrzymywało świadczenia, a 412 rodzin skorzystało wyłącznie z pomocy 

w postaci pracy socjalnej. Wśród rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej 

dominowały gospodarstwa jednoosobowe (72,8% ogółu). W średnio co szóstej rodzinie (15,5%) objętej 

wsparciem przebywały dzieci.  

Do głównych powodów wsparcia gdyńskich rodzin należały: niepełnosprawność (1 960 rodzin, tj. 46,8% 

ogółu  rodzin korzystających ze wsparcia), długotrwała lub ciężka choroba (964 rodziny, tj. 23,0%), 

bezdomność (532 rodziny, tj. 12,7%), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego (324 rodziny, tj. 7,7%). 

„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 2019 r. funkcjonowały nw. koalicje:  

 w obszarze wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych: Rada ds. Seniorów, 

Powiatowa Społeczna Rada ds. 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 w Gdyni trzecią edycję 
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badania ankietowego ESPAD. Badanie – realizowane co cztery lata na losowo dobranej próbie 

uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych – ma na celu określenie skali zjawiska 

dotyczącego spożywania substancji psychoaktywnych oraz podstawowych wzorów używania 

takich substancji jak papierosy, napoje alkoholowe oraz narkotyki (w tym dopalacze). W 2019 r. 

badaniem objęto 967 uczniów szkół ponadpodstawowych (zgodnie z metodologią ESPAD – klas 

pierwszych oraz trzecich).   

 W ramach realizacji Priorytetu 3 (poprawy 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) w 2019 r. miały miejsce działania:  

 zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw, gmina może łączyć ośrodek pomocy społecznej 

z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw, jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej niespełniające tego zapisu, mogły funkcjonować na dotychczasowych 

zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym, w 2019 roku – na mocy 

uchwał Rady Miasta Gdynia (RMG) – wyodrębniono ze struktur MOPS Gdynia 

i utworzono w formie odrębnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia, 

następujące ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Środowiskowy 

Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3, Środowiskowy Dom Samopomocy przy 

ul. Maczka 1, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 oraz dwa kluby 

samopomocy: Klub 1,2,3 przy ul. Warszawskiej 42  i Klub Samopomocy w Zespole 

ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych przy ul. Chrzanowskiego 14/2 

(połączone w Centrum Samopomocy w Gdyni). W celu zwiększenia efektywności pracy 

oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia wyodrębnionych jednostek, utworzono – także 

na mocy Uchwały RMG – nową jednostkę organizacyjną pn. Centrum Administracyjno-

Rozliczeniowe, które wchodząc w rolę jednostki obsługującej, przejęło kompetencje 

jednostek obsługiwanych w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych 

i finansowo- księgowych;  

 pozyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 
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na świadczenie usług opiekuńczych oraz w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2019 na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami 

z niepełnosprawnościami, wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Powyższe 

pozwoliło na rozszerzenie dostępności oferty i zwiększenie liczby osób z niej 

korzystających – usługami opiekuńczymi w środowisku objęto 1 290 osób i wykonano 

354 423 świadczenia, zaś z opieki wytchnieniowej (świadczonej zarówno w formie 

pobytu całodobowego w dwóch Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia: GOW Bosmańska 32a 

i GOW Chwarznieńska 93 oraz w formie dziennej, tj. w środowiskach zamieszkania osób 

lub dwóch dziennych ośrodkach wsparcia – ŚDS Maciejewicza 11 i DDPS Maczka 

oraz dwóch świetlicach opiekuńczych) skorzystały ogółem 102 osoby; 

 uruchomiono przy ul. Chlebowej mieszkanie treningowe dla kobiet usamodzielnianych 

(tzn. opuszczających pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletniości) o specjalnych 

potrzebach wynikających z problemów zdrowia psychicznego. Zapewnia ono 6 miejsc, 

w tym jedno interwencyjne. W mieszkaniu prowadzony jest trening życiowy 

z podopiecznymi, w kluczowych obszarach funkcjonowania - edukacyjnym, 

społecznym, zdrowotnym. W 2019 r. w mieszkaniu przebywały 4 usamodzielniane 

osoby w wieku 19-22 lat; 

 rozszerzono dostęp do terapii systemowej rodzin, świadczonej przez psychologów 

Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 

o realizację domowego wsparcia terapeutycznego - pilotażowego projektu 

skierowanego do rodzin w wyjątkowej sytuacji życiowej, która uniemożliwia 

skorzystanie z pomocy psychologicznej dostępnej w standardowej formie poza 

miejscem zamieszkania. Terapia, w której uczestniczyła cała rodzina, odbywała się 

z częstotliwością raz na dwa tygodnie przez okres min. kilku miesięcy (pojedyncze 

spotkanie trwało do 1.5 godziny). Terapię prowadziło dwóch terapeutów. W 2019 r. 

z tej oferty skorzystało 6 rodzin (25 osób); 

 uruchomiono drugi sklep społeczny, w którym wydawania jest żywność (pozyskiwana 

ze sklepów wielkogabarytowych) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej – 

obecnie funkcjonują w Gdyni dwa Sklepy Społeczne „Za stołem” otwarte dwa razy 

w tygodniu w systemie naprzemiennym – przy ul. Lotników 86 (czynny we wtorki 
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i czwartki) oraz – nowootwarty – przy ul. Maciejewicza 11 (czynny w poniedziałki 

i w środy);   

 wraz z Wydziałem Polityki Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskim Centrum Zdrowia 

opracowano program profilaktyki samobójstw i pomocy środowiskom dotkniętym 

próbami samobójczymi i samobójstwami pn. „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, 

działam”. Program zainaugurowano 5 czerwca 2019 r. ogólnomiejską konferencją 

w Muzeum Emigracji pod tym samym tytułem, w której wzięło udział 120 specjalistów 

– pracowników gdyńskich szkół ponadpodstawowych, policji, prokuratury, a także 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W październiku 

2019 r. odbyły się także sesje warsztatowe (ogółem 16 sesji / po 4 sesje w 4 grupach) 

dla osób, które w codziennej pracy miały lub mogą mieć kontakt z osobami i rodzinami 

po doświadczeniach suicydalnych. Wzięło w nich udział ogółem 120 osób. 

 kontynuowano działania na rzecz uruchomienia kolejnego, czwartego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Gdyni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – w 2019 r. 

dokonano zakupu pierwszego, kompleksowego wyposażenia obiektu: mebli i zabudowy 

(m.in. na potrzeby pracowni tematycznych, pomieszczeń i przestrzeni wspólnych, 

socjalnych, sanitarnych i biurowych), artykułów RTV i AGD, środków wyposażenia 

pomocniczego dla osób z niepełnosprawnością, zaopatrzenia pracowni tematycznych 

do zajęć i treningów aktywizujących. W rezultacie stworzono 30 miejsc pobytu 

dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na brak odbiorów 

technicznych obiektu, przyjęcie uczestników przesunięto na I kwartał 2020 roku; 

 rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (oba realizowane w partnerstwie 

międzynarodowym) - „Słowackie szlaki wiedzy – wzmocnienie kompetencji 

pracowników socjalnych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gdyni" i „CONCRIT – Community Narration 4 Critical Thinking”;  

 kontynuowały działalność dwa Kluby Terapii Zajęciowej dla osób 

z niepełnosprawnością: Klub Terapii Zajęciowej przy MOPS Gdynia oraz Klub Terapii 

Zajęciowej „Ja też chcę być aktywny” prowadzony przez Stowarzyszenie Osób z Wadą 

Słuchu "CISZA".  

 W ramach realizacji Priorytetu 4 (zwiększenie intensywności oddziaływania pomocy społecznej 

na terenach rewitalizowanych, w szczególności w obszarze interwencji społecznej) 
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kontynuowano działania rewitalizacyjne w rejonie Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera, 

ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz ulicy Dickmana;  

 W ramach realizacji Priorytetu 5 (zmniejszenia liczby osób przebywających całodobowo 

w instytucjonalnych formach pomocy) kontynuowano w 2019 r. działania deinstytucjonalne 

takie 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, utrzymanie 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 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS kompleksowego 

wsparcia specjalistycznego, trójpodział pracy socjalnej oraz asystentura rodzin;  

 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 2019 r. – w porównaniu do roku poprzedzającego, spadek liczby 

rodzin objętych wsparciem MOPS Gdynia (por. w 2018 r. – 4 640 rodzin; w 2019 r. – 4 234 

rodziny). 

„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. 
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W ramach realizacji Programu w 2019 r. zrealizowano działania: 

 W obszarze profilaktyki uniwersalnej:  

 zorganizowano konferencję miejską z warsztatami i wykładami pn. „GPS dobrego 

pomagania rodzinom z problemem alkoholowym” dla osób pracujących w obszarze 

pomocy rodzinom, w których obecny jest problem uzależnienia oraz gdyńską kampanię 

społeczną pn. „FAS – w trosce o dziecko”. Podczas kampanii zorganizowano szereg 

wydarzeń promujących samą kampanię oraz wiedzę na temat FASD i zgubnych skutków 

spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym m.in.  wydano publikację pn. „Trochę 

inne Vademecum, czyli codziennik z życia z FASD”). Kulminacją kampanii była 

dwudniowa, ogólnopolska konferencja pn. „Za sterami FASD – nowe standardy 

w opiece nad dzieckiem” (udział blisko 300 specjalistów z całej Polski);  

 prowadzono szkolenia dla profesjonalistów (m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodzin, 

nauczyciele i pedagodzy szkolni) w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu 

i współuzależnienia, w tym z tematyki: uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz współwystępującej choroby psychicznej tj. podwójna diagnoza; 

Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) oraz Alkoholowego Efektu Płodowego (FAE), 

a także szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dla pracowników 

instytucji miejskich współpracujących w ramach Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych 

Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom; 

 zorganizowano wizyty studyjne do Ośrodka Psychoterapii - Terapia 24 w Jastrzębiej 

Górze oraz „Eko” Szkoły życia” w Wandzinie dla pracowników MOPS i przedstawicieli 

Zespołu Interdyscyplinarnego;   

 koordynowano działania Gdyńskiej koalicji na rzecz Gminnych Programów 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym organizację działalności koalicyjnej grupy 

roboczej „Powszechność informacji”, w wyniku czego: utworzono stronę internetową 

z informacjami o profilaktyce i zdrowiu psychicznym – www.zdrowagdynia.pl, 

zorganizowano kampanię społeczną pn. Tydzień Profilaktyki Uzależnień w Gdyni 

oraz konferencję miejską z warsztatami i wykładami pn. „GPS dobrego pomagania 

rodzinom z problemem alkoholowym”, zredagowano cykl artykułów o treści profilaktyki 

uzależnień w „Ratuszu” oraz przeprowadzono pilotaż gdyńskiego programu z zakresu 

profilaktyki uzależnień „Bądź w relacji” w wybranych szkołach ponadpodstawowych; 



 

Strona | 37  
 

 zrealizowano badania socjologiczne, w tym: dokonano ewaluacji okresowej GPPiRPA 

za lata 2016-2018; kolejną edycję badania ESPAD wśród młodzieży gdyńskich szkół 

ponadpodstawowych, analizę desk research obejmującą wnioski do GKRPA służącą 

aktualizacji profilu socjodemograficznego osób kierowanych na przymus leczenia, 

badanie ankietowe dotyczące problematyki współuzależnienia wśród dzieci i osób 

dorosłych w Gdyni; 

 opracowano i dystrybuowano materiały promocyjne z zakresu zadań określonych 

w GPPiRPA m.in. w formie plakatów, broszur, ulotek, pakietów edukacyjnych 

dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym; 

 zapewniono oddziaływania streetworkingowe wśród młodzieży w dzielnicach Gdyni 

o zwiększonym ryzyku uzależnień (2 streetworkerów odbyło 401 godz. dyżurów; 

nawiązano kontakt z 323 osobami opracowano i rozdystrybuowano 80 materiałów 

informacyjnych, podjęto 4 interwencje, udzielono 15 porad, wydano 3 numery gazetki 

młodzieżowej „Sztos”). 

 W obszarze profilaktyki selektywnej i wskazującej: 

 koordynowano działalność Klubu Abstynenta Krokus (pełniącego m.in. funkcję punktu 

informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców Gdyni z problemem uzależnienia; 

w ramach Klubu zorganizowano m.in.: spotkania 9 grup samopomocowych tj.: pięciu 

grup AA, grupy Al-Anon, grupy Anonimowych Hazardzistów, grupy Anonimowych 

Jedzenioholików, grupy DDA/DDD, spotkania psychoterapeutyczne z psychologiem/ 

terapeutą uzależnień w formie jednorazowych konsultacji oraz cotygodniowych 

spotkań psychoterapeutycznych, program pn. „Podwójny problem”, w ramach którego 

odbywają się: kwalifikacje do uczestnictwa w programie poprzez przeprowadzenie 

konsultacji z psychologiem-certyfikowanym terapeutą uzależnień oraz konsultacje 

z lekarzem-psychiatrą i spotkania grupy psychoterapeutycznej – prowadzone przez 

dwóch psychoterapeutów – dla osób z tzw. podwójną diagnozą; 

 zapewniono specjalistyczne wsparcie terapeutyczne w zakresie profilaktyki szeroko 

rozumianych dysfunkcji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

uzależnień od alkoholu poprzez konsultacje rodzinne, terapię indywidualną 

lub systemową dla rodzin, a także spotkania konsultacyjne dla rodzin z problemem 

uzależnienia od alkoholu oraz zajęcia psychoedukacyjne dla członków rodzin z historią 

doświadczeń traumatycznych i/lub borykających się z trudnościami w bliskich relacjach; 
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 prowadzono dwie grupy młodzieżowe, 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; 

 organizowano cotygodniowe spotkania w ramach dwóch grup samopomocowych 

Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych;  

 prowadzono grupę wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików przy Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1; 

 przeprowadzono konsultacje psychiatryczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu; 

 zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne pn. „Trening zachowań abstynencyjnych” 

dla osób uzależnionych w wieku 65+ prowadzonych przez psychogerantologa. 

 W obszarze leczenia i rehabilitacji: 

 realizowano procedurę skierowania na przymusowe leczenie odwykowe (działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz prowadzono działania 

zmierzające do dobrowolnego podjęcia leczenia osób uzależnionych, a równocześnie 

wspierające rodzinę osób z ww. problemem poprzez: rozmowy motywujące, 

konsultacje z bliskimi osób uzależnionych; wizyty diagnozujące problem uzależnienia 

w środowisku; uczestnictwo w grupach roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej 

Karty” w przypadku podejrzenia problemu uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych; współpracę z ośrodkami terapii uzależnień w celu umożliwienia 

dobrowolnego podjęcia terapii osobom zmagającym się z problemem uzależnienia; 

 zapewniono ponadpodstawowe oddziaływania psychoterapeutyczne uzależnionym 

mieszkańcom Gdyni i ich rodzinom w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym 

im. Prof. Bilikiewicza w Gdańsku w postaci: 161 sesji psychoterapii indywidualnej, 171 

sesji motywacyjno-edukacyjnych dla rodzin, 60 konsultacji psychiatrycznych, 24 sesji 

terapii grupowej; 

 zapewniono specjalistyczną pomoc dla osób i rodzin doświadczających problemu 

uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi tzw. „Podwójny 

Problem” poprzez prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób z podwójną diagnozą 

oraz psychoterapii indywidualnej; 
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 koordynowano działalność Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (jednostki 

organizacyjnej MOPS Gdynia), którego celem jest pomoc rodzicom/opiekunom 

i dzieciom z syndromem FASD.  

 „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 2019 r.: 

 Prowadzono działania profilaktyczne skierowane dla 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 prowadzono szkolenia 

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; organizowano Zespoły oceniające sytuację dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; wydawano opinie dotyczące 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 ocenione pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy; 

udzielono 1 672 porady w ramach poradnictwa specjalistycznego; współpracowano 

z 207 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Utrzymano obserwowaną 

od kilku lat tendencję w kierunku ograniczenia napływu dzieci do pieczy zastępczej – 

w 2019 r. 514 dzieci przebywało w różnych formach pieczy zastępczej w porównaniu 

do roku 2018 – 541 dzieci;  

 zapewniono dostęp do terapii systemowej rodzin, świadczonej przez psychologów 

Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia (ZPP); ofertę wsparcia poszerzono 

w 2019 r. o realizację pilotażowego projektu domowego wsparcia terapeutycznego. 
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Jest on innowacyjną w skali kraju propozycją wsparcia dla rodzin w wyjątkowej sytuacji 

życiowej, która uniemożliwia skorzystanie z pomocy psychologicznej dostępnej 

w standardowej formie poza miejscem zamieszkania. Systemowa terapia rodzin jest 

formą leczenia dysfunkcji, wspierania zasobów zdrowia i profilaktyki zaburzeń 

w obszarze systemu rodzinnego. Jest najskuteczniejszą formą pomocy terapeutycznej 

jeżeli trudności obecne w rodzinie dotyczą funkcjonowania dzieci (zaburzenia 

zachowania, depresyjne, lękowe, trudności w realizowaniu codziennych obowiązków 

w tym obowiązku szkolnego, zaburzenia odżywiania); 

 rodziny wieloproblemowe objęte były zintensyfikowanym wsparciem w formie 

asystentury ustawowej lub intensywnej pracy socjalnej; rodzinom zapewniono dostęp 

do zindywidualizowanych form wsparcia, dobieranych zgodnie z diagnozą sytuacji 

rodzinnej, w postaci 10. instrumentów aktywnej integracji; 

 funkcjonowało 14 Placówek Wsparcia Dziennego, prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe, a nadzorowanych pod kątem finansowym i animowanych pod kątem 

merytorycznym przez Zespół Placówek Specjalistycznych (z ich wsparcia skorzystało 

w 2019 r. – 629 dzieci) oraz trzy placówki wsparcia dziennego: „Ognisko”, „Login” 

oraz „STARTER”, prowadzone przez Zespół Placówek Specjalistycznych. 

 W ramach podnoszenia adekwatności działań na rzecz skuteczniejszego i efektywniejszego 

procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i rodziny zastępcze zrealizowano: 

 uruchomiono mieszkanie treningowe dla kobiet usamodzielnianych. 

Czterokondygnacyjny dom z ogrodem, przeznaczony jest dla młodych kobiet 

o specjalnych potrzebach wynikających w szczególności z problemów zdrowia 

psychicznego. W 2019 r. w mieszkaniu przebywały 4 usamodzielniane w wieku 19-22 

lat;  

 w ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób 

usamodzielnianych zapewniono miejsca w mieszkaniach wynajmowanych przez MOPS 

na otwartym rynku, tj.: dla usamodzielnianych kobiet przy ul. Lubawskiej (zapewnia 4 

miejsca) oraz dla samotnych matek będących w procesie usamodzielnienia przy 

ul. Maciejewicza (zapewnia 3 miejsca – trzy pokoje dla matek z dziećmi);  

 w strukturach MOPS Gdynia powołano/wyodrębniono funkcje: koordynatora ds. osób 

usamodzielnianych oraz psychologa dla osób usamodzielnianych; 



 

Strona | 41  
 

 opracowywano ponadstandardowe plany wsparcia na rzecz osób usamodzielnianych 

z grup o specjalnych potrzebach (tj. w szczególności osób w kryzysie psychicznym, 

z niepełnosprawnościami, uwikłanych w problem uzależnień) w postaci indywidualnych 

planów pomocy.  

 W ramach doskonalenia systemu diagnozy potrzeb oraz wypracowania mechanizmów 

do systematycznej i kompleksowej oceny skuteczności działań zakończono realizację 

jakościowego badania socjologicznego ukierunkowanego na zdiagnozowanie sytuacji 

usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej (zarówno rodzinnej, 

jak i instytucjonalnej), a także Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii oraz zakładów poprawczych pod kątem oceny jakości wsparcia 

adresowanego do tych osób. Opracowano raport badawczy zawierający kluczowe wnioski 

i rekomendacje dla instytucjonalnego systemu wsparcia 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. 

W ramach realizacji Programu w 2019 r. odbyły się m. in. takie działania jak:  

 Wdrażano „Standard gromadzenia danych na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości 

Gdyńskiego Programu Senioralnego 2015-2020”. Opracowano elektroniczną wersję standardu, 

obejmującego kilkadziesiąt zmiennych, służącą agregowaniu danych z różnych podmiotów, 

jednostek i komórek organizacyjnych; 

 Usługami opiekuńczymi w środowisku objęto 1 290 osób i wykonano 354 423 świadczenia, zaś 

z opieki wytchnieniowej świadczonej zarówno w formie pobytu całodobowego w dwóch 

Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia, jak i w formie dziennej skorzystały ogółem 102 osoby; 

 W domach pomocy społecznej w Gdyni i poza Gdynią narastająco przebywały 323 osoby, w tym 

umieszczono ogółem 78 osób wymagających całodobowej opieki; 

 Zapewniono całodobowe usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające 15 mieszkańcom Gdyni 

w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej; 



 

Strona | 42  
 

 Zapewniono opiekę dzienną dla seniorów (i dla osób z niepełnosprawnościami) w sześciu 

ośrodkach wsparcia - łącznie 312 miejsc, z których skorzystały 523 osoby; 

W 2019 r. szeroką ofertę dla seniorów zapewniało także Centrum Aktywności Seniora (CAS). Skorzystało 

z niej ogółem 9 538 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”) oraz współpracował i wspierał merytorycznie 21 klubów działających 

przy parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych, które skupiły łącznie 2 995 

osób. Większym zainteresowaniem niż w poprzednich latach cieszył się portal internetowy dla gdyńskich 

seniorów www.seniorplus.gdynia.pl, gdzie zamieszczane były publikacje dotyczące wydarzeń 

oraz informacje o imprezach i zainteresowaniach samych seniorów. 

„PROGRAM OSŁONOWY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW WZGÓRZA GEN. ORLICZ-DRESZERA (WOD) 

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 2019 r. m. in.:  

 Przeprowadzono ankiety wśród rodzin, które skorzystały z dofinansowania i wynajęły 

mieszkania oraz wśród rodzin, które pozostały na terenie WOD; 

 Prowadzono Punkt Informacyjny na ul. Kalksztajnów 20, w którym od poniedziałku do czwartku 

odbywały się dyżury oddelegowanych pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji 

Mieszkaniowej; 

 Do końca 2019 r. z terenu Wzgórza Orlicz-Dreszera objętego rewitalizacją wyprowadziło się 

łącznie 128 rodzin (260 osób), pozostało 16 rodzin (59 osób), wśród których 5 rodzin nie 

podpisało deklaracji uczestnictwa w Programie Osłonowym. 
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„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 2019 r. w działania koalicji zaangażowanych 

było 9 instytucji, a w 5 spotkaniach uczestniczyło blisko 30 osób).  

W ramach podejmowanych działań w 2019 r.: 

 W procesie deinstytucjonalizacji (plan „Utrecht” oraz projekt „Gdyńska–Warszawska”, domy 

wspólnotowe, Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności) uczestniczyło ogółem 68 

osób. CRiIM realizował także 181 kontraktów socjalnych. 17 osób zostało skierowanych 

do Centrum Integracji Społecznej, a łącznie 22 osoby znalazły zatrudnienie; 

 Dodatkowe wsparcie dla osób bezdomnych, pozostających poza placówkami, świadczone było 

przez dwóch streetworkerów, którzy systematycznie monitorowali niemieszkalne środowiska 

przebywania osób bezdomnych. Nawiązano po raz pierwszy kontakt z 49 osobami i ponowiono 

1 225 kontaktów z osobami przebywającymi w miejscach niemieszkalnych.  Wraz ze Strażą 

Miejską i Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego podjęto 85 interwencji – najczęściej w celu 

umieszczenia osoby bezdomnej w bezpiecznym miejscu: schronisku lub szpitalu. Na bieżąco 

aktualizowano mapę miejsc niemieszkalnych – obecnie w Gdyni jest ok. 60 takich miejsc; 

 Zorganizowano dwa badania populacji osób bezdomnych - w odniesieniu do lat poprzednich 

odnotowano spadek liczby osób bezdomnych (2013 r. – 459 osób, 2015 r. – 517, 2017 r. – 425).  
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 Funkcjonowały 4 placówki oferujące ogółem 164 miejsc dla osób bezdomnych. Ponadto 

zapewniono miejsca w 8 schroniskach poza Gdynią, do których w razie potrzeby kierowano  

osoby bezdomne (zabezpieczono 160 miejsc).  

„PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 

W RODZINIE NA LATA 2018 – 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. Głównym założeniem programu jest fakt, że 

za przemoc w rodzinie w pełni odpowiada osoba, która ją stosuje, dlatego to ona powinna podjąć 

działania związane z jej zaprzestaniem. 

W ramach Programu w 2019 r. zrealizowano m.in.: 

 Wszczęto ogółem 312 procedury „Niebieskiej Karty”; 

 Kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie oraz stron internetowych 

www.gdyniawspiera.pl oraz www.bialawstazkagdynia.pl; 

 Przeprowadzono szkolenia/spotkania w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i współpracy międzyinstytucjonalnej; 

 Współorganizowano XI edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka”; 

 Zorganizowano konferencję miejską pn. „Po 11. – nie bij”; 

 Zorganizowano warsztaty psychologiczno - terapeutyczne pn. „Czerwona lampka”, które miały 

za zadanie utrwalenie prawidłowych zachowań poznanych podczas programu. Warsztaty 

kierowane są do osób, które ukończyły pełen cykl PKE.   

„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 
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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 2019 r.  obejmowały m. in.: 

 W obszarze prewencji (profilaktyki oraz wypracowywania adekwatnych i skutecznych narzędzi 

do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc): 

 prowadzono warsztaty i szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

oraz przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty;  

 sieciowano gdyńskie podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie: poznawano i uzupełniano kompetencje oraz włączano podmioty 

we współpracę poprzez organizowanie m.in.: XI. edycji kampanii społecznej „Biała 

Wstążka”, konferencji miejskiej pn. „Po 11. – nie bij” podsumowującej wspólną pracę ZI 

w Gdyni, a także regularnych szkoleń i warsztatów w tematyce przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i współpracy międzyinstytucjonalnej m.in. dla: nauczycieli-

koordynatorów z gdyńskich przedszkoli, pedagogów szkolnych, pracowników PUP 

Gdynia, członków Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2, pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, pracowników OPS 

Warszawa-Bemowo oraz pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji 

Mieszkaniowej; 

 prowadzono stronę internetową www.bialawstazkagdynia.pl. 

 W obszarze interwencji: 

 pracownicy socjalni Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS Gdynia 

koordynowali ponad 400 procedur „Niebieskie Karty” (w tym 312 wszczętych 

w 2019 r.);  

 kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie;   

 w ramach działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych udzielono pomocy w postaci 

schronienia i zapewnienia potrzeb bytowych w Hostelu dla osób doświadczających 

przemocy; 
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 w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek 

Specjalistycznych prowadzono interwencje zewnętrzne (na miejscu zdarzenia), 

w tym działania „Wspólna Interwencja Niebieski Patrol” – wspólne interwencje 

psychologów i policjantów w sytuacji przemocy domowej (180 interwencji, w tym 171 

w ramach Niebieskiego Patrolu). 

 W obszarze reintegracji: 

 przeprowadzano 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 

„Niebieskiej Karty”; 

 w ramach działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych zrealizowano m.in.: pomoc 

psychologiczną dla osób doświadczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, program psychologiczno-terapeutyczny 

w formie otwartych warsztatów dla osób stosujących zachowania przemocowe 

lub konfliktowe, poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy, 

konsultacje lekarskie z lekarzem psychiatrą; kontynuowano utrzymanie „Niebieskiego 

Pokoju”, w którym odbywają się przesłuchania dzieci. 

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 2019 r. realizowana była przede wszystkim poprzez wykonywanie założeń 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 

2017-2021”. 
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„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. Realizacja tych potrzeb 

odbywa się poprzez gospodarowanie posiadanym zasobem, a także przez jego powiększanie poprzez 

zakup mieszkań. 

W ramach Programu w 2019 r. podjęto następujące działania: 

 Odzyskano do dyspozycji miasta 105 lokali i były to lokale odzyskane w wyniku: zgonu najemcy 

(38 lokali), eksmisji (32), wyprowadzenia się najemcy lokalu (20), zamiany lokalu na inny 

w przypadku zaległości czynszowych lub na wniosek strony (10), wymiany zgodnie z decyzją 

Prezydenta Miasta Gdyni (2), zakupienia lokali do zasobów miasta (1), przejęcia od Skarbu 

Państwa (1), spadku (1); 

 Przeprowadzono remonty w pozyskanych do zasobu gminy lokalach (współpraca Wydziału 

Spraw Społecznych, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Laboratorium Innowacji 

Społecznych); 

 Nastąpiło opóźnienie w przyznawaniu lokali mieszkalnych osobom znajdującym się na liście 

oczekujących na wynajem, które wynikało z konieczności pilnego wykwaterowania najemców 

z budynków przy ul. Dickmana 30, 28 i 26 w związku z realizacją inwestycji w ramach rewitalizacji 

osiedla Gdynia – Oksywie, wykwaterowania z budynków z ul. Orlicz - Dreszera oraz inwestycją 

drogową przy ul. Chwaszczyńskiej; 

 Określono nowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w związku z wejściem 

w życie nowelizacji ustawy „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i zmianach kodeksu cywilnego", która zobowiązała gminy do określenia zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych; 

 W ramach realizacji rządowego programu „Mieszkania Plus" przekazano inwestorowi – 

MP Inwestycje 3 sp. z o.o. listę najemców zakwalifikowanych do II etapu naboru. Inwestor 

po weryfikacji zdolności czynszowej zawarł umowy rezerwacyjne na wszystkie 172 mieszkania; 

 Podjęto realizację rządowego programu "Mieszkanie na Start" (dopłaty do czynszu), w ramach 

którego przygotowano i złożono w Banku Gospodarstwa Krajowego 6 wniosków o zawarcie 

umowy w sprawie stosowania dopłat dla budynków przy ul. Puszczyka 2, 3, 4, 5, 6 i 7; 
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 Prowadzono z Bankiem Gospodarstwa Krajowego negocjacje warunków: umowy w sprawie 

stosowania dopłat, umowy o świadczenie usług za pośrednictwem programu "Mieszkanie 

na Start", umowy powierzenia przetwarzania danych; 

 Uruchomiono 2 mieszkania wspierane dla osób z niepełnosprawnościami zapewniające 

6 miejsc. Łącznie funkcjonowało 15 mieszkań oferujących 50 miejsc; 

 Uruchomiono mieszkanie treningowe dla kobiet usamodzielnianych (tzn. opuszczających pieczę 

zastępczą po osiągnięciu pełnoletniości) o specjalnych potrzebach wynikających z problemów 

zdrowia psychicznego, zapewniające 6 miejsc, w tym jedno interwencyjne; 

 Przeprowadzono m.in. remonty w 167 lokalach mieszkalnych, dokonano 1716 awaryjnych 

napraw lokali i budynków oraz 520 przeglądów budynków pod względem budowlanym, 

elektrycznym oraz gazowym, w tym wymieniono instalację elektryczną w 23 lokalach 

oraz wymieniono przyłącza wodociągowe dla 2 budynków mieszkalnych, poddano rozbiórce 

4 obiekty; 

 Rozpoczęto budowę pierwszego w Gdyni budynku komunalnego bez barier, w pełni 

dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy potrzebujących - np. z powodu 

wieku – wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, który na czterech kondygnacjach pomieści 

30 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych, a na parterze do dyspozycji mieszkańców  znajdzie 

się świetlica i inne pomieszczenia wspólne; 

 Realizowano politykę likwidacji w zasobie komunalnym lokali o najniższym standardzie. 

Ze względu na bardzo zły stan techniczny wyburzono pierwsze dwa parterowe budynki 

przy ul. Dickmana 18-30, a mieszkańcom przyznano inne lokale z zasobów gminy. 

Polityka rodz inna  

 

Za rozwój polityki rodzinnej i tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin w Gdyni odpowiadał Wydział 

Polityki Rodzinnej, który powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2019 r. 

W ramach działań wspierających gdyńskie rodziny w 2019 r. zrealizowano m.in.: 

 Zorganizowano II Festiwali Literatury Dziecięcej Koci Łapci wraz warsztatami; 

 Zorganizowano spacer dla rodzin na podstawie mapy „Mam marzenie i nie zawaham się 

je spełnić”; 



 

Strona | 49  
 

 Zorganizowano warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Mamy; 

 Zorganizowano warsztaty dla dzieci i rodzin w ramach cyklu spotkań pt. „Chodźcie na plac 

Kaszubski”; 

 Zaktualizowano „Rodzinny przewodnik po Gdyni”; 

 Wydano książkę dla dzieci pt. „Ławeczka z widokiem na szczęście”; 

 Wyprodukowano spot do kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego dnia praw dziecka – 

„Traktuj mnie poważnie”; 

 Zorganizowano obchody 30. rocznicy podpisania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka; 

 Zorganizowano świąteczne warsztaty dla dzieci; 

 Zrobiono dodruk książki dla dzieci pt. „Legenda o rybkach”; 

 Koordynowano prace związane z uzyskaniem przez miasto Gdynia tytułu Miasta Przyjaznego 

Dzieciom; 

 Współpracowano z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 

na rzecz polityki rodzinnej, w tym także z Radami Dzielnic, instytucjami publicznymi 

oraz prywatnymi; 

 Współpracowano z Klubami Rodzica działającymi na terenie Gdyni; 

 Koordynowano program karta Gdynia Rodzinna w ramach Karty Mieszkańca: obsługa partnerów 

karty, nawiązano współpracę z nowymi partnerami. 

Edukacja 

 

Działania gdyńskiego samorządu w obszarze edukacji oparte są na systemowym wspieraniu całego 

środowiska edukacyjnego (uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) w podnoszeniu 

jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta, rozwoju infrastruktury i  wyposażenia 

placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozbudowę przyszkolnych obiektów 

sportowych, placów zabaw, a także szerokiej i rzetelnej informacji  o podejmowanych aktywnościach. 

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2019 r. w ramach edukacji należały m.in.: 

 Powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino obejmujący 

Szkołę Podstawową nr 37 i XVII Liceum Ogólnokształcące (Microsoft Flagship School); 



 

Strona | 50  
 

 Powołano 8-oddziałowe Przedszkole nr 59 w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz 5 oddziałowe 

Przedszkole nr 60 przy Szkole Podstawowej nr 43 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5) w dzielnicy 

Pogórze, dzięki czemu liczba miejsc przedszkolnych w całym mieście zwiększyła się o 317 

w stosunku do roku ubiegłego; 

 Utworzono klasy sportowe w 18 szkołach podstawowych i podpisano porozumienia z klubami 

sportowymi zrzeszonymi w Polskich Związkach Sportowych, w celu realizacji programu 

sportowego w danej dyscyplinie; 

 Przygotowano dla gimnazjalistów i ósmoklasistów informator o gdyńskich szkołach 

ponadgimnazjalnych; 

 Zorganizowano giełdę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; 

 Osiągnięto wyższe od średniej województwa pomorskiego i średniej krajowej wyniki egzaminów 

ośmioklasisty; 

 Osiągnięto najwyższe w województwie pomorskim i jedne z najlepszych w Polsce wyniki 

egzaminów gimnazjalnych. 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”; 

 Osiągnięto wysokie wyniki matur w gdyńskich szkołach średnich. Uczniowie zakończyli egzamin 

maturalny ze średnią wyższą niż średnia wojewódzka i krajowa, zwłaszcza z egzaminów 

z matematyki; 

 Realizowano rządowe programy: „Wyprawka szkolna”, Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa, program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”, kompleksowe wsparcie 

dla rodzin „Za życiem”, program realizacji zadań doradcy metodycznego oraz program „Posiłek 

w szkole i w domu”; 

 Realizowano program „Szkoła Otwarta”, w którym uczestniczyły 22 gdyńskie szkoły; 

 Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych patologią społeczną; 

 Wspierano realizację zadań w zakresie edukacji filmowej dla uczniów szkół podstawowych oraz 

w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie 

umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie; 
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 Organizowano uroczystości miejskie dla najlepszych gimnazjalistów, ósmoklasistów, 

maturzystów oraz stypendystów Miasta Gdyni; 

 Zorganizowano galę VI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, podczas 

której nagrodzono najlepszych maturzystów w Polsce; 

 Zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej; 

 Realizowano projekty i programy edukacyjne: 

 „Zdolni z Pomorza – Gdynia” - w ramach projektu m. in. przeprowadzono cykl 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych (łącznie 

ok. 1 527 godzin zajęć dodatkowych), przyznano stypendia (w semestrze I – 125 

uczestnikom, w II semestrze -  133 uczestnikom), zorganizowano wizytę studyjną 

„Demokracja w RP” do Warszawy; 

 „Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia 

nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” - w ramach projektu 

m. in. zakupiono pomoce dydaktyczne dla 9 placówek, przeprowadzono szkolenia 

z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej dla 66 nauczycieli, 

zrealizowano zajęcia specjalistyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące 

szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów w 9 placówkach;-  „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” - w ramach projektu 

m. in. 309 uczniów odbyło staż lub praktykę u 60 pracodawców, zorganizowano 3 

wyjazdy studyjne, zorganizowano 30 szkoleń i kursów dla uczniów - łącznie 364 miejsc 

szkoleniowych, 43 nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych, 500 uczniów 

skorzystało z warsztatów oraz spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym; 

 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie” -  w ramach projektu m.in. zakupiono 

specjalistyczne wyposażenie do pracowni zawodowych i zrealizowano kursy zawodowe; 

 „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - w ramach projektu m.in. przeszkolono kadrę 

pedagogiczną w zakresie modelu szkoły ćwiczeń, zrealizowano warsztaty metodyczne 

i lekcje pokazowe dla nauczycieli oraz zakupiono wyposażenie do pracowni 

przedmiotowych; 

 „Erasmus+” - w ramach projektu pozyskano dofinansowanie dla 5 szkół  m.in. 

na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich; 
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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów”; 

 „Wymiany międzynarodowe” - w ramach programu uczniowie 13 gdyńskich szkół wzięli 

udział w 12 wyjazdach zagranicznych i zorganizowano pobyt w Gdyni dla 17 grup 

uczniów; 

 „Szkoła Otwarta” - w ramach programu z zajęć językowych, sportowych i rozwijających 

zdolności manualne skorzystało 1 088 osób dorosłych oraz 2 716 osób w wieku 

szkolnym i przedszkolnym (łącznie 3 804 uczestników); 

 Akcja Zima – Akcja Lato 2019 – z programu skorzystało 44 szkół i 4 146 uczniów; 

 Konkursy Międzyszkolne 2019 – zrealizowano 136 konkursów. 

REALIZACJA „GDYŃSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH  

DZIECI I MŁODZIEŻY” W 2019 ROKU 

Celem Programu jest promowanie zdolnych uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie 

oraz aktywności artystycznej, uczęszczających do gdyńskich placówek oświatowych, bez względu 

na miejsce zamieszkania. Jako formę wsparcia przyjęto stypendium, przyznawane na podstawie 

rekomendacji komisji stypendialnej, przez Prezydenta Miasta Gdyni. 

W ramach programu w 2019 r. zostało złożonych 277 wniosków stypendialnych (171 za osiągnięcia 

naukowe, 74 wnioski za osiągnięcia sportowe, 32 wnioski za osiągnięcia artystyczne). Przyznano 65 

stypendiów za osiągnięcia naukowe, 12 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 10 stypendiów 

za osiągnięcia artystyczne. 

REALIZACJA „GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY I INFOHOLIZMOWI  

NA LATA 2018-2020” W 2019 ROKU 

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 2019 r.: 

 Realizowano projekt "Gdyni@ - online i offline – zawsze bezpiecznie", w tym m. in.: 

 prowadzono infolinię dla rodziców i uczniów; 

 zrealizowano warsztaty dla klas V (2477 uczestników) i klas VII ( 1953 uczestników); 

 prowadzono spotkania konsultacyjne dla gdyńskich pedagogów (142 uczestników); 
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 prowadzono szkolenia dla rodziców (1740 uczestników); 

 wdrożono działania w ramach „Młodzi Cyfrowi”, „Facebookowa mama”,„Snapczatowy 

tata”; 

 prowadzono 6 webinariów tematycznych. 

 Zorganizowano konferencję „FUTURED 2019. Relacje w świecie cyfrowym” skierowaną  

do nauczycieli i rodziców. Podczas konferencji zaprezentowano wybrane wyniki badania 

„Młodzi Cyfrowi”, zrealizowanego wśród ponad 51 tysięcy uczniów z całej Polski. 

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 2019 r. w dziedzinie kultury należały m.in.: 

 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, Halo Kultura w Miejskich Halach Targowych, 

Dyskusyjny Klub Filmowy, Kaszubskie Forum Kultury, Teatr Gdynia Główna i Gdyńskie Muzeum 

Motoryzacji; 

 Mecenat Kultury, w ramach którego dofinansowano wydanie 5 publikacji i przyznano nagrody 

41 artystom i osobom zaangażowanym w działalność kulturalną w Gdyni; 

 Gdyńskie Centrum Kultury - w ramach Teatru Konsulat odbyło się 6 premier teatralnych, łącznie 

zrealizowano 185 spektakli, na których frekwencja wyniosła w sumie 26 067 osób. W 2019 r. 

kontynuowane były również działania promujące literaturę oraz piosenkę poetycką w ramach 

Przystani Poetyckiej Strych. Odbyły się także dwa Slamy w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz 
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XVIII Ogólnopolski Przegląd Połowy Poetyckie 2019. W ramach promocji literatury wśród 

młodych odbiorców odbyły miejskie eliminacje do 64. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego oraz IX Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „Piórnik”. Centrum 

zrealizowało program koncertów muzyki klasycznej dla dzieci i młodzieży w ramach Małej 

Gdyńskiej Filharmonii. W ramach Artystycznego Klubu Rodzica odbyło się 17 spotkań, 

Artystycznego Klubu Malucha – 21 spotkań, zaś w ramach cyklu „Spektakl (nie tylko) dla rodzica” 

– 8 spotkań. W 2019 roku Centrum zorganizowało trzy koncerty. Ponadto odbyły się: akcja Lato 

– Kulturalne dzieciaki w Konsulacie, cykle: Teatrzyk Bezwstydny , Teatrzyk Młodego Artysty, 

Posłuchajmy razem, Teatroteka; Kaczmarski Encore Festival; Noc Muzeów w Konsulacie, a także 

3 Biesiady Literackie. W roku 2019 r. wydane zostały 3 numery Kwartalnika Artystycznego BLIZA; 

 Miejska Biblioteka Publiczna - w 2019 r. obejmowała 20 placówek zlokalizowanych w większości 

gdyńskich dzielnic. Zanotowano 55 116 aktywnych użytkowników – wzrost rejestracji o 11% 

w stosunku do poprzedniego roku oraz 543.053 odwiedzin. W zasobach Biblioteki Gdynia 

znajdowało się 386.410 jednostek zbiorów – w ciągu roku zbiory powiększyły się o ponad 30 000 

sztuk. W minionym roku Biblioteka oferowała użytkownikom dostęp do ebooków 

za pośrednictwem platformy LEGIMI i NASBI/OSBI. Biblioteka Gdynia zorganizowała szereg 

wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Łącznie w filiach odbyły się 2 123 imprezy 

(spotkania autorskie, warsztaty, dyskusje o książce, prelekcje, wykłady, koła zainteresowań, 

lekcje języków obcych i języka polskiego, rozgrywki gier, konkursy, wystawy, wernisaże itp.);  

 Muzeum Emigracji – frekwencja w 2019 r. wyniosła 211 203 osób (wzrost o 6% w stosunku 

do roku ubiegłego), do zbiorów biblioteki muzeum przyjęto 313 nowe pozycje. Zorganizowano 

liczne wydarzenia kulturalne, m.in. koncert Kwartetu Śląskiego; wystawę czasową „Love Boat 

rozkosze rejsów Stefanem Batorym” wraz z programem wydarzeń towarzyszących; Noc 

Muzeów (we współpracy z Muzeum Śląskim); wystawę czasową w pawilonie Strefa Gdynia 

podczas Open’er Festival Gdynia 2019; trzy koncerty muzyczne na tarasie muzeum z cyklu 

„Koncerty z widokiem na świat”; trzydniowy festiwal literacki „Praca” połączony z wydarzeniami 

towarzyszącymi oraz spektakl „7 lekcji geometrii” podczas 86. Urodzin Dworca Morskiego. 

Projekty edukacyjne obejmowały: zajęcia muzealne dla szkół i przedszkoli; zajęcia muzealne 

dla dzieci i rodzin; program współpracy z nauczycielami „Edukacja na fali”, ofertę dla osób 

z niepełnosprawnościami „Muzeum bez wyjątku” i inne wydarzenia oraz warsztaty 

towarzyszące przedsięwzięciom kulturalnym. Projekty badawczo-naukowe realizowane przez 

Muzeum to m.in. badanie polskiej diaspory technologicznej na świecie „E-Migracja. Polska 
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Diaspora Technologiczna”; badania i kwerendy związane z przygotowywaną wystawą czasową 

poświęconą emigracji zarobkowej z Polski do Belgii i Francji, a także z przygotowywaną wystawą 

czasową poświęconą emigracji Polaków do Ameryki (2021 r.); oraz konferencję naukową 

„Pracować, Ale Gdzie? Problematyka Współczesnych Migracji Ekonomicznych”;  

 Muzeum Miasta Gdyni – odwiedziło je łącznie 48 778 (wzrost o 45% w stosunku do roku 

ubiegłego), eksponowano 12 wystaw w muzeum, a poza jego siedzibą 12 wystaw. Do zbiorów 

trafiło 317 nowych obiektów. W 2019 r. Muzeum otrzymało Nagrodę Sybilla 2019 za projekt 

edukacyjny „Co widzisz?”, a także: II nagrodę (srebro) w kategorii Publikacja dla katalogu 

wystawy „Karol Śliwka” z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci w konkursie Klubu Twórców 

Reklamy (KTR); I nagrodę w kategorii Wystawa dla wystawy „Karol Śliwka” z cyklu Polskie 

Projekty Polscy Projektanci w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku 2018 oraz Muzeum 

Widzialne – I nagroda w kategorii B (wydawnictwa książkowe) dla katalogu wystawy „Barbara 

Hoff. Polskie Projekty Polscy Projektanci”. 

 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej - w 2019 r. zrealizowano 3 premierowe musicale: „The 

Big Bang” i „Hairspray” oraz Koncert Sylwestrowy;  

 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza - zrealizowano 7 premier, w tym 1 na Scenie Letniej 

w Orłowie i 1 na okręcie-muzeum „Dar Pomorza”. Łącznie w siedzibie teatru odbyło się 139 

spektakli, na Darze Pomorza – 29 wydarzeń, a na Scenie Letniej – 28. Łączna liczba widzów 

w 2019 r. wyniosła 40 717 osób. W 2019 r. zorganizowano czternastą edycję Festiwalu Polskich 

Sztuk Współczesnych R@Port, której towarzyszył konkurs o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną 

– wzięły w nim udział 244 prace.  

„STRATEGIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI” 

Głównym celem dokumentu 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. 

W 2019 r. liczba użytkowników wyniosła 55 116 osób, co oznacza że zapisanych jest 22% mieszkańców 

miasta. Dobry odbiór usług świadczonych przez Bibliotekę potwierdza również wysoki wskaźnik 

satysfakcji czytelnika, który wyniósł 4,82/5 (w ubiegłym roku 4,75/5).  
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Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Strategii w 2019 r.: 

 Otwarto 3 nowe placówki biblioteczne:   

 Biblioteka  Śródmieście - to nie tylko miejsce udostępniania zbiorów,  ale przede 

wszystkim miejsce do spotkań w samym centrum Gdyni z przestrzenią przystosowaną 

do pracy, nauki, zabawy i wypoczynku. W ciągu roku działalności ponad dwukrotnie 

zwiększyła się liczba czytelników i z wynikiem 6,5 tysiąca zapisanych osób ma najwięcej 

użytkowników wśród wszystkich filii; 

 Biblioteka Wiedzy - placówka z księgozbiorem naukowym i popularno-naukowym, 

obecnie jedyna tego rodzaju biblioteka w gdyńskiej sieci. Poza ofertą bogatego 

księgozbioru, biblioteka rozwijała zainteresowania naukowe czytelników: współpraca 

z Centrum Experyment, dyskusyjny klub książki popularno-naukowej – Klub Wiedzy, 

zajęcia dla maturzystów oraz młodszych fanatyków nauki – projekt mPotęga 

popularyzujący matematykę wśród młodzieży; 

 Biblioteka Chylonia - pierwsza biblioteka, która mieści się w Przystani Sąsiedzkiej. 

Po niecałym roku działania można ocenić, że takie połączenie jest korzystne dla 

mieszkańców dzielnicy, przede wszystkim ze względu na uzupełniającą się ofertę i jej 

dostępność. 

 Realizowano ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” skierowany 

do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów;  

 Udostępniono e-booki, wprowadzając do oferty, oprócz Legimi także platformę NASBI/OSBI 

oferującą przede wszystkim publikacje popularno-naukowe;  

 Zorganizowano ponad 2000 wydarzeń o  charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których udział 

wzięło ponad w nich udział 34 tysiące osób (bez użytkowników Przystani Książka). 

Do najpopularniejszych należały Narodowe Czytanie na Placu Grunwaldzkim, cykle spotkań 

„Pierwsze czytanie”, „Biblioteka Inspiracji – Biblioteka Wiedzy” „ Obłuże kulturalne” „Redłowo 

z Pasją” czy Piknik Rodzinny podczas Festiwalu Miasto Słowa; 

 Podczas wakacji na gdyńskiej plaży zorganizowano „Przystań książki”, gdzie w specjalnie 

zaaranżowanej przestrzeni mieszkańcy Gdyni i turyści mogli korzystać z książek, uczestniczyć 

w warsztatach, spektaklach, koncertach i spotkaniach autorskich;  

 W Bibliotece z Pasją zorganizowano konwent miłośników fantastyki PasjaMinicon, w którym 

udział wzięło ponad 500 osób; 

 Realizowano program nauczania języka polskiego dla obcokrajowców;  
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 Przeprowadzono szkolenia dla pracowników bibliotek; 

 Zorganizowano 5. edycję ogólnopolskiej konferencji dla pracowników bibliotek „Kierunek 

Wizerunek”;  

 Systematycznie wdrażano system identyfikacji wizualnej biblioteki w przestrzeni miasta: 

wymiana szyldów i elementów IW we wnętrzach bibliotek; 

 Organizowano akcje charytatywne; 

 Promowano bibliotekę i miasto na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych; m.in.  

Libraries working for the future (Biblioteka Narodowa) i MIEJSCA OTWARTE Przestrzeń spotkań 

sąsiedzkich (Warszawa). 

„PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GDYNI NA LATA 2019-2022” 

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. 

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 2019 r. w zakresie opieki nad zabytkami, zgodne z założonymi 

priorytetami: 

 Przyznano 14 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane; 

 Wydano publikację pt.: „Architektura XX wieku, jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie”; 

 Zorganizowano ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków; 

 Zorganizowano 7. konferencję naukową z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”; 

 Opracowano wniosek o wpis Śródmieścia Gdyni na tzw. listę tentatywną Światowego 

Dziedzictwa UNESCO; 

 Zorganizowano ceremonię oznakowania tabliczką tzw. „błękitnej tarczy" zabytkowego budynku 

kościoła garnizonowego MW RP przy ul. Śmidowicza 45 A w Gdyni, w związku z wpisaniem 

kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków; 

 Przygotowano nowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach, które umożliwią przyznanie dotacji również na prace przy 

budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 
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Sport i rek reacja 

 

Gdyńskie Centrum Sportu w 2019 r. realizowało zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji. 

W 2019 r. zrealizowano m.in. następujące imprezy oraz projekty sportowe i rekreacyjne na terenie 

Gdyni: 

 Mistrzostwa Świata FIFA U-20 2019 - podczas mistrzostw na Stadionie Miejskim rozegrano 

10 meczów reprezentacji: Meksyk – Włochy, Meksyk – Japonia, Ekwador – Meksyk, Francja – 

Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska – Mali, Mali – Francja, Włochy – Polska, USA – Ekwador, 

Ukraina – Włochy, Włochy – Ekwador. Na trybunach gościli kibice z całego świata, łącznie mecze 

obejrzało niemal 65 000 widzów. 

 Dzień Aktywnego Seniora – dla uczestników przygotowano zajęcia sportowe takie jak fitness 

czy nauka tańca country strefę medyczną, w której bezpłatnie prowadzone były podstawowe 

badania.  

 W ramach cyklu PKO Grand Prix Gdyni odbył się Bieg Urodzinowy, Bieg Europejski, Nocny Bieg 

Świętojański oraz Bieg Niepodległości, z których każdy zgromadził kilka tysięcy uczestników. 

Oprócz biegu głównego odbyły się także biegi dziecięce i młodzieżowe oraz marsze Nordic 

Walking; 

 Aktywne lato – cykl rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, w ramach którego zorganizowano turnieje 

siatkówki, beach-soccera, gry i zabawy rekreacyjne oraz zajęcia taneczne. Wzięło w nich udział 

ok. 13 tys. osób;  

 Ferie zimowe – zajęcia zorganizowane dla młodzieży szkolnej w formie animacji instruktorskich 

z takich dyscyplin jak piłka nożna, koszykówka, unihokej i tenis stołowy. Najmłodsze dzieci mogły 

spędzić czas w specjalnie przygotowanym kąciku zabaw;  

 „Pożegnanie Wakacji” – festyn z licznymi atrakcjami dla dzieci na gdyńskiej plaży; 

 Światowy Dzień Serca – impreza rekreacyjna, podczas której oprócz festynu dla dzieci można 

było zrobić darmowe badania; 



 

Strona | 59  
 

 Mistrzostwa Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton – zawody odbyły się w różnych 

kategoriach wiekowych. Trasa wyścigu rowerowego MTB prowadziła ścieżkami Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego; 

 Zawody dzielnicowe - współpraca GCS oraz Rad Dzielnic przy organizacji biegów 

długodystansowych oraz przełajowych w dzielnicach Gdyni;  

 Gdyńskie Poruszenie – cykl cotygodniowych, darmowych zajęć sportowych dla mieszkańców 

miasta, organizowanych przez cały rok 2019.  W skład zajęć wchodziły m.in. joga, joga 

dla seniora, pilates, pilates dla seniora, zumba, zumba dla seniora, indoor cycling, zumba 

dla dzieci, zajęcia Mama, tata i ja, Dziecko i Jego świat, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia 

taneczne dla osób poruszających się na wózkach, zajęcia ruchowe dla osób niepełnosprawnych, 

fitness dla seniora oraz zajęcia nordic walking. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział 

ok. 24 500 osób. Dodatkowo w ramach Gdyńskiego Poruszenia w dzielnicach w zajęciach jogi, 

pilatesu i zumby skierowanych do wszystkich (również dzieci i seniorów), wzięło udział ok. 9 300 

uczestników; 

 Rozgrywki szkolne – zorganizowano zawody w ponad 15 dyscyplinach w kategorii dla dziewcząt 

oraz chłopców. Do udziału w rozgrywkach szkolnych zgłosiły się 93 gdyńskie szkoły;  

 Program edukacji morskiej miasta Gdyni „Gdynia na fali” – zajęcia realizowano dla szkół 

podstawowych i przedszkoli, wzięło w nich udział ok. 2 000 dzieci z 40 placówek. 

 Regaty i imprezy żeglarskie: Żeglarski Puchar Trójmiasta, cykl regat OS Racing, Błękitna Wstęga 

Zatoki Gdańskiej, Zlot Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”; 

 Tragi Wiatr i Woda -  zorganizowano największą imprezę wystawienniczą branży sportów 

wodnych i rekreacji w Polsce; 

 Rodzinny Piknik Żeglarski – impreza sportowo-rekreacyjna popularyzująca żeglarstwo wśród 

najmłodszych;  

 Regaty Hampel Youth Sailing World Championship; 

 Strefa Sportu na Open’er Festival – przygotowano boiska do siatkówki i piłki nożnej, zajęcia jogi 

i zumby z profesjonalnymi trenerami oraz strefy Chill Out’u; 

 VERVA Street Racing – współpracowano z PKN Orlen przy jubileuszowej 10. edycji festiwalu 

motoryzacyjnego, składającego się z rajdów samochodowych, wyścigów i pokazów. Impreza 

zgromadziła ponad 2 500 sportowych i wyczynowych pojazdów oraz blisko 600 000 widzów;   

 Koncerty i wydarzenia kulturalne na hali Gdynia Arena – w obiekcie odbyły się 

82 wydarzenia/imprezy, w tym 41 wydarzeń sportowych, 21 koncertów, 4 imprezy biznesowe 
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zamknięte, 6 wydarzeń targowych, 10 imprez o charakterze społeczno-kulturalno-

integracyjnym, w tym miejskich.  

Cmenta rze 

 

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 2019 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zrealizował następujące zadania: 

 Odbyło się 1 983 pogrzebów (o 131 więcej niż   w   roku poprzednim), w tym na Cmentarzu 

Witomińskim 1 073 (o 84 więcej niż w 2018 r.), przy ul. Spokojnej 284 (o 13 więcej) 

i w Kosakowie 626 (o 34 więcej). Ilość pogrzebów po kremacji wyniosła 967 i stanowiła 48,71% 

ogółu pogrzebów (w 2018 roku 42,98%); 

 Przeprowadzono inwestycje i remonty: 

 Cmentarz Witomiński - utwardzono alejki cmentarne, wykonano remont i budowę 

ściany urnowej; wyremontowano ogrodzenie; 

 Cmentarz przy ul. Spokojnej - zbudowano 10  grobów urnowych murowanych; 

 Cmentarz w Kosakowie -  utwardzono alejki cmentarne i piesze, utwardzano skarpy 

płytami ażurowymi, wykonano remont stacji uzdatniania wody, oznakowano miejsca 

grzebalne na nowej części cmentarza i „kwaterze leśnej”. 

Bezpieczeństwo 

 

Straż Miejska odpowiada za realizację zadań w zakresie porządku publicznego i kształtowania 

bezpiecznych warunków życia mieszkańców Gdyni. 
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Najważniejsze działania zrealizowane przez Straż Miejską w Gdyni w 2019 r.: 

 Przeprowadzono interwencje własne (4 277 – wzrost o 11% względem ubiegłego roku) i zlecone 

(40 323 – wzrost o 5% względem ubiegłego roku); 

 Zabezpieczono imprezy i zgromadzenia (582); 

 Zabezpieczono miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (72); 

 Współpracowano z: Policją (610), Strażą Pożarną (86), Strażą Graniczną (18), Strażą Leśną (7). 

Żandarmerią Wojskową (24), SOK (7), MOPS (109), SANEPID (1), radami dzielnic (103), inne 

(694); 

 Odwieziono osoby nietrzeźwe (234); 

 Użyto środków przymusu bezpośredniego (1); 

 Unieruchomiono pojazdy poprzez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (6 184); 

 Usunięto pojazdy z drogi (435); 

 Odnaleziono pojazdy (28); 

 Ujawniono wysypiska śmieci (87); 

 Przeprowadzono kontrole: handlu alkoholem (4), handlu innymi towarami (36), pozwoleń na 

budowę (23), pozwoleń na prace w pasie drogi publicznej (16), terenów szkół (667), innych (14 

284); 

 Pouczono sprawców wykroczeń (3 776); 

 Wystawiono mandaty nałożone przez strażników miejskich (6 275); 

 Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdyni (101); 

 Obsługiwano centrum monitoringu wizyjnego – ilość zdarzeń zarejestrowanych (14 676); ilość 

interwencji podjętych (10 294), skuteczność (70,14%). 

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. 
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Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez Wydział Budynków w 2019 r.:  

 Zrealizowano I etap budowy Parku Centralnego wraz z parkingiem podziemnym 

na 270 samochodów; 

 Zrealizowano adaptację lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1; 

 Przebudowano pomieszczenia Filii Żłobka „Niezapominajka” wraz z rozbudową istniejącego 

placu zabaw w ramach projektu „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”; 

 Rozbudowano i przebudowano Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w ramach projektu 

”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni”; 

 Przeprowadzono modernizację energetyczną 3 budynków mieszkalnych w ramach projektu 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie 

Gdyni"; 

 Przeprowadzono kompleksową modernizację energetyczną 7 budynków szkolnych (Szkoła 

Podstawowa: Nr 6, Nr 16, Nr 21, Nr 31, Nr 33, Nr 34 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2) 

w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gdyni"; 

 Zbudowano platformy pionowe dla osób z niepełnosprawnością wraz z szybem na potrzeby 

biblioteki przy ul. Boisko 6 i biblioteki przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9 w ramach Budżetu 

Obywatelskiego; 

 Zrealizowano remonty, modernizacje i termodernizacje w placówkach oświatowych takich jak: 

Przedszkole Nr 7, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 16, Przedszkole Nr 22, Przedszkole Nr 25, 

Przedszkole Nr 29, Przedszkole Nr 48, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 28, 

Szkoła Podstawowa Nr 35, Szkoła Podstawowa Nr 40,  Szkoła Podstawowa Nr 48, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1, 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17, IX Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Zespół 

Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Hotelarko-Gastronomicznych, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 3; 
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Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przeprowadził w ramach swojej działalności remonty 

gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, rozbiórki budynków i obiektów, roboty 

związane z zagospodarowaniem terenu oraz zabezpieczenia pustostanów budynków i lokali przed 

włamaniem i niepożądanym zasiedleniem oraz zadania inwestycyjne dla potrzeb gospodarki 

mieszkaniowej. 

W 2019 r. zrealizowano m.in. takie działania jak: 

 Remonty w 167 lokalach mieszkalnych; 

 1716 awaryjnych napraw lokali i budynków; 

 520 przeglądów budynków (budowlanych, elektrycznych, gazowych); 

 4 rozbiórki obiektów; 

 Remonty 39 pieców na opał stały; 

 Remonty dwóch dachów; 

 Remonty schodów zewnętrznych do dwóch budynków; 

 Naprawa muru oporowego; 

 Remonty elewacji (renowacja) dwóch budynków mieszkalnych; 

 Wymiana instalacji elektrycznej w 23 lokalach; 

 Remont nawierzchni przed budynkiem; 

 Wymiana przyłącza wodociągowego dla dwóch budynków mieszkalnych; 

 Likwidacja pieców na paliwo stałe w 44 lokalach mieszkalnych; 

 Remonty instalacji elektrycznej w dwóch budynkach; 

 Izolacja fundamentów w budynku mieszkalnym; 

 Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny. 
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Rewitalizacja 

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (GPR) NA LATA 2017-2026 „GDYNIA ODNOWA” 

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 niegraniczących ze sobą 

podobszarów. 

W 2019 r. prowadzono następujące zadania w poszczególnych obszarach Gdyni wskazanych 

w Programie: 

Dzielnica Babie Doły 

 W ramach realizacji zadania pn. Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych 

w obrębie zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże – w wyniku analiz podjęto decyzję 

o wykonaniu wstępnych koncepcji funkcjonalnych zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże 

w celu określenia możliwości adaptacyjnych (w tym zmiany sposobu użytkowania) oraz w celu 

podjęcia właściwych decyzji dotyczących kierunków rozwoju całości zabytkowego zespołu; 

 W ramach zadania pn. Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów (polana 

rekreacyjna) pracowano nad dokumentacją budowlaną, przeprowadzono postępowanie 

na wyłonienie wykonawcy. Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na przekroczenie założonego 

budżetu. Prowadzono prace nad optymalizacją dokumentacji w celu urealnienia kosztów 

inwestycji; 

 Dokonano analizy możliwości adaptacji pustostanu Rybaków 4/1 na cele realizacji działań 

społecznych na Babich Dołach. 

Dzielnica Oksywie 

 Przebudowano budynek dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu; 
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 Usprawniono ruch pieszy na ul. Arciszewskich w kierunku centrum dawnej wsi Oksywie - 

opracowano ostateczną koncepcję przebudowy ul. Makowskiego wraz ze schodami 

do ul. Arciszewskich z uwzględnieniem konsultacji społecznych i uwag mieszkańców; 

 Rozpoczęto budowę nowego budynku komunalnego przy ul. Dickmana; 

 Zakończono prace projektowe dot. polany na Osadzie Rybackiej; 

 Opracowano koncepcję układu drogowego i zagospodarowania terenu w obrębie centrum 

dawnej wsi Oksywie; 

 Rozpoczęto prace studialne i analizy związane z przygotowaniem konkursu urbanistyczno-

architektonicznego na koncepcję zagospodarowania parku leśnego, w ramach którego zostanie 

zrealizowane przedsięwzięcie związane z utworzeniem pieszego połączenia pomiędzy 

Oksywiem Dolnym i Oksywiem Górnym; 

 Prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców i działania angażujące mieszkańców 

w rewitalizację obszaru (wspólne tworzenie ogródków); 

 Współpracowano z 7 wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów i zagospodarowania 

przestrzeni.  

Osiedle Meksyk 

 Pracowano nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą 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 

ul. Hutniczej oraz reorganizację układu drogowego osiedla). Prowadzono uzgodnienia z PKP 

w sprawie II części projektu związanej z zejściem do tunelu SKM; 

 Prowadzono analizy i uzgodnienia co do możliwości zapewnienia dodatkowych dojazdów 

do ul. Orzechowej również poprzez teren PSP; 

 Wprowadzono ujednoliconą numerację numeracji w związku ze zmianami układu drogowego; 

 Analizowano potencjalne ścieżki wsparcia (wsparcie inicjatyw lokalnych) mieszkańców 

w poprawie jakości dróg wewnętrznych wyłączonych z zakresu inwestycji. Przeprowadzono 

ankiety z mieszkańcami określające potrzeby i priorytety związane z wewnętrznym układem 

drogowym osiedla (tzw. drogi poprzeczne); 

 Analizowano możliwości wsparcia mieszkańców w pozyskiwaniu zewnętrznych środków 

na działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania na niskoemisyjne (we współpracy 

z Referatem Energetyki). 
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Dzielnica Chylonia – obszar Zamenhofa-Opata Hackiego 

 Wykonano aranżację Domu Sąsiedzkiego i uruchomiono działania; 

 Prowadzono Punkt konsultacyjny dla mieszkańców obszaru, w ramach którego informowano 

mieszkańców o zakładanych planach; 

 Współorganizowano uroczystość związaną z ukończeniem II etapu inwestycji i otwarciem 

przestrzeni między blokami do dyspozycji mieszkańców; 

 Przeprowadzono warsztaty zbierające głosy od mieszkańców na temat oczekiwań związanych 

z przeprojektowaniem III fazą inwestycji; 

 Prowadzono prace związane z przygotowaniem tymczasowych miejsc postojowych między 

budynkami Zamenhofa 2 i 4; 

 Współpracowano z 3 wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów i zagospodarowania 

przestrzeni.  

Dzielnica Leszczynki tzw. Pekin 

 Wspierano realizację Programu Osłonowego realizowanego przez MOPS Gdynia na rzecz 

mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera, poprzez utrzymanie kontenera na terenie tzw. Pekinu, 

w którym prowadzony jest punkt kontaktowy i punkt wsparcia dla mieszkańców; 

 Do końca roku 2019 r. z objętego rewitalizacją obszaru wzgórza Orlicz-Dreszera wyprowadziło 

się około 260 osób (to jest około 140 rodzin). Większość została objęta pomocą z tytułu realizacji 

programu osłonowego [jednostka wiodąca MOPS]; 

 Zapewniono mieszkania socjalne 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 

 Przygotowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla Domu Sąsiedzkiego Widna 

2  zamienną do ZRID; 

 Przygotowano dokumentację budowlaną na rozwój terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie 

Szkoły Podstawowej nr 35 wraz z zagospodarowaniem fragmentów lasu w obrębie głównych 

stref wejściowych; 
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 Przeprowadzono badanie ankietowe wśród użytkowników odcinka ul. Nauczycielskiej dotyczące 

planowanej przebudowy i zmiany organizacji ruchu;  

 Prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców dzielnicy; 

 Współpracowano z 14 wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów i zagospodarowania 

przestrzeni. 

Ponadto w ramach działań rewitalizacyjnych w 2019 r. zrealizowano takie działania jak: 

 Projektowano elementy budzące 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; 

 Wspierano oddolne inicjatywy mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, zachodniej 

części dzielnicy Witomino-Radiostacja, mieszkańców Oksywia; 

 Projektowano wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla 

Zamenhofa-Opata Hackiego. 

W spółpraca z  organizacjami 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 2019 r. podjęto następujące działania: 

 W ramach współpracy finansowej samorząd przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców Gdyni kwotę 55 289 000 zł. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe 
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zrealizowały 400 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł 74 500 000 zł. Wkład własny 

organizacji w realizację tych zadań wyniósł ponad 19 000 000 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. Dotyczyły one m. in. takich 

obszarów jak działania na rzecz: zdrowia i osób niepełnosprawnych, młodzieży, edukacji, 

kultury, renowacji zabytków, szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, pomocy społecznej, 

aktywizacji zawodowej, profilaktyki uzależnień oraz polityki senioralnej; 

 W ramach współpracy pozafinansowej zrealizowano: 

 prowadzono dialog społeczny - organizacje pozarządowe brały udział w działaniach 

programowych miasta, poprzez pracę w ramach 12 wspólnych zespołów doradczych 

i opiniujących takich jak m.in. Komitet Rewitalizacji, Rada ds. sportu, Rada ds. osób 

niepełnosprawnych czy też Rada Rowerowa. Ponadto działania prowadziła Gdyńska 

Rada Działalności Pożytku Publicznego, która opiniowała projekty uchwał Rady Miasta 

dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy oraz brała 

aktywny udział w opracowywaniu aktów prawnych i dokumentów, które kształtują 

zasady współpracy samorządu z sektorem pozarządowym; 

 wspierano działalność organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie lokali 

i budynków komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego - 

38 lokali użyczonych nieodpłatnie lub z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu; 

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej reprezentował 

prezydenta w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 prowadzono Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych wspierające organizacje 

pozarządowe w ich bieżącej działalności, integrujące środowisko sektora 

obywatelskiego oraz promujące działania NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni. 

Centrum zorganizowało m.in. Kampanię 1%, Gdyński Tydzień Pozarządowy, Gdyńskie 

Forum Pozarządowe oraz wydało Gdyński Kalendarz Pozarządowy na rok 2020. 
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G ospodarka 

 

  „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 2019 r. zrealizowano następujące działania w ramach kierunków strategicznych zawartych 

w Programie: 

 Zrealizowano 5. edycję projektu Gdynia Kreatywna, w ramach której odbyły się dwudniowe 

warsztaty przekazujące wiedzę jak poprzez design zbudować przewagę konkurencyjną firmy;  

 Kontynuowano działania na rzecz podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych 

w Gdyni. Zorganizowano takie wydarzenia jak m.in.: Dzień Kreatywny (4 spotkania), "Giełda 

Vintage z koca i z ręki" (5 edycji), Festiwal Kwiatów, Wystawa Kreatywna i Wystawa 

Sentymentalna - Muzeum Kameralne Hal Targowych, wydarzenie kulinarne "Owocowy Mus - 

Słońce Pole Las", V Święto Hal Targowych, konkursy fotograficzne: „Makro Fotografia Kwiatów; 

oraz "Zakupy z ludzką twarzą", warsztaty w ramach IX Weekendu Architektury, wystawy 

fotograficzne: "Bauhaus w kwadracie", "Modernizm w podróży" oraz "B jak Bauhaus - detale 

modernistyczne oraz eksponaty z Mini Muzeum Bankowca". Ponadto realizowano bieżące 

działania promocyjno-reklamowe tj. m.in.: prezentacja nowych stoisk i kupców na profilu 

Facebook, uruchomienie profilu Hal Targowych na Instagramie, bezpośredni kontakt 

z dziennikarzami i biurem prasowym UM Gdyni;  

 Kontynuowano projekt pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości 

rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”, w wyniku którego powstało 

lokalne centrum kompetencji rozwoju firm rodzinnych oraz zrealizowano m.in.: 6 seminariów 
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tematycznych, spotkanie informacyjne dla Lokalnych Dostawców Usług oraz prezentację 

wyników badań dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej w Gdyni;  

 Prowadzono portal gdyniaprzedsiebiorcza.pl i profil na FB; 

 Zrealizowano 14 szkoleń i warsztatów, 2 wizyty studyjne i spotkania, 2 prezentacje oferty GCWP 

podczas wydarzeń (Giełda Szkół oraz Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni), 

spotkania dla firm rodzinnych w ramach projektu Lokalne Centra Kompetencji; 

 Prowadzono cykliczne dyżury 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; 

 Kontynuowano Pomorskie Miasteczko Zawodów;  

 Powołano Zespól ds. Rozwoju Zawodowego, którego głównym zadaniem jest wsparcie systemu 

poradnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 

wybranych jednostek Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, trzech Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Fundacji 

Gospodarczej; 

 Zaktualizowano i poszerzono Nawigator Przedsiębiorcy; 

 Zrealizowano progospodarcze programy edukacji młodzieży takie jak: Konkurs Junior Biznes, 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Gdynia Business Week; 

 Zrealizowano projekt pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, 

w ramach którego wsparciem objęto 115 osób pozostających bez pracy. Realizowane działania 

umożliwiły zdobycie nowych umiejętności poprzez odbywanie staży zawodowych u lokalnych 

pracodawców, a następnie zatrudnienie;  

 Rozpoczęto realizację projektu pn. „30+ na start (II)” dla 81 osób  zamieszkałych na terenie 

Miasta Gdyni, Miasta Sopotu, Miasta Gdańska, powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego, 

w ramach którego uczestnicy otrzymali kompleksowy obligatoryjny proces aktywizacji 

zawodowej oraz nawiązano współpracę z wieloma lokalnymi pracodawcami; 

 Prowadzono aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - zawarto 7 umów 

z pracodawcami na utworzenie 9 stanowisk pracy dla 10 osób oraz przyznano 20 osobom 

niepełnosprawnym środki na podjęcie działalności gospodarczej;  

 Zorganizowano Konkurs Gdyński Biznesplan - XVII edycja konkursu adresowana była po raz drugi 

wyłącznie do studentów, którzy myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
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w Gdyni. W ramach Konkursu zrealizowano 10 bezpłatnych szkoleń dla uczestników. Wpłynęło 

216 zgłoszeń oraz 32 konkursowe biznesplany; 

 Prowadzono Gdyński BiznesMAM - projekt skierowany do mam planujących rozpoczęcie 

własnego biznesu; 

 Zorganizowano Business Networking Event - wydarzenie skierowane do małych i średnich 

przedsiębiorców, managerów różnych szczebli, organizacji pozarządowych, startupów, 

reprezentantów wolnych zawodów itp., czyli wszystkich, którzy mogą wymieniać się wiedzą, 

doświadczeniem i kontaktami w celu wspólnego rozwoju, wzrostu i aktywizacji szeroko pojętego 

biznesu; 

 Uczestnictwo w Sieci Europejskich Miast Nabrzeżnych - celem współpracy była wymiana 

dobrych praktyk oraz wspólna promocja w zakresie zagospodarowania terenów nabrzeżnych 

miast; 

 Pipeline Summit 2019 (first and second edition) - uczestnictwo jako partner międzynarodowej 

konferencji poświęconej metodom sprzedaży internetowej; 

 Transport Week 2019 - uczestnictwo jako partner międzynarodowej konferencji poświęconej 

inwestycjom i innowacjom w sektorze portowym i transporcie morskim; 

 Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM 2019 w Cannes - współorganizowano stoisko 

metropolitalne oraz prezentowano ofertę inwestycyjną Gdyni i  uczestnictwo w wydarzeniach 

promujących miasto na arenie międzynarodowej; 

 Baltic Sea City Accelerator - uczestnictwo w międzynarodowym programie szkoleniowym, 

ukierunkowanym na stymulowanie współpracy między samorządami i inwestorami na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w regionie morza Bałtyckiego; 

 Real Estate Impactor 2019 w Gdyni - uczestnictwo jako partner strategiczny konferencji 

poświęconej rynkowi nieruchomości; 

 Product Camp 2019 - uczestnictwo jako partner międzynarodowej konferencji poświęconej 

projektowaniu produktów z wykorzystaniem badań ukierunkowanych na doświadczenia 

użytkownika (ICT); 

 Baltic Meeting Point – uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu poświęconym współpracy 

miast w regionie Morza Bałtyckiego; 

 Digital Hansa – partnerstwo w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków 

Instytutu Szwedzkiego. Którego celem  jest wypracowanie metod wsparcia dla rozwoju branży 

ICT w regionie Morza Bałtyckiego. 
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„PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY  

NA LATA 2014-2020” 

Program realizowany jest przede wszystkim poprzez działania Powiatowego Urząd Pracy w Gdyni. 

Głównym celem programu jest wzrost zatrudnienia i utrzymania aktywności zawodowej gdynian.  

W ramach Programu w 2019 r. podjęto następujące działania: 

 Pozyskano, upowszechniono i przeprowadzono rekrutacje na 10 713 stanowisk pracy (w tym 

dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, cudzoziemców – 8 494 stanowiska). Zrealizowano 

1 242 oferty pracy na 2 300 stanowisk pracy; 

 W ramach doradztwa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przeprowadzono 44 469 

spotkania osobiste, wydano 3 444 skierowań i 17 801 propozycji pracy, staży, prac 

interwencyjnych, szkoleń oraz wsparcia doradców zawodowych; 

 Finansowymi formami wsparcia objęto 754 osoby bezrobotne i poszukujące pracy w tym: 258 

– szkoleniami, 144 - dotacjami na założenie działalności gospodarczej, 195 – stażami, 45 - 

pracami społecznie-użytecznymi, 104 – pracami interwencyjnymi, 8 - pracą na wyposażonym 

lub doposażonym nowym miejscu pracy, uzyskując w wyniku tych działań ok. 93% efektywność 

zatrudnieniową; 

 Poradnictwem zawodowym objęto 4 500 osób (porady grupowe i indywidualne, warsztaty, 

spotkania, konsultacje); 

 W wyniku przeprowadzonych działań: pracę podjęło 2 505 osób; 144 osoby bezrobotne 

otrzymały dotacje na założenie działalności gospodarczej (do 20 000 zł.); 720 osób otrzymało 

wsparcie merytoryczne (szkolenia, warsztaty, porady indywidualne) w zakresie zakładania 

i prowadzenia własnej firmy; dofinansowano utworzenie lub doposażenie 7 miejsc pracy 

dla osób bezrobotnych; 

 Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej www.pupgdynia.pl materiały dotyczące 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz e-learningowe szkolenie w odcinkach 

„ABC przedsiębiorczości”;  

 Zorganizowano 75 szkoleń zawodowych dla 258 bezrobotnych, w tym dla 110 osób o niskich 

kwalifikacjach;  
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 W celu podwyższania kwalifikacji osób już zatrudnionych 132 lokalnym firmom zrefundowano 

w 100% lub 80% szkolenia zawodowe dla 740 pracowników i samych pracodawców, w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

 W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców rozpoczęto realizację nowych rodzajów 

zindywidualizowanych usług zaadresowanych do konkretnych grup społecznych: 

 seniorzy i osoby 50+ - spotkania prowadzone przez doradców zawodowych nt. korzyści 

płynących z kontynuacji aktywności zawodowej, informacji o ofertach pracy 

organizowano we współpracy z Centrum Aktywności Seniora oraz Klubem Seniora 

działającym przy Fundacji Adaptacja; 

 młodzież szkolna i jej rodzice - uruchomiono punkt doradztwa Gdyńscy Doradcy Kariery 

w Infobox. Doradcy PUP m.in. identyfikowali predyspozycje zawodowe uczniów (testy), 

określali dla nich najkorzystniejsze kierunki nauki oraz informowali o kwalifikacjach 

i zawodach przyszłości; 

 kobiety chcące powrócić do pracy po urodzeniu dziecka - wspólnie z Gdynią Rodzinną 

zorganizowano w Przystani sąsiedzkiej w Gdyni Karwiny cykl spotkań „Mama idzie 

do pracy”; 

 osoby z niepełnosprawnościami - opracowano i wdrożono nowe rodzaje porad 

grupowych i indywidualnych „Mam orzeczenie i co dalej” dających uczestnikom 

możliwość dyskusji na temat swoich praw i przywilejów związanych 

z niepełnosprawnością; 

 cudzoziemcy – w gdyńskich bibliotekach oraz w PUP organizowano spotkania 

z cudzoziemcami nt. legalizacji pracy w Polsce i usług PUP, z których mogą korzystać.  

 Zorganizowano 30 giełd pracy, Gdyńskie Targi Pracy (120 wystawców, ok. 4 000 

odwiedzających) oraz na potrzeby mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdyni – 2 edycje 

Dzielnicowych Targów Pracy; 

 Współtworzono „Barometr Zawodów na 2020 r.” będący diagnozowanym zestawieniem 

zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych na rynkach pracy.  
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Promocja mias ta  

 

Promocja miasta w 2019 r. 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. 

 Prowadzono miejski portal internetowy Gdynia.pl, na którym dokonano aktualizacji 

lub wprowadzono 13 363 nowych informacji. Serwis uzyskał 9 660 495 odsłon (wzrost o 1 782 

574 w stosunku do roku ubiegłego), odwiedziło go 2 793 768 użytkowników (wzrost o 370 639) 

w czasie 4 520 094 sesji (wzrost o 681 481), a konto użytkownika na stronie posiadało 42 241 

osób. 

 Wydano 44 numery cotygodniowego Biuletynu Informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdyni 

„Ratusz”, w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej 

www.gdynia.pl. 

 Prowadzono miejskie profile w mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Instagramie 

i YouTube: 

 Facebook - opublikowano ponad 2100 postów, a liczba fanów zwiększyła się o 16 666 

osób i wynosi 153 718; 

 Twitter - opublikowano 48 000 tweetów, które śledziły 15 234 osoby, liczba 

użytkowników zwiększyła się o 2 230 nowych osób;Instagram - opublikowano ponad 

2 900 postów, które śledziło około 46 500 osób, liczba fanów wzrosła o około 16 500 

osób; 

 YouTube - zamieszczono 347 filmów i spotów informacyjnych. Filmy wyświetlone 

zostały 881 600 razy, a 1 300 osób zapisało się na subskrypcję.  

 Opublikowano 56 publikacji w tytułach prasowych - 35 w tytule prasowym o zasięgu lokalnym 

i 21 o zasięgu krajowym; 

 Promowano miejsca, wydarzenia i markę Gdyni poprzez organizację takich wydarzeń jak m.in.: 

 Konkurs Gdyński Biznesplan 2019 (reklama wielkoformatowa i emisja reklamy 

na ekranach LED na terenie Trójmiasta, roll-upy reklamujące konkurs na terenach 
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uczelni w Trójmieście i innych miast w Polsce, spoty radiowe, film promujący miasto, 

kampania targetowana w mediach społecznościowych na portalu FB i posty 

sponsorowane, organizację akcji informacyjnej (kawa biznesowa) przy Politechnice 

Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim, itp.); 

 KOLOSY - Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów (baner  na portalu 

trójmiasto.pl, reklama w Dzienniku Bałtyckim, reklama radiowa, plakaty I ulotki, 40 sztuk 

flag okolicznościowych na ul. Świętojańskiej itp.); 

 kampania promująca miasto w zw. z loterią Rozlicz PIT w Gdyni (plakaty w komunikacji 

miejskiej, reklama radiowa, reklama wielkoformatowa (outdoor), ulotki i gadżety 

reklamowe, stoiska w centrach handlowych wraz z ekspozycją samochodu 

stanowiącego nagrodę główną itp.). W loterii udział wzięło 10 710 osób w porównaniu 

do 9 000 uczestników w roku ubiegłym. PIT za 2018 r. rozliczyły 177 303 osoby, 

co oznacza wzrost liczby gdyńskich podatników w stosunku do rozliczenia za 2017 r. aż 

o 6210 osób, dzięki czemu budżet miasta zyskał ok. 16 000 000 zł; 

 Kampania Witaj w Gdyni dla meldujących się po raz pierwszy w mieście (pakiet 

powitalny zawierający bezpłatne karnety do 5 miejskich atrakcji, list powitalny 

Prezydenta Gdyni i breloczek z logo Gdyni – info na portalu miejskim i w mediach 

społecznościowych). W 2019 r. zameldowało się 3 546 osób, czyli w porównaniu 

do liczby zameldowań w roku 2017, roku poprzedzającym akcję, zanotowano wzrost 

o 31%. 

 Kongres Real Estate Impactor - Kongres Nieruchomości Rzeczpospolitej (udział 

w debacie w redakcji dziennika Rzeczpospolita, relacje i artykuły w „Rzeczpospolitej”, 

relacja video z debaty na stronie tv.rp.pl oraz nieruchomosci.rp.pl, udział w programie 

„Rzecz o biznesie” na RP.TV itp.); 

 Kongres Perły Samorządu – (info o Gdyni jako współorganizatorze ogólnopolskiego 

kongresu we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnym Dziennika Gazeta 

Prawna, emisja filmu promocyjnego Gdyni podczas kongresu, udział przedstawicieli 

miasta we wszystkich panelach i wydarzeniach, gdyński autorski panel dyskusyjny, 

promocja w mediach społecznościowych itp.); 

 Święto Morza (spoty radiowe, plakaty w komunikacji miejskiej, reklamy prasowe, emisja 

spotów na ekranach LED, itp.); 
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 Opene’er Festival  (dystrybucja 30 tys. informatorów o Gdyni wśród kilkudziesięciu 

tysięcy uczestników największego festiwalu muzycznego w Polsce, 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 

44. Festiwalu Filmowego, ekspozycja 100 flag na ul. Świętojańskiej i 1000 flag 

na drzewce na terenie Gdyni, 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 Internecie oraz podczas wydarzenia, reklama w internecie, reklama 

prasowa, reklama banerowa w serwisach branżowych, w tym:  na stronie głównej 

i podstronach portali: www.gospopdarkamorska.pl, www.portalmorski.pl 

oraz  na stronie głównej portali www.baltictransportjournal.com 

i www.harboursreview.com, itp.); 

 Konferencja Made for Restaurant Gdynia (info o Gdyni jako partnerze wydarzenia 

w prasie branżowej zapowiadającej wydarzenie z wypowiedzią przedstawiciela miasta 

i we wszystkich materiałach promocyjnych); 

 Projekt B jak Batory (info o Gdyni jako partnerze - logo Gdyni na okładce książki „Marsz, 

marsz Batory”, na okładce zeszytu edukacyjnego „B jak Batory” oraz w filmie 

realizowanym w ramach projektu,  organizacja spotkania autorskiego połączonego 

z premierą książki). 

 Realizowano działania promujące miasto polegające m.in. na ekspozycji elementów identyfikacji 

wizualnej miasta przed oraz w trakcie wydarzenia, udostępnieniu organizatorom wydarzenia 

powierzchni reklamowych (gablot, nośników na ul. Świętojańskiej) oraz zamieszczeniu logo 

miasta w materiałach przygotowywanych przez organizatorów w związku z następującymi 

wydarzeniami: IX Gremium Ekspertów turystyki, Ladies’ Jazz Festival, Festival Globaltica, 

Konferencja Follow The Rabbit, Wystawa Ogród oraz Wystawa Dary Ziemi, Forum 

Przedsiębiorczości, Dzień Dziecka, Mikołajki, Cudawianki, Męskie Granie Żywiec, Konferencja 
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Prawników Uniwersytetu Gdańskiego, Pipeline Summit, Explory Week, Targi Mieszkaniowe, 

Urban E-mobility Forum, otwarcie I Woonerfu na ul. Abrahama, podpisanie umowy na realizację 

Węzła Chylonia, Konferencja Transport Week 2019, Orszak Trzech Króli, podniesienie 

do godności Bazyliki Kolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, spotkania 

i obrady samorządowców z całej Polski w ramach obchodów Święta Wolności i Solidarności, 34. 

Gdyńska Pielgrzymka na Jasną Górę; 

 Opracowano materiały promocyjne i informacyjne miasta, m.in.: folder Rodzinny Przewodnik 

po Gdyni, książeczka kolorowanka Gdynia, ulotka w języku polskim i angielskim Gdynia InfoBox, 

dwujęzyczne ulotka Halo Gdynia, ulotka: Plaże Gdyni  oraz Gdynia na weekend, ulotka z okazji  

15. rocznicy  wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ulotka promująca Gdynię jako miasto 

przyjazne komunikacji rowerowej, kalendarzy miejskie, plakaty promujące miejskie imprezy; 

 Wykonano upominki promujące miasto, w tym m.in.: etui na karty, worki żeglarskie, znaczki PIN, 

smycze, herby tłoczone, koszulki, pudełka, torby i worki bawełniane, pendrive’y, kubki, balony, 

długopisy, notesy, czekolady inspirowane gdyńskim modernizmem;  

 Zamieszczono informacje o ofercie miasta, wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, 

sportowych i rekreacyjnych w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz wydawnictwach (m.in. 

Dziennik Bałtycki, Gazeta  Wyborcza - dodatek Gdynia Miasto dobrego wzoru, Forum 

Pomorskie, Newsweek, Polityka, Dziennik Rzeczpospolita, Magazynie Time for Polska, katalogu 

Maritime Export Cataloque, Wejherowskie Widnokręgi, Informator Turysty, Raport Trendy 2019 

(raport dotyczy przemysłu spotkań tj. eventów, konferencji, warsztatów)) oraz poprzez emisję 

reklam w telewizji, radio (Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Radio Złote Przeboje)  i na portalach 

internetowych;   

 Przygotowano materiały multimedialne o Gdyni; 

 Promowano Gdynię poprzez miejskie produkty turystyczne (Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, 

Gdyński Szlak Modernizmu – hasło kampanii „Gdynia inspiruje modernizmem”, Szlak Legenda 

Morska Gdyni - hasło kampanii „Wakacje morskie Gdyni”); 

 Współorganizowano i wspierano działania promocyjne Gdyńskiej Rady Turystycznej (wizyta 

studyjna „Spotkajmy się w Gdyni” z udziałem blogerów i dziennikarzy krajowych, gra miejska 

dla przedsiębiorców „Spotkajmy się w Gdyni”, prezentacja na Konferencji „Turystyka i praca-

lepsza przyszłość dla wszystkich” itp.); 

 Promowano miasto poprzez udział w rankingach i konkursach: 
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 1. miejsce w rankingu FDI Polish City of the Future 2019/2020 - Gdynia 

w organizowanym przez fDi Intelligence oraz GIS Planning rankingu najlepszych 

lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych uplasowała się w czołówce w aż 

siedmiu kategoriach. Na najwyższym podium stanęła w kategorii miast średniej 

wielkości, pod względem potencjału ekonomicznego oraz za całokształt; 

 3. miejsce w konkursie LivCom Awards 2019 - Gdynia w kategorii od 150 000 do 400 000 

mieszkańców znalazła się na podium zdobywając 3. miejsce za jakość życia; 

 tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” za wdrażanie innowacji oświatowych, rozwój 

nowoczesnych form kształcenia oraz budowanie klimatu przyjaznego nauce, młodzieży 

uczącej się i środowiskom oświatowym. Gdynia otrzymała ten tytuł po raz czwarty – 

pierwszy raz w 2013 r., kolejne w latach: 2017-2019; 

 miejsce w pierwszej trójce European Mobility Week Award 2018 - Gdynia znalazła się 

w wyjątkowym gronie zaledwie trzech większych europejskich miast, których działania 

na rzecz zrównoważonej mobilności zdobyły uznanie Komisji Europejskiej, obok Lizbony 

i Palmy.  Komisja Europejska doceniła w ten sposób Gdynię m.in. za silny program 

działań promujących korzystanie z publicznej komunikacji; 

 4. miejsce w rankingu polskich miast „Perły Samorządu 2019” w kategorii miast powyżej 

100 000 mieszkańców; 

 trzy tytuły „Lidera Dobrych Praktyk” zdobyte podczas gali „Pereł Samorządu 2019”. 

Gospodarka, oświata oraz środowisko i gospodarka odpadami – w tych trzech 

kategoriach eksperci Deloitte oraz Dziennika Gazety Prawnej docenili gdyński wkład. 

Projekty realizowane przez miasto w tych obszarach zapracowały na miano „Lidera 

Dobrych Praktyk” wśród miast powyżej 100 000 mieszkańców. Jeden z ważnych laurów 

trafił do Gdyni „za inicjatywę wspierania firm rodzinnych”. To efekt programu 

przygotowanego pod kątem tych gdyńskich przedsiębiorstw, w których stanowiska 

służbowe wiążą się z pokrewieństwem. Gdyński wkład w działania na rzecz ekologii 

nagrodzono „za działania prośrodowiskowe wspierające zakładanie ogrodów 

deszczowych na terenie miasta”. Ogrody deszczowe to nowość w miejskiej przestrzeni, 

kreatywny i ciekawy sposób na zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej 

posesji. Miasto zapracowało na tytuł „Lidera Dobrych Praktyk” w tej kategorii dzięki 

innowacyjnemu pomysłowi na uświadamianie społeczne dotyczące kontaktu dzieci 

ze smartfonami - „za kompleksowo opracowany projekt Fonolandia dotyczący 
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odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń 

mobilnych, w tym profilaktyki uzależnień od urządzeń cyfrowych”. 

 tytuł „Złotej Gminy na 5!” w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe 

Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk 

o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doceniono partnerskie 

nastawienie gminy zarówno do lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych 

inwestorów. Jest to wyróżnienie dodatkowe i warunkiem otrzymania go jest 

zdobywanie standardowego wyróżnienia „Gmina na 5!” przez 3 kolejne lata; 

 8. miejsce w rankingu najbogatszych samorządów w kategorii miast na prawach 

powiatu przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”; 

 wyróżnienie „Samorząd Przyjazny Seniorom” za realizację polityki senioralnej w Gdyni; 

 platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny. 

Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” dla Miasta Gdyni. Gdynia jest prekursorem 

nowych trendów w podejściu do zarządzania miastem; 

 certyfikat miasta dostępnego potwierdzający realizację założeń Konwencji ONZ 

o prawach osób z niepełnosprawnościami w mieście. Eksperci bardzo wysoko ocenili 

politykę społeczną w Gdyni, która przynosi wymierne efekty; 

 tytuł „Tygrysa Biznesu” dla Katarzyny Gruszeckiej-Sychały jako osoby, która 

w szczególny sposób wpływa na rozwój organizacji oraz poprzez swoją działalność 

wpływa na popularyzację usług dla biznesu i rozwój inwestycji zagranicznych 

o charakterze BPO i SSC w Polsce; 

 nagroda 4Buildings Awards 2019 w kategorii „Ludzie – samorządowiec” dla prezydenta  

Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka za przedsięwzięcia podejmowane na polu 

efektywności energetycznej, na rzecz ochrony klimatu, ograniczania zużycia energii 

cieplnej i elektrycznej; 

 nagroda Superwiktoria w kategorii Samorządowiec Roku dla prezydenta Miasta Gdyni 

Wojciecha Szczurka za wieloletnie działania na rzecz poprawy warunków rozwoju 

biznesu; 

 wyróżnienie „Zielony Feniks” dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka 

za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznej; 

 wyróżnienie od Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK 

dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka za szczególny wkład w budowanie 
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polityczno-społecznych innowacyjnych rozwiązań, które są odpowiedzią na konkretne 

potrzeby wspólnot i służą jako inspiracja dla liderów na szczeblu zarówno lokalnym, 

jak i krajowym; 

 odznaczenie Bene Meritus Powiatom dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka 

za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede 

wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu 

zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich; 

 wyróżnienie Medal Przyjaciel Integracji dla prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha 

Szczurka za wieloletnie i wielopłaszczyznowe działania, jakie Gdynia podejmuje na rzecz 

osób z niepełnosprawnością oraz uczynienie wizji „miasta bez barier” jednym 

z kluczowych elementów polityki lokalnego; 

 nagroda „Pracodawca przyjazny WOT” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gdyni za tworzenie warunków pracy sprzyjających wstąpieniu do WOT oraz 

za kompleksowe pojmowanie idei Wojsk Obrony Terytorialnej; 

 3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019 r. 

dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni za konsekwentną 

realizację filozofii dotyczącej tworzenia nowoczesnej przestrzeni społecznej, dbałość 

o najwyższy poziom technologiczny i współpracę z pozostałymi – lokalnymi spółkami 

komunalnymi; 

 wyróżnienie Gdyńskiego Centrum Nauki Experyment w prestiżowej publikacji 

międzynarodowego stowarzyszenia Ecsite!, które co roku przygotowuje branżową 

publikację, która w pigułce streszcza to, co działo się przez kilkanaście miesięcy 

w najciekawszych i najprężniej działających centrach nauki; 

 nagroda Order Psiego Szczęścia 2019 w kategorii azyl – schronisko dla OTOZ Animals 

Schronisko Ciapkowo w Gdyni; 

 wyróżnienie nadane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

w kategorii Identyfikacja Muzeum dla Gdyńskiego Muzeum Emigracji za projekt pn. „Jak 

działa muzeum i dlaczego jest super?”. Gdyńskie Muzeum Emigracji postanowiło 

przełożyć swój regulamin na język dzieci. Jak się okazuje eksponaty można nie tylko 

oglądać, ale też dotykać, a po placówce nawet biegać; 

 nagroda w kategorii Edukacja dla Muzeum Miasta Gdyni za wystawę „Co widzisz?” 

XXXIX edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018 organizowanego 
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przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Celem zrealizowanego 

w 2018 r. projektu było zachęcenie uczestników do czynnego, świadomego patrzenia 

na fotografie, połączonego z aktywnością na różnych płaszczyznach i w różnych 

formach; 

 wyróżnienie „Bursztynowe serce na dłoni 2019” dla gdyńskiego Zespołu ds. Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej za realizację polityki rodzinnej, w tym rodzicielstwa zastępczego. 

Priorytetem polityki rodzinnej jest wsparcie w środowisku, czyli w domu. Jeśli sytuacja 

wymaga interwencji, dzieci trafiające do pieczy zastępczej umieszczane są w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub kameralnych placówkach 

instytucjonalnych (prowadzone są w specjalnie na ich potrzeby wynajmowanych 

domach, przy znacznym finansowym udziale miasta); 

 wyróżnienie dla „Rodzinnego Przewodnika po Gdyni” w Ogólnopolskim Przeglądzie 

Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Inspiracją do powstania przewodnika były same 

dzieci. Wskazywane przez nie miejsca były punktem wyjścia do stworzenia mapy 

rodzinnych atrakcji turystycznych, a co za tym idzie – całego przewodnika; 

 nagroda Stena Line Propeller Prize dla gdyńskiej firmy Searis Technologies 

na międzynarodowej konferencji Innovation Day w Karlskronie za stworzenie 

bezzałogowej łódki badawczej MUSE; 

 nagroda Gdyńskie SZTORMY dla firmy Pelixar z Pomorskiego Parku Naukowo-

Technologicznego w Gdyni w kategorii Młoda Firma Roku za opracowanie rozwiązania, 

które pomaga w walce ze smogiem – pozwala na dokładne przedstawienie rozkładu 

zanieczyszczenia atmosfery za pomocą dronów. Rozwiązanie w dłuższej perspektywie 

pozwoli stworzyć system monitoringu poziomu zanieczyszczenia atmosfery; 

 wyróżnienie oprawy graficznej gdyńskiego festiwalu Miasto Słowa opracowanego przez 

TOFU Studio  przez portal Behance; 

 wyróżnienie Top Produkt Turystyka i Czas Wolny dla firmy Aeropact za organizacje 

pokazów lotniczych Gdynia Areobaltic na urodzinowej gali Dziennika Bałtyckiego; 

 wyróżnienie European Festival Awards 2019 dla Open’er Festival. Wyróżnienie zostało 

przyznane w ramach European Festival Awards – corocznego wydarzenia 

odbywającego się w holenderskim Groningen i podsumowującego dokonania branży 

festiwalowej na starym kontynencie; 
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 nagrody Washington Business Week  dla uczniów gdyńskich szkół: Jakub Janiewski, 

Weronika Kurowska i Urszula Kuprianowicz za innowacje: urządzenie do samodzielnego 

badania krwi i poziomu elektrolitów, aplikacja przypominająca o zażywaniu leków 

oraz platforma ułatwiająca kontakt z osobami chętnymi do niesienia pomocy innym; 

 4. miejsce w rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” dla III Liceum 

Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. W grupie najlepszych liceów, 

które zapracowały na tzw. złotą tarczę jest też VI LO czy II LO. Inna lista dała z kolei 

gdyńskiemu Technikum Hotelarskiemu pozycję jednego z najlepszych techników 

na Pomorzu; 

 1. miejsce w zestawieniu wartości wskaźnika EWD 2019 w Trójmieście i na Pomorzu 

dla III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni; 

 4. miejsce w zestawieniu wartości wskaźnika EWD 2019 w Polsce dla III Liceum 

Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni; 

 wyróżnienie Róża Ekologii dla Szkoły Podstawowej nr 40 oraz Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 w Gdyni za wybitne osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska; 

 tytuł Złotego Lidera Lokalnej Ekologii dla Przedszkola nr 11 „Pod kasztanami” z Gdyni 

za wieloletnią aktywność proekologiczną; 

 nagroda w konkursie Property Design Awards dla gdyńskiego biura skandynawskiego 

banku Nordea. Biuro banku zlokalizowane w kompleksie Łużycka Office Park 

i zaprojektowane przez Workplace Solutions zostało uznane przez kapitułę za najlepszą 

przestrzeń do pracy w Polsce; 

 nagroda Pracodawca Roku 2018 w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 51 

do 250 pracowników dla firmy Euro Styl. Euro Styl został doceniony za tworzenie bardzo 

dobrych warunków, możliwości rozwoju pracowników oraz szerzenie dobrych praktyk 

w biznesie; 

 tytuł „Perła Polskiej Gospodarki”  i 1. miejsce w kategorii „Perły Duże w XVII edycji 

Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki” - obiektywnego pozycjonowania polskich 

przedsiębiorstw dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Badanie rankingowe 

organizowane jest przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish 

Market wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

 sztandar dla Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni za działania związane z obroną 

cyberprzestrzeni; 
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 trzy srebrne miecze Klubu Twórców Reklamy i dwie nagrody Polish Graphic Awards dla 

Stowarzyszenia Traffic Design z Gdyni. Jest to efekt współpracy gdyńskiego 

stowarzyszenia z agencją reklamową McCANN Worldgroup przy realizacji kampanii: 

DobryZnak. 

 

W spółpraca międzynarodowa  

 

Gdynia w ramach współpracy zagranicznej działa w sieci miast partnerskich oraz organizacjach 

międzynarodowych.  

Najważniejsze działania podjęte w zakresie współpracy międzynarodowej w 2019 r.: 

 Uczestniczono w międzynarodowych stowarzyszeniach i inicjatywach takich jak: Związek Miast 

Bałtyckich, Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenie 

„Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie „Pomorskie w Chinach”, European Children’s 

Universities Network, Docomomo International, Waterfront Cities, Stowarzyszenie Miast 

Laureatów Nagrody Europy; 

 Zorganizowano wizyty studyjne delegacji z m.in. Niemiec, Belgii, Korei, Chin, Japonii, Białorusi; 

 Zorganizowano „Gdynia Business Week 2019” - międzynarodowy projekt edukacyjny 

dla młodzieży realizowany wspólnie z miastem Seattle, wyjazd zwycięzców konkursu 

na „Washington Business Week”; 

 Współorganizowano międzynarodową konferencję modernistyczną Modernizm w Europie - 

Modernizm w Gdyni - Architektura XX w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności; 

 Przyjęto wizyty kurtuazyjne przedstawicieli Marynarki Wojennej oraz korpusu dyplomatycznego 

Malty, USA, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Belgii, Holandii; 

 Zorganizowano wizyty przedstawicieli Polonii z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii 

i Holandii; 

 Zorganizowano wizyty przedstawicieli żaglowców z Niemiec i Brazylii; 
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Realizacja Budżetu Obywatelskiego 

 

 W 2019 r. w związku z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym, realizowane konsultacje społeczne 

zostały uregulowane przez Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta. W opracowanych aktach prawnych, 

zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w stosunku do poprzednich edycji BO, wynikające z procesu 

ewaluacji poprzednich edycji, jak i bezpośrednio ze znowelizowanej ustawy.  

Jedną z najważniejszych z nich było wprowadzenie tzw. projektów miejskich, które dotyczyły potrzeb 

mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładały realizację zadań ważnych z punktu widzenia 

całego miasta. W poprzednich edycjach (tj. 2014-2018) w Gdyni realizowany był Budżet Obywatelski 

wyłącznie na poziomie dzielnicowym. Przyjęto, że projekty miejskie nie będą składane 

przez indywidualne osoby, lecz zostaną wypracowane podczas cyklu warsztatów z udziałem zgłoszonych 

mieszkańców.  

Ważną zmianą było także rozszerzenie katalogu projektów, które mogą być realizowane w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Obok projektów inwestycyjnych i zakupu wyposażenia, pojawiła się możliwość 

zgłaszania tzw. projektów miękkich, dotyczących działań społecznych, kulturalnych, sportowych czy 

z zakresu ochrony zdrowia. W powiązaniu z tą decyzją dobiegł końca konkurs dla rad dzielnic „Przyjazna 

Dzielnica”, w ramach którego zgłaszano do tej pory takie propozycje. 

Ponadto, projekty dzielnicowe zostały podzielone na dwa rodzaje – małe (do 10 000 zł) oraz duże 

(powyżej tej kwoty). 

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 wydzielona kwota do podziału przez mieszkańców wyniosła 

dokładnie 10 178 864,23 zł. Dodatkowo w ramach tzw. „Projektu +1” dla dzielnicy, w której odnotowano 

najwyższą frekwencję w głosowaniu przewidziano „premię” w postaci realizacji projektu dużego 

z najwyższym poparciem, na którego realizację zabrakło środków w puli dzielnicowej, która  wyniosła 

392 940 zł. Kwota na BO w 2019 r. wzrosła wręcz skokowo w stosunku do lat poprzednich, co związane 

było m.in. z nowelizacją ustawy o samorządzie, która zobowiązała JST do zwiększenia kwoty na BO 

do wysokości min. 0,5% wydatków za rok poprzedni. W 2019 r. na BO została przekazana kwota 

stanowiąca 0,6889% wydatków z 2018 r. W efekcie wysokość środków z BO „na głowę” 

mieszkańca/mieszkanki wzrosła prawie dwukrotnie – z 24 zł w roku poprzednim do 41 zł w 2019 r. 
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Budżet Obywatelski 2019 trwał od 15 lutego do 8 lipca 2019 r. Składanie projektów dzielnicowych miało 

miejsce od 15 lutego do 18 marca 2019 r., a wypracowywanie projektów miejskich – od 30 marca do 25 

maja 2019 r. 

Pula BO w ramach każdej dzielnicy podzielona była na środki na projekty małe (łącznie 10% puli 

dzielnicowej) i duże (łącznie 90% puli dzielnicowej). Wartość pojedynczego projektu małego nie mogła 

przekraczać 10 000 zł, a dużego – 90% wartości puli dzielnicowej. 

Pula środków z BO na projekty miejskie dotyczących potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy 

wyniosła 1 500 000 złotych, a koszt pojedynczego projektu miejskiego nie mógł przekroczyć 1 000 000 

złotych. 

Z ogólnej puli na BO 1 520 364,23 złotych przeznaczono na projekty miejskie, a pozostałe 8 658 500 zł 

rozdysponowano pomiędzy 21 dzielnic. Na łączną kwotę środków przypadających na dzielnicę składały 

się kwota bazowa (po 125 000 zł dla każdej z dzielnic) oraz środki określone w ramach podziału 

pozostałej części kwoty podstawowej, wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców 

oraz powierzchni dzielnicy z wyłączeniem lasów i terenów portowych, według stanu z 31 grudnia 2018 r. 

Dokładny rozkład środków oraz pule środków na projekty małe i duże w ramach BO 2019 przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 1.  Kwota środków z Budżetu Miasta Gdyni przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2019 roku z podziałem 
na poszczególne dzielnice 

DZIELNICA 

GDYNI 

KWOTA NA 

DZIELNICĘ 

KWOTA 

POZOSTAŁA 

Z 2018 r. 

ŁĄCZNE 

KWOTY NA 

DZIELNICĘ 

W 2019 ROKU 

(po 

zaokrągleniu) 

PULA 

ŚRODKÓW NA 

PROJEKTY 

MAŁE 

PULA 

ŚRODKÓW 

NA PROJEKTY 

DUŻE 

Babie Doły 242 182 9 200 251 400 25 140 226 260 

Chwarzno-

Wiczlino 
768 393 1 350 769 700 76 970 692 730 

Chylonia 567 047 19 300 586 300 58 630 527 670 

Cisowa 497 375 6 240 503 600 50 360 453 240 

Dąbrowa 509 181 5 500 514 700 51 470 463 230 
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DZIELNICA 

GDYNI 

KWOTA NA 

DZIELNICĘ 

KWOTA 

POZOSTAŁA 

Z 2018 r. 

ŁĄCZNE 

KWOTY NA 

DZIELNICĘ 

W 2019 ROKU 

(po 

zaokrągleniu) 

PULA 

ŚRODKÓW NA 

PROJEKTY 

MAŁE 

PULA 

ŚRODKÓW 

NA PROJEKTY 

DUŻE 

Działki Leśne 273 157 0 273 200 27 320 245 880 

Grabówek 321 274 44 383 365 700 36 570 329 130 

Kamienna 

Góra 
205 230 7 870 213 100 21 310 191 790 

Karwiny 308 161 2 308 200 30 820 277 380 

Leszczynki 307 662 0 307 700 30 770 276 930 

Mały Kack 436 603 0 436 600 43 660 392 940 

Obłuże 518 875 200 519 100 51 910 467 190 

Oksywie 476 186 338 476 500 47 650 428 850 

Orłowo 401 600 0 401 600 40 160 361 440 

Pogórze 383 722 0 383 700 38 370 345 330 

Pustki 

Cisowskie-

Demptowo 

301 596 0 301 600 30 160 271 440 

Redłowo 311 433 2 640 314 100 31 410 282 690 

Śródmieście 393 991 49 075 443 100 44 310 398 790 

Wielki Kack 499 588 6 430 506 000 50 600 455 400 

Witomino 430 825 5 600 436 400 43 640 392 760 

Wzgórze Św. 

Maksymiliana 
346 203 0 346 200 34 620 311 580 

Ogółem dla 

Gdyni 
8 500 285 158 128 8 658 500 865 850 7 792 650 

 

Złożonych zostało 341 wniosków dzielnicowych, co było rekordowym wynikiem w stosunku do lat 

ubiegłych (w 2018 r. złożono 147 wniosków). W niektórych dzielnicach przyrosty w liczbie złożonych 
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wniosków względem zeszłego roku były bardzo znaczące, np. 11-krotnie więcej wniosków na Chyloni 

i 7-krotnie więcej w Chwarznie-Wiczlinie, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 2. Liczba złożonych wniosków w latach 2018 i 2019 w podziale na dzielnice 

DZIELNICA GDYNI 
LICZBA ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW W 2018 r. 

LICZBA ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW W 2018 r. 

Babie Doły 8 17 

Chwarzno-Wiczlino 3 23 

Chylonia 2 22 

Cisowa 4 17 

Dąbrowa 17 26 

Działki Leśne 4 11 

Grabówek 6 12 

Kamienna Góra 4 10 

Karwiny 9 12 

Leszczynki 2 17 

Mały Kack 11 14 

Obłuże 10 27 

Oksywie 8 10 

Orłowo 7 14 

Pogórze 7 15 

Pustki Cisowskie-Demptowo 8 11 

Redłowo 4 15 

Śródmieście 7 19 

Wielki Kack 4 14 

Witomino 9 15 

Wzgórze Św. Maksymiliana 11 20 

Ogółem dla Gdyni 147 341 

 

Projekty miejskie, zostały wypracowane podczas cyklu 3 warsztatów z udziałem mieszkańców 

i urzędników. Na warsztaty mógł się zapisać każdy mieszkaniec Gdyni. Ostatecznie chęć udziału w nich 
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wyraziły 93 osoby. Uczestnicy warsztatów wybrali 15 projektów, które trafiły na listę do głosowania 

wszystkich mieszkańców Gdyni. 

Złożone projekty zostały poddane weryfikacji formalnej przez jednostki merytoryczne. Ostatecznie 

do etapu głosowania trafiło 260 projektów dzielnicowych i wypracowanych podczas warsztatów 

15 projektów miejskich. Tych pierwszych najwięcej było na Dąbrowie – 23, najmniej na Oksywiu 

i Karwinach - po 6.  

W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, 

mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 109 projektów dzielnicowych: 28 dużych i 81 małych, 

oraz pośrednio tzw. "Projekt +1", wynikający z najwyższej frekwencji. Spośród 15 projektów miejskich 

wybrano jeden, ponieważ na realizację kolejnego projektu miejskiego, z bardzo dużym poparciem 

mieszkańców, zabrakło jedynie 20 000 zł, a w puli miejskiej pozostało niewykorzystanych aż 980 000 zł, 

Rada Miasta Gdyni zdecydowała o powiększeniu puli środków na projekty miejskie (o kwotę 

20 364,23 zł). W ten sposób do realizacji zostały przekazane dwa projekty miejskie. Ponadto 6 rad 

dzielnic zdecydowało się skorzystać z nowego mechanizmu, dającego im możliwość finansowania 

projektu pierwszego "pod kreską" z ich własnych budżetów. Dzięki temu 6 dodatkowych projektów 

zostało przekazanych do realizacji (częściowo ze środków BO, a częściowo ze środków rad dzielnic). 

Tym samym w ramach BO do realizacji zostało przekazanych 117 projektów oraz Projekt +1.Ogólna 

frekwencja w głosowaniu na poziomie całego miasta została utrzymana na podobnym poziomie jak 

w dwóch ostatnich latach – zanotowano niewielki wzrost względem roku poprzedniego (o 0,47 p.p.). 

Przez 15 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2019 oddały łącznie 31 263 osoby. To o 962 

osoby więcej niż w 2018 r.  

Najwyższą frekwencję – 38,82% głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy 

zrealizowany zostanie dodatkowy „Projekt +1”. Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy 

Pustek Cisowskich - Demptowa (27,23%) oraz Babich Dołów (23,15%) Najmniej aktywni byli mieszkańcy 

Chyloni (5,48%). 

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów – 1 579 - otrzymał zwycięski projekt 

z Pustek Cisowskich – Demptowa: „Miejsca zabawy i rekreacji – plac zabaw/strefa starszaka 

ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu 

SP16”.  
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Lista zwycięskich projektów miejskich w 2019 r.: 

 Zakup nowoczesnego, w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową medyczną, 

zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia, dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Gdyni; 

 Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, 

Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie, Wielki Kack. 

Lista zwycięskich projektów dzielnicowych w 2019 r.: 

Babie doły 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu tzw. "kortu" za Wymiennikownią przy ul. Dedala 

lub między ul. Dedala 4 i 6 a skarpą; 

 Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu; 

 Piknik rodzinny na leśnej polanie między ul. Rybaków a klifem; 

 Cykliczne zajęcia z samoobrony dla kobiet i dziewcząt. 

Chwarzno-Wiczlino 

 Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do SP48 od strony 

Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza; 

 Estetyzacja przestrzeni wzdłuż ul. Zaruskiego (osiedle Patio Róży) - nasadzenia drzew i krzewów, 

instalacja wiaty autobusowe; 

 Nasadzenie krzewów w celu wyeliminowania parkowania na skrzyżowaniu ul. Filipkowskiego 2, 

20, 3; 

 Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna; 

 Piknik rodzinny z grami i zabawami dla najmłodszych, wizytą Straży Pożarnej oraz sąsiedzką 

wymianą rzeczy; 

 Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja czterech filmów w jeden weekend; 

 Gimnastyka dla mieszkańców Chwarzna- Wiczlina; 

 Zajęcia zumba dla mieszkańców Chwarzna-Wiczlina; 

 Gry i zabawy z mapą i kompasem dla młodych, starszych i najstarszych w dzielnicy Chwarzno – 

Wiczlino; 

 Sprzątanie dzielnicy - edycja jesienna; 

 Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosenna; 
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 Dzielnicowe grillowanie na rozpoczęcie sezonu letniego; 

Chylonia 

 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP40; 

 Montaż defibrylatora na hali basenowej pływalni przy ul. Gospodarskiej; 

 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej;  

 Nocne młodzieżowe manewry ratownicze - ćwiczenia z pierwszej pomocy dla młodzieży podczas 

symulacji wypadków z udziałem profesjonalnych służb ratowniczych;  

 Warsztaty dla dzieci i rodziców (zumba i rytmika, warsztaty kreatywne, z psychologiem, 

z rozwoju osobistego) oraz festyn międzypokoleniowy; 

 Dwie wycieczki jednodniowe oraz dwie wycieczki dwudniowe dla 60 seniorów z Chyloni; 

 Wykład, warsztaty oraz spektakl upamiętniające 50. rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 r.  

Cisowa 

 Park linowy i rowerowy, siłownia i festyn dla dzieci, wszystko przy SP 31, boisko przy Kcyńskiej 

14, przejście przy Morskiej 521 oraz wycieczki dla seniorów i festyn w dzielnicy; 

 Kino letnie w Cisowej; 

 Zorganizowane, darmowe wyjścia seniorów do placówek kultury (teatr, kino, koncerty); 

 Wycieczki kulturalne i krajoznawcze jedno- i dwudniowe dla seniorów z dzielnicy; 

 Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia; 

 Warsztaty poprawiające pamięć, redukujące stres i relaksujące dla seniorów z dzielnicy; 

Dąbrowa 

 Park trampolin ziemnych przy skrzyżowaniu ul. Szafranowej i Rdestowej; 

 Rewitalizacja skweru Ks. Piotra Mazura;  

 Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową; 

 Kino letnie na Dąbrowie - projekcje czterech filmów podczas trzech wieczorów; 

 Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego "Uwaga jeże" przy ul. Miętowej; 

 Język włoski i hiszpański dla początkujących; 

 Szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - pierwsza pomoc, samoobrona, taniec towarzyski; 
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 Sąsiedzki festyn integracyjny - wyprzedaż garażowa, wspólne sadzenie kwiatów i spotkania 

integracyjno-edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie;  

 Dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych) w przestrzeni miejskiej Dąbrowy; 

Działki Leśne 

 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Tatrzańskiej, 

Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej; 

 Cykliczne spacery i pikniki na łonie natury oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców z dziećmi;  

 Cykliczne zajęcia sportowe Strong by Zumba;  

 Cykl warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania dla wszystkich mieszkańców dzielnicy; 

Grabówek 

 Międzypokoleniowy plac zabaw na Osiedlu Lelewa; 

 Gimnastyka usprawniająca i wzmacniająca w trosce o zdrowy kręgosłup dla mieszkańców 

w dwóch grupach (podstawowej i zaawansowanej); 

 Organizacja 28 zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych (samoobrona dla kobiet i zumba); 

 Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 17 - projekcja czterech filmów podczas 

trzech wieczorów filmowych; 

Kamienna Góra 

 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole 

Podstawowej nr 51 w Gdyni; 

 Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Kamienna Góra;  

 Gry i zabawy z mapą i kompasem na Kamiennej Górze dla młodych, starszych i najstarszych; 

Karwiny 

 Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych 

na ul. Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem 

rowerowym na Brzechwy; 

 Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia (ul. Makuszyńskiego 

/Brzechwy/Iwaszkiewicza/Gałczyńskiego); 

 Cykliczne zajęcia nordic walking; 

 Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Karwiny; 
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Leszczynki 

 Park rekreacji i wypoczynku dla młodzieży i starszych dzieci przy SP nr 29; 

 Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 29 - projekcja czterech filmów podczas 

trzech wieczorów filmowych; 

 Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat;  

 Cykliczne zajęcia ruchowe z zumby na Leszczynkach; 

Mały Kack 

 Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, 

organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej; 

 Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, 

sportu oraz strefą seniora; 

 Cykliczne zajęcia (gimnastyka, joga, zdrowy kręgosłup) dla mieszkańców dzielnicy od stycznia do 

grudnia 2020 r.; 

 Cykliczne zajęcia taneczne dla mieszkańców dzielnicy w każdym wieku od stycznia do grudnia 

2020 r.; 

 Szybowisko w Bernadowie - Tablica upamiętniająca szybowisko na wzgórzach Bernadowa 

w latach 1936-1939 oraz 1946-1949, na terenie którego szkolili się przyszli polscy piloci; 

 Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka; 

Obłuże 

 Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców w 1939 roku i rewitalizacja 

otaczającego terenu; 

 Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) - nowa bezpieczna ścieżka 

zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami;  

 Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla mieszkańców Obłuża od 3 do 100 lat; 

 Cykl edukacyjnych spektakli oraz spotkań autorskich dla mieszkańców Obłuża;  

 Zajęcia ruchowe zdrowy kręgosłup na Obłużu; 

 Cotygodniowe zajęcia fitness dla mam i dzieci od stycznia do grudnia 2020 r. z przerwą 

wakacyjną; 

 Cotygodniowe zajęcia sportowe i integracyjne dla seniorów od stycznia do grudnia 2020 r. 

z przerwą wakacyjną; 
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Oksywie 

 Remont schodów na skarpie przy ulicy Benisławskiego 16; 

 Boisko wielofunkcyjne wraz z ławkami do wypoczynku przy ul. Błękitnej oraz 4 aktywne przejścia 

dla pieszych przy ul. Bosmańskiej, płk. Dąbka, Zielonej i Śmidowicza; 

 Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, wykłady, przestawienia teatralne) 

w oksywskiej bibliotece przy ul. Podchorążych 10A;  

 Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Oksywie; 

Orłowo 

 Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy 

Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń; 

 Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci 

i rodziców; 

 Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci od 10 roku życia;  

 Rodzinna gra terenowa na orientację  - Orłowo; 

Pogórze 

 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, 

w sąsiedztwie bloków przy ulicy Romanowskiego 52,54 i 56; 

 Zajęcia ruchowe zdrowy kręgosłup na Pogórzu; 

 Kulturalnie w bibliotece, czyli teatrzyki, warsztaty, robotyka, gry planszowe i eksperymenty 

naukowe dla mieszkańców; 

 Cotygodniowe zajęcia sportowe (np. tai chi, zdrowy kręgosłup) dla dorosłych mieszkańców 

dzielnicy od lutego do grudnia 2020 r. z przerwą wakacyjną;  

 Warsztaty muzyczno-artystyczne, prozdrowotne oraz spotkania autorskie w bibliotece 

dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin; 

Pustki Cisowskie-Demptowo 

 Miejsca zabawy i rekreacji - plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka 

ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu; 

 Mostek wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ulicy Modrzewiowej; 
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 Montaż naświetlaczy na istniejącym słupie oświetleniowym przy placu zabaw oraz stojaków 

rowerowych i dla hulajnóg przy SP 16; 

 Gry i zabawy z mapą i kompasem dla młodych, starszych i najstarszych w dzielnicy Pustki 

Cisowskie i Demptowo; 

 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 mieszkańców dzielnicy; 

Redłowo 

 Park kieszonkowy - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Legionów 114; 

 Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5;  

 Wyposażenie klubu dzielnicowego (w meble, sprzęty RTV, AGD, komputery, pianino) 

oraz organizacja zajęć dla mieszkańców w każdym wieku w SP 34; 

 Zajęcia ruchowe - joga i fitness; 

 Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów w dwóch terminach;  

 Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Redłowa; 

Śródmieście 

 Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący 

te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego); 

 Letnia kawiarnia dla seniorów przy bibliotece na ulicy Starowiejskiej; 

 Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia - prowadzone w systemie walki Krav 

Maga; 

 Stół sąsiedzki na odnowionym odcinku ul. Abrahama (od ul. 10 lutego do ul. Stefana Batorego);  

 Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez 

kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych; 

Wielki Kack 

 Modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego; 

 Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia; 

 Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack; 

 Rodzinna gra terenowa na orientację  - Wielki Kack; 

 Cykliczne spotkania z grami planszowymi dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Wielki Kack; 
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 Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;  

 Kurs tańca w Wielkim Kacku; 

Witomino 

 Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o.; 

 Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci klas 0-3 z Witomina oraz organizacja zawodów 

pływackich; 

 Cotygodniowe zajęcia zumba fitness dla każdego mieszkańca Witomina od stycznia do grudnia 

z przerwą wakacyjną;  

 Rodzinny piknik w idei zero waste (niemarnowania/bez śmieci): animacje, warsztaty, zabawy 

dla dzieci i dorosłych;  

 Rodzinna gra terenowa na orientację  - Witomino; 

 Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino - ul. Widna 13 w Gdyni; 

Wzgórze św. Maksymiliana 

 Remont boisk sportowych i skoczni do skoku w dal na terenie ZSO nr 6 przy ul. Hallera 9; 

 Koncert jubileuszowy z okazji 90-lecia chóru "Symfonia" - miejsce - Kościół pw. Św. Antoniego 

z Padwy w Gdyni; 

 Koncert Niepodległościowy 11 listopada 2020 r. w Kościele pw. Św. Antoniego z Padwy w Gdyni; 

 Wyposażenie ogólnodostępnej sali w Szkole Podstawowej nr 23 w sprzęty stymulujące rozwój 

zmysłów. 

W edycji BO 2019 osiągnięto rekordowo wysoki poziom wykorzystania środków – łącznie 94% w skali 

całego miasta. W ramach projektów miejskich wyniósł on 99,9% puli środków na tę kategorię projektów, 

w ramach projektów dzielnicowych – 92,9% puli środków na te projekty.  W aż 14 z 21 dzielnic 

wykorzystano w pełni pulę dzielnicową. 6 rad dzielnic wykorzystało nową możliwość dofinansowania 

projektów „pierwszych pod kreską” w głosowaniu, decydując o dołożeniu na ich realizację łącznie 455 

286 zł ze swoich budżetów. 

W 2019 r. w trakcie realizacji były łącznie 63 projekty spośród wszystkich wybranych z lat 2014-2018. 

Ukończonych zostało 20 projektów.  
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Były to: 

 Zakup nowoczesnego w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową medyczną 

zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Gdyni; 

 Wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż solarnych 

ławek (ul. Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Zaruskiego, Filipkowskiego i Staniszewskiego); 

 Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 31; 

 Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 

(ul. Nagietkowa 73) oraz mini-miasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33); 

 Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej; 

 Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z miejscem do wypoczynku między 

ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20; 

 Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy 

pawilonami handlowymi i placem zabaw; 

 Ustawienie dodatkowych ławek w Śródmieściu - przy ul. 10 lutego i ul. W. Radtkego; 

 Hamak miejski w okolicy Parku Rady Europy; 

 Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara; 

 Cisowa PlayGround III – Nowy plac zabaw przy Zbożowej 6 / Miasto Wspólne; 

 Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 ul. Nagietkowa – bieżnia; 

 AbsolutniePięknyMałyKack - boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej; 

 Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy 

ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą; 

 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na ul. J. Korczaka 22; 

 Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim; 

 Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura; 

 Plac Sportów Miejskich; 

 Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj Się!. 

Realizacja zwycięskich projektów, z wyjątkiem jednego, z procesu BO 2019 planowana jest na 2020 r.  
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Realizacja uchwał Rady Mias ta G dyni 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1 XV/504/19 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi 

publicznej ulicy Wiejskiej w Gdyni 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której ustalono przebieg drogi publicznej ul. Wiejskiej 
w Gdyni. 

2 XV/503/19  
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany treści uchwały nr XI/344/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdyni. 
Wprowadzono zmiany dotyczące rozmieszczenia pojemników na odpady w sposób wykluczający 
zastawianie lub ograniczanie dostępu do pojemnika przez inny pojemnik. Dodatkowo, dopuszczono 
utrzymywanie pszczół miodnych linii dopuszczonych do hodowli na terenie Województwa 
Pomorskiego w ilości nie większej niż 8 rojów na jednej nieruchomości, w ulach usytuowanych 
w odległości, co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej.  

3 XV/502/19 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób, których dochód nie przekracza 
wysokości kryterium dochodowego ustalonego 

zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której ustalono szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód nie przekracza wysokości kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

4 XV/501/19 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 

2019/2020 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której  określono średnią cenę jednostki paliwa 
w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020. 

5 XV/500/19 

w sprawie zmieniająca Uchwałę 
nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 

października 2010 roku w sprawie gromadzenia 
dochodów na rachunku dochodów własnych 

przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XLVII/1109/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku 
dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia. Ustalono źródła dochodów 
własnych jednostek budżetowych w celu utrzymana ww. dochodów na dotychczasowym poziomie. 

6 XV/499/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XIII/426/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni. 
Nowe brzmienie zyskał §3 ust.2: "Do poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów zgodnie 
z załącznikiem Nr 1".  

7 XV/498/19 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej 

na realizację projektu inwestycyjnego 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której w dniu 4 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Gdyni 
podpisał Umowę Inwestycyjną nr IJ19-03394 w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej 
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L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

pn. „Budowa budynku komunalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-

Oksywie” 

na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy 
ul. Dickmana w Gdyni-Oksywie". Wsparcie wypłacane jest ze środków Instrumentu Finansowego 
wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

8 XV/497/19 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową 
Miasta Gdyni obejmującą lata 2019-2034 oraz Wieloletni Plan Przedsięwzięć. Dodatkowo, 
upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć 
oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
Upoważniono także Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
Miasta Gdynia do zaciągania zobowiązań. 

9 XV/496/19 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2020 rok 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której uchwalono budżet miasta Gdyni na 2020 r. 

10 XV/495/19 

w sprawie petycji wniesionej przez grupę 
podmiotów w dniu 1 X 2019r. dotyczącej 

zrealizowania w 2020r. inwestycji gminnej 
polegającej na przebudowie drogi gminnej 

będącej ulicą Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której  nie uwzględniono petycji wniesionej przed 
grupę podmiotów w dniu 1 października 2019 r. dotyczącej zrealizowania w 2020 r. inwestycji 
gminnej polegającej na przebudowie drogi gminnej będącej ul. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej 
w Gdyni w zakresie uzbrojenia oraz układu drogowego, wraz z nawierzchnią. Petycja nie została 
uwzględniona, ponieważ w dacie rozpoznania petycji postulaty w niej opisane były już realizowane.  

11 XV/494/19 

w sprawie skargi Firmy Handlowej ELANDEX 
Sp. j. Grzegorz Wronkowski, Beata Ziętara 
na działalność Prezydenta Miasta Gdynia 

dotyczącej nieuregulowania stanu prawnego 
nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Batorego 4 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której  uznano brak zasadności skargi złożonej przez 
Firmę Handlową ELANDEX Sp. j. Grzegorz Wronkowski, Beata Ziętara w dniu 8 maja 2019 r. 
dotyczącej działalności Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie zaniedbań w przedmiocie regulacji 
stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Batorego 4. Komisja wskazała, że brak 
jest jakichkolwiek przesłanek wskazujących na zaniedbanie ze strony Urzędu Miasta Gdyni, 
a opisana sytuacja jest kwestią sporną pomiędzy stronami do uregulowania w drodze postępowania 
cywilnego. 

12 XV/493/19 
w sprawie skargi Pana TO na Prezydenta Miasta 

Gdynia 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 5 września 
2019 r. dotyczącej działalności Prezydenta Miasta Gdyni i sposobu rozpatrywania przez niego skargi 
na Straż Miejską. 
W związku z pismem Skarżącego z sierpnia 2019 r.,  w dniu 5 września 2019 r. o godzinie 10:00 
zorganizowano spotkanie Skarżącego z Prezydentem Miasta Gdyni. Na spotkaniu obecni byli także 
Komendant Straży Miejskiej w Gdyni oraz protokolantka. Przebieg spotkania,  wbrew twierdzeniom 
Skarżącego, nie naruszał praw ani obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni reguł rozpatrywania 
skarg i wniosków. Wobec powyższego, skargę uznano za bezzasadną. 
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L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

13 XV/492/19 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi 

publicznej ulicy Artura Grottgera w Gdyni 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której ustalono przebieg drogi publicznej ul. Artura 
Grottgera w Gdyni. 

14 XV/491/19 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi 

publicznej ulicy Grodnieńskiej w Gdyni 
Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której ustalono przebieg drogi publicznej 
ul. Grodnieńskiej w Gdyni. 

15 XV/490/19 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni 

nr VII/223/19 z dnia 27.03.2019r w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
na nieruchomości będące w użytkowaniu 

wieczystym osoby prawnej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której dokonano sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni nr VII/223/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości 
będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. W wyniku podjęcia uchwały dokonano zmiany 
statusu nieruchomości. 

16 XV/489/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą 

własność osoby prawnej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie warunków zamiany 
nieruchomości. 

17 XV/488/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Wiczlińskiej/Chwarznieńskiej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej/ Chwarznieńskiej. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

18 XV/487/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mestwina 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Mestwina. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

19 XV/486/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wzgórze 
Bernadowo 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

20 XV/485/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej. Zawarto umowę dzierżawy. 

21 XV/484/19 
w sprawie wyboru Biura Audytu 

i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni do przeprowadzenia badania 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której dokonano wyboru Biura Audytu 
i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdań 
finansowych Miasta Gdyni za lata 2019 i 2020. Firma została wybrana w wyniku przeprowadzonego 
postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za lata 
2019 i 2020 

22 XV/483/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Karwiny 

w Gdyni, rejon ulic Buraczanej i Z. Nałkowskiej 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic: Buraczanej 
i Z. Nałkowskiej. 

23 XV/482/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście 
w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama 

i S. Batorego 

Uchwała z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic: 
10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego. 

24 XV/o33/19 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic 

Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (tekst 
dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej) 

Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2019 r., w wyniku którego ogłoszono jednolity tekst uchwały  
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, rejon ulic: Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą nr X/287/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 
r. poz. 3668). 

25 XIV/481/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu 

Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego 
„Dziadka” w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany w statucie Zespołu Placówek 
Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni, który stanowił załącznik do uchwały 
nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka 
w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni ( Dz. Urz. 
Woj. Pom. z  2011 r. poz. 938 ze zm.). 
 Na mocy podjętej uchwały z dniem 1 stycznia 2020 r. nazwa placówki „Zespół Placówek 
Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, zmienia się na „Zespół Placówek 
Specjalistycznych ”, a użyty w treści statutu skrót „ Placówka” zastępuje się skrótem „Zespół” oraz 
zmienia się treść § 5 ust.1, który otrzymuje brzmienie: "Zespołem kieruje i reprezentuje go 
na zewnątrz Dyrektor wyłoniony w drodze postępowania konkursowego". 

26 XIV/480/19 

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 
w Gdyni przy ul. Nagietkowej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej. Czynności związane z uchwałą 
są w trakcie realizacji - procedowane jest zarządzenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do 
dzierżawy. 
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27 XIV/479/19 
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 

zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022” 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której przyjęto "Program opieki nad zabytkami Miasta 
Gdyni na lata 2019-2022". Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

28 XIV/478/19  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której określono wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

29 XIV/477/19  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawek tej opłaty 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której dokonano wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Uchwała została 
uchylona uchwałą nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. 

30 XIV/476/19 
w sprawie ustalenia wysokości budżetu 
obywatelskiego na zadania wybierane 

w 2020 roku 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której ustalono wysokość Budżetu Obywatelskiego 
na zadania wybierane przez mieszkańców w 2020 roku w wysokości 0,6203% wydatków Miasta 
Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Ponadto wysokość Budżetu 
Obywatelskiego na zadania wybierane w 2020 r. zostanie powiększona o sumę środków 
niewykorzystanych w poprzednich edycjach. 

31 XIV/475/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały VII/193/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
W związku z podjęciem przez zarząd PFRON uchwały nr 63/2019 z dnia 15 października 2019 r.  
w sprawie ponownego podziału środków finansowych na 2019 r. na realizację zadań określonych 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
decyzją o przeznaczeniu dodatkowych środków dla powiatów na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu wydatkowania w pełnej 
wysokości środków PFRON w 2019 r. 

32 XIV/474/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do 
uchwały nr XII/419/19 Rady Miasta Gdyni z 25 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034, zmienionej uchwałą nr XIII/424/19 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 23 października 2019 r. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

33 XIV/473/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  
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34 XIV/472/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg 
i Zieleni 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XLV/1089/06 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r., która powoływała jednostkę budżetową Zarząd Dróg 
i Zieleni, która wykonywała zadania zarządcy drogi oraz inne określone w Statucie.   
W związku ze zmianami legislacyjnymi obejmującymi zakres działania Zarządu Dróg i Zieleni, 
wcześniejszymi zmianami Statutu i zmianami organizacyjnymi w ZDiZ należało zaktualizować 
i uporządkować zapisy dotyczące szczegółowych zadań ZDiZ. Wystąpiła konieczność przygotowania 
ZDiZ do samodzielnej realizacji niektórych zadań wykonywaniach do tej pory poprzez zlecanie usług 
firmom zewnętrznym.  

35 XIV/471/19 
w sprawie skargi Pana TO na działalność 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej 

w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 5 
września 2019 r. dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 
W dniu 12 listopada 2019 r. na swoim posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się 
ze stanem faktycznym opisanym w skardze oraz pisemnym ustosunkowaniem się kierownika 
jednostki organizacyjnej - ZKM - do zarzutów Skarżącego. Stwierdzono, że w części merytorycznej, 
tj. wytłumaczenia drogi legislacyjnej stanowienia przepisów porządkowych obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym w Gdyni, w pełni należy podzielić stanowisko wyrażone 
w informacji kierowanej do Skarżącego. Forma udzielenia odpowiedzi na jego wystąpienie także nie 
budzi żadnych zastrzeżeń . Wobec powyższego skargę uznano za bezzasadną. 

36 XIV/470/19 

w sprawie petycji Stowarzyszenia Polski Instytut 
Praw Głuchych dotyczącej zniesienia 

odpłatności za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego w Gdyni 

dla osób głuchych na podstawie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej 
symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji wniesionej przez 
Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi 
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Gdyni dla osób głuchych na podstawie 
legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym (LON) oznaczonej symbolem 03-L. 
Ważąc argumenty opisane w petycji i realną sytuację finansową w miejskim transporcie zbiorowym 
Rada Miasta Gdyni, w chwili rozpatrywania petycji, nie widziała możliwości ekonomicznych 
wprowadzenia dodatkowych uprawnień do przejazdów bezpłatnych miejskim transportem 
zbiorowym w Gdyni. 

37 XIV/469/19 

w sprawie petycji Stowarzyszenia Nasze Orłowo 
w sprawie objęcia całego ternu dzielnicy Orłowo 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji wniesionej przez 
Stowarzyszenie Nasze Orłowo w sprawie objęcia całego terenu dzielnicy Orłowo w Gdyni jednym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Z uwagi na znaczną powierzchnię dzielnicy oraz występujące w jej poszczególnych częściach 
zróżnicowane potrzeby i warunki nie było zasadne sporządzenie planu miejscowego obejmującego 
cały obszar Orłowa. 

38 XIV/468/19 
w sprawie skargi Pani KK i AKR na działalność 

pracowników Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału 
Spraw Społecznych z dnia 30 września 2019 r. 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości Rady Miasta 
Gdyni do rozpoznania skargi, która wpłynęła w dniu 2 października 2019 r. i dotyczyła działalności 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni - Wydziału Spraw Społecznych. Rozpatrywana skarga dotyczyła 
działalności pracowników Urzędu Miasta Gdyni, którzy uczestniczyli w przyjmowaniu wniosku 
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o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, a następnie w spotkaniu, w trakcie którego Skarżący chciał 
uzyskać informacje o czynnościach jakie zostały przeprowadzone po złożeniu ww. wniosku. Skarga 
została przekazana właściwemu organowi tj. Prezydentowi Miasta Gdyni. 

39 XIV/467/19 

w sprawie skargi Pana WK na działalność 
Prezydenta Miasta w zakresie nie 

podejmowania działań zmierzających do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującej, będącej jego 
własnością, nieruchomość położoną w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę z dnia 5 września 
2019 r. dotyczącą działalności Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie niepodejmowania działań 
zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
nieruchomość położoną w Gdyni oznaczoną geodezyjnie numerem 116/1 KM 36 obręb Mały Kack. 
Działka położona jest na terenie o symbolu 09 US i jest przeznaczona na usługi sportu i rekreacji, 
wobec czego nie była możliwa zmiana przeznaczenia działki na usługi mieszkaniowe. 

40 XIV/466/19 
w sprawie skargi Pani ME na działalność 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 
„Bajkowa Kraina” 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę z dnia 24 
września 2019 r. dotyczącej działalności Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 „Bajkowa 
Kraina” wobec zaistniałego stanu faktycznego, wyjaśnień stron, danych zawartych w ankiecie 
informacyjnej dziecka oraz statutu Przedszkola. 

41 XIV/465/19 

w sprawie likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu 

Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania 
i lokalizacji filii oraz oddziałów 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której zlikwidowano filię nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Cylkowskiego 5. Majątek ruchomy, pozostający 
dotychczas w dyspozycji filii nr 17, został zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. 

42 XIV/464/19 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 

przy ul. Pustej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni przy ul. Pustej w Gdyni. Czynności związane z uchwałą są w trakcie 
realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

43 XIV/463/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie 

ul. Gedymina i ul. Płockiej 35 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ulicach: Gedymina i Płockiej 
35. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest 
na 2020 r. 

44 XIV/462/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych 
na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-

83A w kl. 83, celem poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych 
w Gdyni na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A/83, celem poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. Czynności związane z uchwałą są w czasie realizacji. 

45 XIV/461/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Chwarznieńskiej 170C 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170 C. Czynności związane z uchwałą są w czasie 
realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 
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46 XIV/460/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 
173 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 173. Czynności związane z uchwałą są w czasie realizacji. 
Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 rok. 

47 XIV/459/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Wejherowska 44 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Wejherowskiej 44. 
Czynności związane z uchwałą są w czasie realizacji. Uchwała nie została zrealizowana, sprzedaż 
tymczasowo wstrzymano, trwają analizy pod kątem możliwości innego wykorzystania ww. 
nieruchomości. 

48 XIV/458/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej. Zawarto umowę dzierżawy. 

49 XIV/457/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Pawiej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej. Zawarto umowę dzierżawy. 

50 XIV/456/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej. Zawarto umowę dzierżawy. 

51 XIV/455/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej. Zawarto umowę dzierżawy. 

52 XIV/454/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Cumowników 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowych nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Cumowników. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji - procedowane zarządzenie o wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. 

53 XIV/453/19 
w sprawie ustalenia uprawnień w ramach 

przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której określono uprawnienia w ramach przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w związku z organizowanymi Mistrzostwami Świata 
w Półmaratonie - Gdynia 2020. Ustanowiono na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni, w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, uprawnienie 
do przejazdów komunikacją miejską dla akredytowanych przedstawicieli i wolontariuszy Mistrzostw 
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na podstawie okazanej akredytacji lub identyfikatora podczas kontroli biletów w dniach od 26 
marca do 30 marca 2020 r. 

54 XIV/452/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Pogórze 
w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic: adm. J. 
Unruga i Puckiej. 

55 XIV/451/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej 

i Strzelców 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania 
ulic: Wielkopolskiej i Strzelców. 

56 XIV/450/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic: Strzelców 
i Żniwnej. 

57 XIV/449/19 
w sprawie uchwalenia rocznego Programu 
współpracy miasta Gdyni z organizacjami 

pozarządowymi 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której uchwalono roczny Program współpracy miasta 
Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Wobec powyższego moc utraciła uchwała nr III/24/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta 
Gdyni z organizacjami pozarządowymi. 

58 XIV/448/19 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/436/19 Rady 
Miasta w sprawie bezpośredniego powierzenia 

spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Autobusowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 
wykonywania zadań własnych gminy w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego 

Uchwała z dnia 27 listopada 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały  nr XIII/436/19 Rady 
Miasta Gdyni 23 października 2019 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
Zmieniono w uchwale okres obowiązywania umowy powierzenia z 10 lat na okres 15 lat. 

59 XIII/447/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz – 
Dreszera 25 A 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Orlicz-
Dreszera 25A. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane 
jest na 2020 r. 
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60 XIII/446/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/80/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego. Uchwała wprowadziła zmiany w zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu 
Obywatelskiego w Gdyni, odpowiadając na wnioski z ewaluacji procesu Budżetu Obywatelskiego 
przeprowadzonego w roku 2019 r.  
Zmianie uległa procedura głosowania na projekty zgłoszone do BO - nastąpiło uproszenie tego 
mechanizmu poprzez rezygnację z rangowania wybranych projektów, a projekty małe zgłaszane 
w dzielnicach zostały oddzielone na liście do głosowania od projektów dużych. Uproszczenie 
zapisów dotyczących zgłaszania projektów miejskich pozwoliło na bardziej elastyczne zaplanowanie 
tego etapu procesu. Z kolei, zwiększenie wymaganej liczby podpisów poparcia dla projektów 
miejskich z 15 do 100 podpisów, pozwoliło na uzyskanie większej pewności, że zgłaszane projekty 
są faktycznie ważne i potrzebne z punktu widzenia szerszych grup mieszkańców miasta. Zapisy 
dające możliwość dofinansowania dodatkowych projektów dzielnicowych ("pierwszych pod 
kreską") zostały rozszerzone także na projekty miejskie. Ponadto wprowadzono zapis, który 
umożliwia dofinansowanie kolejnego projektu, na którego realizację zabraknie pieniędzy w puli 
dzielnicowej, prywatnemu darczyńcy/darczyńcom. Doprecyzowaniu uległy także zapisy dotyczące 
definicji projektów miejskich oraz zasady ogólnodostępności projektów. 

61 XIII/445/19 
w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta 
Gdyni za rok szkolny 2018/2019” 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której przyjęto "Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2018/2019". 

62 XIII/444/19 

w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi 
u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 

– 2021” 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której przyjęto program polityki zdrowotnej 
pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”. 

63 XIII/443/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego. Przedmiotowa nieruchomość 
zabudowana jest budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej i gospodarczej. Uchwała zrealizowana, 
nastąpiła sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Usługowego-Handlowego „NAUTA-TURBO" Sp. z o. o. w Gdyni oraz "ELEKTRO-PLUS" Sp. z o.o. 
w Gdyni. Użytkowanie wieczyste odnośnie omawianej nieruchomości ustanowione zostało na 99 
lat, tj. do 5 grudnia 2089 r. 
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64 XIII/442/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą 

własność osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., 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. 

65 XIII/441/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

66 XIII/440/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy Władysława IV 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV. Zawarto umowę 
dzierżawy. 

67 XIII/439/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy I. Krasickiego 40 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. I. Krasickiego 40. Zawarto umowę 
dzierżawy. 

68 XIII/438/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy J. Bema i ulicy Świętojańskiej 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowych nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicach: J. Bema i Świętojańskiej. Zawarto 
umowy dzierżawy. 

69 XIII/437/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ulicy A. Asnyka/H. 

Siemiradzkiego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. A. Asnyka/ H. Siemiradzkiego. Zawarto 
umowę dzierżawy. 

70 XIII/436/19 

w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań 

własnych gminy w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której powierzono spółce Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 29 listopada 2019 r. została zawarta umowa 
nr 5/ZKM/2019 pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej a Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Autobusowej Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na okres 
15 lat. 

71 XIII/435/19 
w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której powierzono spółce Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonywanie zadań własnych gminy 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych 

gminy w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 27 listopada 2019 r. została zawarta umowa 
nr 5/ZKM/2019 pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej a Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Trolejbusowej Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na okres 
15 lat. 

72 XIII/434/19 

w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której powierzono spółce Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 27 listopada 2019 r. została zawarta umowa 
nr 2/ZKM/2019 pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej a Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na okres 
10 lat. 

73 XIII/433/19 
w sprawie wyboru ławników na kadencję 

w latach 2020-2023 
Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której dokonano wyboru ławników na kadencję 
w latach 2020-2023. 

74 XIII/432/19 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
do przeprowadzenia wyborów na ławników 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu 
Rejonowego w Gdyni na kadencję 2020 – 2023 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której powołano Komisję Skrutacyjną 
do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego 
w Gdyni na kadencję 2020 – 2023 w składzie: Ireneusz Bekisz, Paweł Stolarczyk, Grzegorz 
Taraszkiewicz, Marcin Wołek. 

75 XIII/431/19 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu 
Rejonowego w Gdyni na kadencję 2020–2023 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której pozostawiono bez dalszego biegu 
zgłoszenie kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Gdyni na kadencję 2020–2023. W toku analizy 
zgłoszenia kandydata na ławnika Zespół stwierdził, że do złożonego Radzie Miasta Gdyni zgłoszenia 
kandydata dołączono kartę udzielonego poparcia, na której znajduje się łącznie 50 podpisów 
obywateli. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, iż na zgłoszeniu znajduje się 
9 podpisów osób, które nie zamieszkują stale na terenie Miasta Gdyni. Powyższy, stwierdzony przez 
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-
2023 błąd formalny dokonanego zgłoszenia kandydata na ławnika stanowił przesłankę 
stwierdzenia, że zgłoszenie kandydata na ławnika nie spełnia wymagań formalnych, określonych 
w art. 162 § 4 ustawy, co skutkowało jego pozostawieniem bez rozpoznania. 

76 XIII/430/19 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu 
Rejonowego w Gdyni na kadencję 2020–2023 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której pozostawiono bez dalszego biegu 
zgłoszenie kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Gdyni na kadencję 2020–2023. W toku analizy 
zgłoszenia kandydata na ławnika Zespół stwierdził, że do złożonego Radzie Miasta Gdyni zgłoszenia 
kandydata dołączono kartę udzielonego poparcia, na której znajduje się łącznie 50 podpisów 
obywateli. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, iż na zgłoszeniu znajduje się 
5 podpisów osób, które nie zamieszkują stale na terenie Miasta Gdyni. Powyższy, stwierdzony przez 
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-
2023 błąd formalny dokonanego zgłoszenia kandydata na ławnika stanowił przesłankę 
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stwierdzenia, że zgłoszenie kandydata na ławnika nie spełnia wymagań formalnych, określonych 
w art. 162 § 4 ustawy, co skutkowało jego pozostawieniem bez rozpoznania. 

77 XIII/429/19 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na 

terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której ustalono wysokość stawek opłat za zajęcie 
1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Gdyni. Zmiany dotyczą zarówno rozszerzenia katalogu pozycji zajęć pasa drogowego, jak 
i wysokości stawek dotychczas występujących. 

78 XIII/428/19 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której określono stawki podatku 
od nieruchomości na dany rok podatkowy.  

79 XIII/427/19 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której określono wysokość opłat związanych 
z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a 
ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r., poz.1990).  

80 XIII/426/19 
w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta 

Gdyni 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której wprowadzono opłatę miejscową, określono 
wysokość stawek opłaty miejscowej, określono zasady udzielania i poboru oraz terminy płatności 
opłaty miejscowej oraz zarządzono pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określono 
inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 
Uchwała została w części unieważniona przyjęciem uchwały nr XV/499/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 
18 grudnia 2019 r., w ramach której sporządzono wykaz inkasentów opłaty miejscowej na terenie 
Miasta Gdyni. 

81 XIII/425/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XXXV/736/13 
Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r., w sprawie której zarządzono pobór opłaty 
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczono inkasentów i określono wynagrodzenie inkaso.  
Zmiana spowodowana była koniecznością zaktualizowania określonych inkasentów wyznaczonych 
do poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Wobec powyższej zmiany wykreślono z wykazu 
inkasenta Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 

82 XIII/424/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do 
uchwały nr XII/419/19 Rady Miasta Gdyni z 25 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 
2 do niniejszej uchwały. 
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83 XIII/423/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

84 XIII/422/19 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego 

Uchwała z dnia 23 października 2019 r., w wyniku której stwierdzono wygaśniecie mandatu radnego 
Rady Miasta Gdyni Pana Antoniego Brzeskiego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 13 Komitetu 
Wyborczego Wyborców Samorządność Wojciecha Szczurka. 

85 XII/421/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Gdyni w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gdyni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdyni.  

86 XII/420/19 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zaciągnięto kredyt długoterminowy do 
wysokości nieprzekraczającej 114 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt na pokrycie deficytu 
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

87 XII/419/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową 
Miasta Gdyni obejmującą lata 2019-2034 oraz Wieloletni Plan Przedsięwzięć. Dodatkowo, 
upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć 
oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

88 XII/418/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

89 XII/417/19 
w sprawie przyznawania stypendiów 

dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której ustalono zasady przyznawania stypendiów dla 
studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni. Gmina Miasta Gdyni poprzez przyznane 
stypendia docenia i wspiera szczególnie uzdolnionych studentów za osiągnięcia w nauce. 

90 XII/416/19 

w sprawie określenia warunków przyznawania 
stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której określono warunki przyznawania stypendiów 
w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Poprzez 
przyznanie stypendium Gmina Miasta Gdyni docenia i wspiera w rozwoju uczniów, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce, mogą poszczycić się osiągnięciami w dyscyplinie sportu oraz artystycznymi, 
a także posiadają ponadprzeciętne umiejętności, zainteresowania i pasje. Stypendia są wypłacane 
jednorazowo, a środki na ich wypłatę są corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Gdyni 
na dany rok. 



 

Strona | 111  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

91 XII/415/19 
w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której przyjęto Gdyński Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

92 XII/414/19 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Centrum 

Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej 
statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi 

jednostek obsługiwanych 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której utworzono samorządową jednostkę 
organizacyjną pod nazwą Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe, nadano jej statut oraz 
powierzono jej wspólną obsługę jednostek obsługiwanych: Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Maczka 1 z siedzibą w Gdyni, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3 z siedzibą 
w Gdyni, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni oraz Centrum 
Samopomocy w Gdyni. Jednostka prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. 

93 XII/413/19 

w sprawie 1. uchylająca uchwałę Nr XI/353/19 
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Centrum 

Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej 
statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi 

jednostek obsługiwanych 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której uchylono uchwałę nr XI/353/19 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod 
nazwą Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej 
obsługi jednostek obsługiwanych. Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na omyłkowo zawarty 
zapis w paragrafie 7 uchwały. Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe zostało powołane odrębnym 
aktem normatywnym (uchwała nr XII/414/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r.). 

94 XII/412/19 

w sprawie 1. zmiany uchwały Nr XI/343/19 
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony Środowiska 
dla miasta Gdyni na lata 2019 - 2022 

z perspektywą do 2026 roku 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XI/343/19 z dnia 
28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 
2019-2022 z perspektywą do 2026 r.". 

95 XII/411/19 
w sprawie skargi Pana MB na działalność 

Prezydenta Miasta Gdyni wniesionej 21 sierpnia 
2019 r. 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi  z dnia 21 
sierpnia 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej nieprawidłowości w działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni naruszającej jego uprawnienia oraz licznie zacytowane przepisy Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego oraz Konstytucji zobowiązujące go do przestrzegania terminów 
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach. 
Przedmiotowa skarga, w swojej treści, nawiązywała do wcześniejszych skarg Skarżącego z dni: 4,8 
i 14 stycznia 2019 r. oraz 16 maja 2018 r. Skargi zostały rozpatrzone w odrębnych uchwałach. 
W uzasadnieniu wyżej wymienionych uchwał Rada Miasta Gdyni wskazała okoliczności faktyczne 
oraz prawne, z powodu, których nie uznała za zasadne skarg wniesionych przez Skarżącego. Wobec 
powyższego, podtrzymano stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w §1 uchwały nr 
XLVI/1395/18 z dnia 26 września 2018 r. oraz w §1 uchwały nr VIII/254/19 z dnia 24 kwietnia 2019 
r., w których nie uwzględniono skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 
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96 XII/410/19 

w sprawie wniosków Pana MB o zobowiązanie 
Prezydenta Miasta Gdyni zawartych w jego 
skardze z dnia 14 sierpnia 2019r. wniesionej 

dnia 21 sierpnia 2019 r. 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której nie uwzględniono przez  Radę Miasta Gdyni 
wniosku dotyczącego zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do wypłaty Skarżącemu 
odszkodowania za korzystanie z nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego wraz z odsetkami, 
które objęte są jego wezwaniem do zapłaty datowanym na dzień 20 marca 2019 r., jak i również 
wniosku o nakazanie przez Radę Miasta Gdyni Prezydentowi Miasta Gdyni zaprzestania działania 
na szkodę Gminy Miasta Gdyni.  
Rozpoznano merytorycznie wniosek i wskazano, iż ustrojowy podział kompetencji między 
Prezydentem Miasta Gdyni a Radą Miasta Gdyni w zakresie zarządzania mieniem gminnym, jak 
również ze względu na usytuowanie tych organów względem siebie i niemożność wydawania 
Prezydentowi Miasta poleceń dotyczących realizacji konkretnych zachowań, oczekiwanych przez 
Radę Miasta. Rada Miasta nie jest organem uprawnionym do podjęcia uchwały w sprawie 
zobowiązania do wypłat jakichkolwiek należności lub uznawania roszczeń wniesionych 
w konkretnych sprawach. Rada Miasta nie posiada także kompetencji do kreowania zobowiązań 
i zlecania ich Prezydentowi miasta poprzez realizację konkretnej sprawy. 

97 XII/409/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w prawie własności niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 3A 
położonego Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 183 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 3A położonego 
Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 183. Uchwała została zrealizowana, zawarto akt notarialny. 

98 XII/408/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowych 
nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Ujejskiego. Zawarto umowy dzierżawy. 

99 XII/407/19 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gminnej położonej 
w Gdyni przy ul. Kamiennej 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej. Zawarto umowę dzierżawy. 

100 XII/406/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw nieruchomości gruntowych 
położonych w Gdyni przy ul. Przemysława 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowych 
nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Przemysława. Zawarto umowy dzierżawy. 

101 XII/405/19  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej. Zawarto umowę dzierżawy.  
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102 XII/404/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. J. Ejsmonda. Zawarto umowę dzierżawy. 

103 XII/403/19 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 52 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni. 

104 XII/402/19 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 48 w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni. 

105 XII/401/19 
w sprawie nagród dla funkcjonariuszy Policji 

w 2019 r. 
Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której przeznaczono kwotę 14 000 zł z budżetu Miasta 
Gdyni na 2019 r. na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji w Gdyni. 

106 XII/400/19 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej 
na realizację projektu inwestycyjnego 
pn. „Budowa budynku komunalnego 

wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-
Oksywie” 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której zawarto umowę pożyczki rewitalizacyjnej 
na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy 
ul. Dickmana w Gdyni - Oksywie". 

107 XII/399/19 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, położonych na terenie 

administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której określono zasady udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru ora figurujących w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w granicach 
administracyjnych Miasta Gdyni. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku orzekła nieważność 
dokumentu uchwałą nr 199/p212/D/19 z dnia 21 października 2019 r. 

108 XII/398/19 

w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 pkt 2 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 

ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której uwzględniono skargę z dnia 3 września 2019 r. 
na uchwałę nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon 
ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Jednocześnie, stwierdzono nieważność § 12 pkt 2 uchwały 
nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 
ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r., Nr 51, poz. 899, z 2015 r. 
poz. 4322). 
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109 XII/397/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej 
i Działdowskiej 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon Morskiej i Działdowskiej oznaczony 
numerem ewidencyjnym 0807, obejmujący obszar o powierzchni 4,26 ha.  

110 XII/396/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy 
Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej 

Uchwała z dnia 25 września 2019 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej 
oznaczony numerem ewidencyjnym 1802, obejmujący obszar o powierzchni 8,29 ha. 

111 XI/395/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 

obniżonej stawki bonifikaty od ceny 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zastosowanie obniżonej 
stawki bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Uchwała zrealizowana, 
ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości ze wskazaną w uchwale stawką bonifikaty. 

112 XI/394/19 
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego 
Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono wzór wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

113 XI/393/19 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni dla wykonywania zadań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 
m.in. zwiększono dotychczasową liczbę zastępców przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz zmieniono sposób wyboru przewodniczącego, zastępców 
oraz sekretarza. 

114 XI/392/19 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina może realizować zadania wynikające 
z ustawy i uchwały na podstawie porozumień zawartych z właścicielami innych zasobów 
mieszkaniowych. 

115 XI/391/19 
w sprawie zaopiniowania projektu zmiany 

granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zaopiniowano negatywnie przebieg granicy 
portu morskiego w Gdyni zawarty w projekcie z dnia 2 sierpnia 2019 r. rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni. 

116 XI/390/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do 
uchwały nr IV/53/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdyni: nr 
V/217/19 z 23 stycznia 2019 r., nr VI/158/19 z 27 lutego 2019 r., nr VII/230/19 z 27 marca 2019 r., 
nr IX/277/19 z 22 maja 2019 r., nr X/330/19 z 26 czerwca 2019 r. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
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2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 
2 do niniejszej uchwały. 

117 XI/389/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2019 rok 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

118 XI/388/19 
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu 

na terenie Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której nadano nazwę "Plac im. 66. Pułku Kaszubskiego" 
placowi położonemu na terenie Miasta Gdyni, na części nieruchomości gruntowych oznaczonych 
geodezyjnie numerami 2409 i 2406, obręb 226201_1.0027, Wielki Kack Miasta Gdynia. 

119 XI/387/19 
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze 

wewnętrznej położonej na terenie Miasta 
Gdynia 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której nadano nazwę "Logistyczna" drodze 
wewnętrznej, położonej na nieruchomościach gruntowych oznaczonych geodezyjnie numerami 
160, 161 i 142 oraz na części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 66, 143, 162, 163, 
164, 167 oraz 249 obręb 0026 Śródmieście miasta Gdynia. 

120 XI/386/19 

w sprawie petycji Stowarzyszenia Nasze Orłowo, 
Samorządów Uczniowskich: IX Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni, Technikum 
Ekonomicznego w Gdyni oraz Zespołu Szkół 

Plastycznych w Gdyni dotyczącej zwiększenia 
w Orłowie częstotliwości kursów środków 

komunikacji miejskiej tj. linii trolejbusowych 
numer 31 i 21 oraz linii autobusowej nr 134 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji wniesionej przez 
Stowarzyszenie Nasze Orłowo w dniu 9 kwietnia 2019 r. oraz Samorządy Uczniowskie: IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni, Technikum Ekonomicznego w Gdyni oraz Zespołu Szkół Plastycznych 
w Gdyni w przedmiocie polepszenia jakości usług komunikacji miejskiej w Orłowie w Gdyni poprzez 
zwiększenie częstotliwości kursów środków komunikacji miejskiej. 
Zarząd w odpowiedzi na petycję wskazał, że w budżecie jednostki w 2019 r. nie ma środków 
na realizację postulowanych zwiększeń oferty przewozowej. Dodatkowo, w świetle wyników badań 
popytu, obecny standard  został uznany za zadowalający. Udzielając odpowiedzi Zarząd zwrócił 
także uwagę, że w obliczu zgłaszanych potrzeb mieszkańców, w pierwszej kolejności niezbędna jest 
realizacja programu rozwoju komunikacji trolejbusowej w obsłudze Demptowa, Fikakowa 
oraz strefy handlowo-biznesowej przy ulicach Górskiego i Łużyckiej. Konieczne jest także 
zwiększenie intensywności obsługi komunikacyjnej Chwarzna i Wiczlina – jako dynamicznie 
rozwijających się dzielnic Gdyni. 

121 XI/385/19 
w sprawie pisma Pana AP dotyczącego skargi 
na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 51 w Gdyni , jaką złożył w maju 2018 r. 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącej 
nieprawidłowości działania w sprawie Skarżącego.  
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi stwierdziła, iż opisywane w niej okoliczności faktyczne 
były już przez Skarżącego podnoszone w skardze wniesionej przez niego w maju 2018 r., która 
została rozpoznana w paragrafie 1 uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 r. 
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W uzasadnieniu wyżej wymienionej uchwały Rada Miasta wskazała okoliczności faktyczne 
oraz prawne, z powodu, których nie uznała za zasadną skargę wniesioną przez Skarżącego. 

122 XI/384/19  
w sprawie skargi Pana MM na działalność 

Naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Naczelnika Wydziału Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącej nieprawidłowego 
wykonywania zadań tj. braku właściwego działania w związku z informacją Skarżącego dotyczącą 
odpadów wielkogabarytowych znajdujących się w Gdyni na Kamiennej Górze.   
Po zapoznaniu się z przebiegiem zdarzeń w sprawie Komisja stwierdziła, że odpowiedzi  
na informacje Skarżącego zawarte w jego poczcie elektronicznej kierowanej do Naczelnika 
Wydziału były rzeczowe, zgodne ze stanem prawnym. W istocie – po otrzymaniu poza systemowego 
zgłoszenia – sprawa została załatwiona tj. odpady zostały faktycznie usunięte. W takim stanie 
faktycznym postanowiono nie uwzględnić skargi Skarżącego przekazanej Radzie przez Wojewodę 
Pomorskiego. 

123 XI/383/19  
w sprawie skargi Pana JC na Prezydenta Miasta 

Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uznano zasadność skargi z dnia 25 stycznia 2019 
r.  dotyczącej działalności Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie nierozpoznania sprawy Skarżącego 
w 2018 r., jako szczególnego przypadku podyktowanego wyjątkowym interesem Skarżącego 
w rozumieniu uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Gdyni. W pozostałej części nie uznano zasadności zarzutów opisanych w skardze. 

124 XI/382/19 
w sprawie skarg Pana SB na działalność 

Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 19 maja 
2019 r. dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  w zakresie 
nieprawidłowego wykonywania zadań dotyczących organizacji komunikacji miejskiej w Gdyni, 
co prowadzi do stałych opóźnień w kursowaniu pojazdów. Ponadto Skarżący wskazał, że brak jest 
dokładnych rozkładów jazdy, brakuje dodatkowych linii z Gdyni Chyloni PKP do Rumii, a także 
kierowcy wypraszają z pojazdów pasażerów spożywających posiłki w pojazdach. 
W ocenie Komisji oferta połączeń na opisanym w skardze odcinku Gdynia Chylonia PKP- Rumia jest 
wystarczająca. Na tej trasie ofertę przewozu zapewnia także Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście. W zakresie spożywania żywności w środkach transportu miejskiego 
działania opisane skardze, były zgodne z przepisami porządkowymi obowiązującymi w gdyńskiej 
komunikacji miejskiej – zob. pkt 3 „ Postanowień szczegółowych” tych przepisów. W komunikacji 
miejskiej w Gdyni funkcjonuje szczegółowy rozkład jazdy środków komunikacji miejskiej. Wobec 
powyższego postanowiono nie uwzględnić skargi Skarżącego. 

125 XI/381/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiącej własność osób 
fizycznych (ul. Leszczynki) 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki. Uchwała została 
zrealizowana, zawarto umowę zamiany. 
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126 XI/380/19 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej 

własność osób fizycznych (ul. Wzgórze 
Bernadowo) 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy 
ul. Wzgórze Bernadowo. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

127 XI/379/19 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 

przy ul. Żurawiej 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Gdyni przy 
ul. Żurawiej. 

128 XI/378/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 89 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 89. Nieruchomość 
została sprzedana. 

129 XI/377/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej 
9, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej 9. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

130 XI/376/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

131 XI/375/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 115 
Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 115. 

132 XI/374/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  położonej przy ul. Orłowskiej. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

133 XI/373/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w prawie własności niewydzielonej części gruntu 
przynależnego do lokali mieszkalnych nr 11 w kl. 

43, nr 17 w kl. 45, nr17 w kl. 47A, nr 20 w kl. 
47B położonych Gdyni przy ul. Morskiej 43-47 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 11 w kl. 43, nr 17 
w kl. 45, nr 17 w kl. 47A, nr 20 w kl. 47B położonych Gdyni przy ul. Morskiej 43-47. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

134 XI/372/19 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

w ramach należnego odszkodowania 
nieruchomości zamiennej (8 działek) 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na przekazanie w ramach 
należnego odszkodowania jako nieruchomości zamiennej nw. działek stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni. 

135 XI/371/19 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

w ramach należnego odszkodowania 
nieruchomości zamiennej (1 działka) 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której przekazano w ramach należnego 
odszkodowania nieruchomość zamienną - działka. 

136 XI/370/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej. Zawarto umowę dzierżawy. 
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umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 

137 XI/369/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej. Zawarto umowę dzierżawy.  

138 XI/368/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnych 

położonych w Gdyni przy ul. Platynowej 
i ul. Godebskiego 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowych 
nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ulicach: Platynowej i Godebskiego. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

139 XI/367/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 83A 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 83 A. Zawarto umowę dzierżawy. 

140 XI/366/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 3A 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 3A. Zawarto umowę dzierżawy. 

141 XI/365/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 24 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 24. Odstąpiono od podpisania umowy 
dzierżawy, z uwagi na wpłynięcie drugiego wniosku. Podpisanie wspólnej umowy z obydwoma 
wnioskodawcami okazało się niemożliwe. 

142 XI/364/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ulicy J. Bema 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bema. Zawarto umowę dzierżawy.  

143 XI/363/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny. Zawarto umowę dzierżawy. 

144 XI/362/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. J. Dąbrowskiego. Zawarto umowę dzierżawy. 
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umów dzierżaw nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. J. Dąbrowskiego 

145 XI/361/19 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 
działających w ramach zadań własnych gminy 

i powiatu 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono szczegółowe zasady odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennej oraz z miejscami całodobowego 
okresowego pobytu, zwanej dalej formą całodobową oraz w mieszkaniach chronionych, 
działających w ramach zadań własnych gminy i powiatu. 
Dotychczas obowiązująca uchwała nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r.  
w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej wymagała dostosowania 
ze względu na zmiany przepisów prawnych, zmian organizacyjnych w zakresie działania gdyńskich 
ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, a także eliminacja różnic w odpłatności pomiędzy 
ośrodkami wsparcia.  

146 XI/360/19 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Gdyni. 

147 XI/359/19 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni. 

148 XI/358/19 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dyrektora Przedszkola nr 25 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni. 

149 XI/357/19 
w sprawie określenia terenu działania poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych 
przez Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono teren działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Ustalony niniejszą 
uchwałą podział terenu działania poradni uwzględnia przekształcenia sieci przedszkoli, szkół 
i placówek w mieście Gdyni, wynikające ze zmiany ustroju szkolnego. Podział terenu działania 
poradni został ustalony w porozumieniu z dyrektorami poradni, na podstawie analizy liczby dzieci 
oraz młodzieży w poszczególnych dzielnicach Gdyni, a także możliwościami kadrowymi każdej 
z poradni. 

150 XI/356/19 
w sprawie zmieniająca Uchwałę nr 

XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 
października 2010 roku w sprawie gromadzenia 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały XLVII/1109/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku 
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dochodów na rachunku dochodów własnych 
przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 

dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia. Uchwałę wdrożono do realizacji - 
zaktualizowano nazwy jednostek oraz zmieniono źródła dochodów własnych. 

151 XI/355/19 

w sprawie upoważnienia dyrektora 
Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki 

budżetowej Gminy Miasta Gdynia 
do podejmowania czynności związanych 

z udzielaniem pomocy publicznej w tym pomocy 
de minimis 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której upoważniono dyrektora Laboratorium Innowacji 
Społecznych - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdynia - do podejmowania czynności związanych 
z udzielaniem pomocy publicznej w tym pomocy de minimis. Jednostka uzyskała konto w systemie 
SHRIMP do raportowania przypadków udzielonej pomocy publicznej. 

152 XI/354/19 

w sprawie ustalenia zasad korzystania 
z obiektów, terenów i urządzeń użyteczności 
publicznej zarządzanych przez Laboratorium 

Innowacji Społecznych 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której ustalono zasady korzystania z obiektów, 
terenów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Laboratorium Innowacji 
Społecznych. 

153 XI/353/19  

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Centrum 

Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej 
statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi 

jednostek obsługiwanych 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której utworzono samorządową jednostkę 
organizacyjną pod nazwą Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz 
powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych. Uchwała została uchylona uchwałą 
nr XII/413/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. powołująca z dniem 1 października 2019 
r. nową samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe 
wraz ze statutem. 

154 XI/352/19 

w sprawie wyodrębnienia Klubu 1,2,3 przy ul. 
Warszawskiej 42 w Gdyni i Klubu Samopomocy 

w Zespole ds. doradztwa i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych przy ul. Chrzanowskiego 
14/2 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia 
odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta 

Gdynia pod nazwą Centrum Samopomocy 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyodrębniono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi Klub 1,2,3 w Gdyni przy ul. Warszawskiej 42 i ośrodek wsparcia dla osób z zburzeniami 
psychicznymi Klub Samopomocy przy Zespole ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych 
w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/2 i utworzono odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Miasta 
Gdyni działającą w formie jednostki budżetowej – klubu samopomocy, pod nazwą Centrum 
Samopomocy z siedzibą w Gdyni i nadano jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  Jest 
to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi działający w formie klubu samopomocy, 
którego celem jest animowanie i prowadzenie działań w obszarze środowiskowego wsparcia 
społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów, ukierunkowanych 
na zmianę sytuacji społecznej tych osób oraz zmianę postaw społecznych. Obsługę administracyjną, 
finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe. 

155 XI/351/19 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 

w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej 

jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyodrębniono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 i utworzono 
odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdyni działającą w formie jednostki budżetowej 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni, mogącą 
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pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 
Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni 

posługiwać się skrótem ŚDS Maciejewicza 11 i nadano jej statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną ŚDS Maciejewicza 11 zapewnia 
Centrum Administracyjno–Rozliczeniowe. 

156 XI/350/19 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Maczka 1 w Gdyni 

ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej 

jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 

Maczka 1 z siedzibą w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyodrębniono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Maczka 1 i utworzono odrębną 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdyni działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 1 z siedzibą w Gdyni, mogącą posługiwać się skrótem 
ŚDS Maczka 1 i nadano jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Obsługę 
administracyjną, finansową i organizacyjną ŚDS Maczka 1 zapewnia Centrum Administracyjno–
Rozliczeniowe. 

157 XI/349/19 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 

w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej 

jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 

Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyodrębniono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 i utworzono odrębną 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdyni działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni, mogącą posługiwać się skrótem 
ŚDS Wąsowicza 3 i nadano jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Obsługę 
administracyjną, finansową i organizacyjną ŚDS Wąsowicza 3  zapewnia Centrum Administracyjno–
Rozliczeniowe. 

158 XI/348/19 
w sprawie ustalenia wysokości środków 

na Budżet Obywatelski w 2019 roku 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr V/128/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet 
Obywatelski w 2019 r. Ustalono środki na Budżet Obywatelski w 2019 r. w wysokości 0,6889 % 
wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 r. 
podyktowana była umożliwieniem realizacji także drugiego w kolejności w głosowaniu 
mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2019 projektu miejskiego, który poparło 9 823 
mieszkańców i mieszkanek Gdyni i maksymalizacji wykorzystania środków z puli na projekty miejskie 
w Budżecie Obywatelskim 2019. Realizacja projektu wymagała przeznaczenia na niego 
dodatkowych środków w wysokości 20 000 zł. 

159 XI/347/19 
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa 

uznanego za pomnik przyrody 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zniesiono pomnik przyrody ustanowiony dla 15  
lip drobnolistnych Tilia cordata oraz 4 klonów pospolitych Acer platanoides stanowiących grupowy 
pomnik przyrody, usytuowanych w pasie drogowym drogi publicznej – ul. Miodowej w Gdyni, 
ustanowiony uchwałą nr XXVII/963/2001 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody, w zakresie drzewa znaczonego nr 4 na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały, tj. lipy drobnolistnej Tilia cordata. 
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160 XI/346/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
podziału obszaru gminy Gdynia na sektory 

w celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz wyznaczenia punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XXII/449/12 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Gdynia na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiana dotyczyła połączenia dzielnic: 
Witomono-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja w jedną dzielnicę Witomono, tym samym sektor V 
obejmuje dzielnice: Chwarzno-Wiczlino oraz Witomino.  

161 XI/345/19 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

162 XI/344/19 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której określono szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Gdyni. Treść uchwały została zmieniona uchwałą nr XV/503/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 
2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdyni. 

163 XI/343/19 
w sprawie uchwalenia Programu ochrony 

środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 
2022 z perspektywą do 2026 roku 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uchwalono Program ochrony środowiska 
dla miasta Gdyni na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r. 

164 XI/342/19 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Moc utraciła uchwała nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni 
z 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 
2014 r. i uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2015 r. 

165 X/341/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Gedymina 

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Gedymina. Wykonanie 
uchwały planowane jest na 2020 r. 

166 X/340/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 
Gruszkowej 1B 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej  w Gdyni przy ul. Gruszkowej 1B. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 
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167 X/339/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 
Inżynierskiej 87 C 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 87C. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

168 X/338/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące 

własność osób fizycznych 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób 
fizycznych. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

169 X/337/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 
Parkowej na nieruchomość stanowiącą własność 

osoby prawnej 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Parkowej na nieruchomość 
stanowiącą własność osoby prawnej. Uchwała została zrealizowana, zamiana nieruchomości doszła 
do skutku. 

170 X/336/19 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/208/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

podziału na strefy obszaru administracyjnego 
Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek 

czynszu z tytułu dzierżawy gruntów 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr VII/208/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału na strefy obszaru administracyjnego 
Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni. Uchwała została zrealizowana, strefy wprowadzono Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącym określenia stawek czynszu dzierżawnego. 

171 X/335/19 

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia 
zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia 

zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni 

terenu Miasta Sopot 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której zawarto aneks do porozumienia z Miastem 
Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot. 
W związku ze wzrostem kosztów wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności konieczna była zmiana Porozumienia zawartego z Miastem Sopot 
dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Gdyni terenu Miasta Sopot. Zmiana porozumienia obejmowała podwyższenie kosztu wydania 
jednego orzeczenia do kwoty 190 zł. 

172 X/334/19 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy 

SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której powołano Radę Społeczną przy SPZOZ Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w następującym składzie: 
1) Bartosz Bartoszewicz - Przewodniczący - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni, 
2) Małgorzata Zwiercan - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, 
3) Andrzej Bień - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
4) Danuta Styk - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
5) Mirosława Jezior - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
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6) Elżbieta Sierżęga - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
7) Jacek Sękiewicz - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni. 

173 X/333/19 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy 

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której powołano Radę Społeczną przy Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni w następującym składzie: 
1) Bartosz Bartoszewicz - Przewodniczący - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni, 
2) Danuta Białooka-Kostenecka - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, 
3) Alicja Helbin - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
4) Anna Melki - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
5) Ewa Krym - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
6) Lechosław Dzierżak - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
7) Stanisław Borski - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni, 
8) Anna Stasierska - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni 

174 X/332/19 
w sprawie ustalenia wysokości środków 

na działalność statutową rad dzielnic na zadania 
inwestycyjno – remontowe na lata 2019 – 2023 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której ustalono środki na działalność statutową Rad 
Dzielnic na zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019-2023, przeznaczone do dyspozycji 
łącznie dla wszystkich rad dzielnic zgodnie z poniższym harmonogramem: 
1) w 2019 roku – 5 000 000 PLN, 
2) w 2020 roku – 5 000 000 PLN, 
3) w 2021 roku – 10 000 000 PLN, 
4) w 2022 roku – 15 000 000 PLN, 
5) w 2023 roku - 15 000 000 PLN. 
Środki naliczane są na poszczególne dzielnice w ten sposób, że 50% kwot jest rozdzielana 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnic, a kolejne 50% proporcjonalnie do powierzchni 
poszczególnych dzielnic, z wyłączeniem terenów leśnych i portowych terenów przemysłowych. 

175 X/331/19 
w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej 

przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy 
w Gminie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której ustalono kwotę kalkulacyjną w wysokości 
10,00 zł przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy celem ustalenia wysokości środków 
finansowych na działalność dzielnic w roku budżetowym 2020. 

176 X/330/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do 
uchwały nr IV/53/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdyni: nr 
V/217/19 z 23 stycznia 2019 r., nr VI/158/19 z 27 lutego 2019 r., nr VII/230/19 z 27 marca 2019 r., 
nr IX/277/19 z 26 czerwca 2019 r. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 



 

Strona | 125  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

177 X/329/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

178 X/328/19 
w sprawie skarg Pani LS na działalność 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę na działalność 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z dnia 9 marca 2019 r. dotyczącej 
naruszenia tajemnicy postępowań "Niebieska Karta" i udzielenia informacji z tego postępowania 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pionkach. 
W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Komisja ustaliła, 
że wbrew treści pisma Skarżącej - ani Kierownik MOPS w Gdyni, ani Kierownik Zespołu 
Interdyscyplinarnego MOPS w Gdyni nie udzielili żadnych informacji dotyczących działań 
w procedurze „Niebieskiej Karty” MOPS w Pionkach, jak i Zespołowi Interdyscyplinarnemu 
w Pionkach. Twierdzenia zawarte w skardze są nieuprawnione.  

179 X/327/19 
w sprawie skargi Pani RF na działanie 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką 
złożyła w maju 2019r. 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę z dnia 7 lutego 
2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej działalności pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni  - bezprawnych działań podejmowanych przez pracowników Referatu Ewidencji Ludności 
i Meldunków. 
W dniu 6 kwietnia 2019 r. Skarżąca wniosła o ponowne rozpatrzenie skargi, wskazując 
że podtrzymuje stanowisko wyrażone w skardze wcześniej złożonej. Względem powyższego, 
podtrzymano stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale nr VII/225/19 z dnia 27 
marca 2019 r., w której uznano, iż skarga na działalność Prezydenta Miasta Gdyni nie zasługuje 
na uwzględnienie.  

180 X/326/19 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ulicy Stefana 
Żeromskiego 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. S. Żeromskiego. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 

181 X/325/19 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 

ul. Puszczyka 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Puszczyka. Czynności związane z uchwałą 
są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

182 X/324/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz 
najemcy garażu stanowiącego własność Gminy 

Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie 
współużytkowania wieczystego gruntu 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy 
garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie współużytkowania 
wieczystego gruntu. Uchwała została zrealizowana, zawarto akt notarialny. 
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183 X/323/19 

wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 20 
położonych Gdyni przy ul. Warszawskiej 53 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu do lokalu mieszkalnego nr 20 położonych w Gdyni przy 
ul. Warszawskiej 53. Uchwała została zrealizowana, zawarto akt notarialny. 

184 X/322/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy al. Zwycięstwa 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

185 X/321/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Afrodyty 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty. Uchwała nie została 
zrealizowana, ponieważ prawo własności nieruchomości nie zostało przeniesione, co skutkowało 
tym, że Wnioskodawcy odstąpili od zamiaru zakupu. 

186 X/320/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja. Uchwała została zrealizowana, 
zawarto umowę dzierżawy. 

187 X/319/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę przedmiotowej 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej. Czynności związane z uchwałą są 
w trakcie realizacji. 

188 X/318/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Legionów 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy. 

189 X/317/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Leśnej 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Leśnej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy. 

190 X/316/19 

w sprawie określenia wysokości opłaty 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której określono wysokość opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie. Za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin, wysokość opłaty wynosi 1 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 
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w szkole podstawowej. Opłata obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  

191 X/315/19 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której ustalono plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni. Projekt 
planu sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w 2016 r., jednym z zadań stojących przez radami 
gmin i radami powiatów było ustalenie nowych planów sieci szkół obowiązujących od 1 września 
2019 r. W 2019 r. zakończył się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji - sfinalizowany 
został proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Rada Miasta Gdyni w 2017 r. 
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Z uwagi na 
powyższe, zaszła konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni od 1 września 2019 r. 

192 X/314/19 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych 
mających swą siedzibę na obszarze Gminy 

Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której ustalono plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określono granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Miasta Gdyni.  Projekt planu 
sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w 2016 r., jednym z zadań stojących przez radami 
gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół obowiązujących od 1 września 
2019 r. W 2019 r. zakończył się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji - sfinalizowany 
został proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Rada Miasta Gdyni w 2017 r. 
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Z uwagi 
na powyższe, zaszła konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni od 1 września 2019 r. 

193 X/313/19 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której ustalono sieć publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 
Projekt sieci uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Uchwałę podjęto w związku z założeniem w Gdyni od dnia 1 września 2019 r. Przedszkola nr 59 przy 
ul. Wiczlińskiej 50 B oraz Przedszkola nr 60 przy ul. Porębskiego 21 i wyłączeniem z naboru w roku 
szkolnym 2019/2020 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 52. Względem powyższego 
zaszła konieczność uaktualnienia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

194 X/312/19 
w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 
w Gdyni imienia profesora Kazimierza Demela 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której nadano Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni imię 
profesora Kazimierza Demela. 
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195 X/311/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 

3 w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące 
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni. 

196 X/310/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Budowlanego w pięcioletnie Technikum 
Budowlane wchodzące w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Budowlanego w pięcioletnie Technikum Budowlane wchodzące w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni. 

197 X/309/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy 
w pięcioletnie Technikum Mechaniczne nr 1 im. 

inż. Tadeusza Wendy wchodzące w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w pięcioletnie Technikum 
Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. 

198 X/308/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Budowy Okrętów im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w pięcioletnie Technikum 

Budowy Okrętów im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego wchodzące w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w pięcioletnie 
Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzące w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. 

199 X/307/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Hotelarskiego w pięcioletnie Technikum 
Hotelarskie wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Hotelarskiego w pięcioletnie Technikum Hotelarskie wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. 

200 X/306/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum 
Gastronomicznego w pięcioletnie Technikum 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Gastronomicznego w pięcioletnie Technikum Gastronomiczne 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. 



 

Strona | 129  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

Gastronomiczne wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni 

201 X/305/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 
Transportowego w pięcioletnie Technikum 

Transportowe wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ekologiczno – Transportowych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Transportowego w pięcioletnie Technikum Transportowe wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni. 

202 X/304/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Elektronicznego nr 1 w pięcioletnie Technikum 
Elektroniczne nr 1 wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Elektronicznego nr 1 w pięcioletnie Technikum Elektroniczne nr 1 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. 

203 X/303/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera 
w pięcioletnie Technikum Chłodnicze im. prof. 
M. T. Hubera wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera w pięcioletnie Technikum 
Chłodnicze im. prof. M. T. Hubera wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych 
w Gdyni. 

204 X/302/19  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Handlowego w pięcioletnie Technikum 
Handlowe wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Handlowego w pięcioletnie Technikum Handlowe wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni. 

205 X/301/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 

Ekonomicznego w pięcioletnie Technikum 
Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum Ekonomicznego w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni. 

206 X/300/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych wchodzące w skład Centrum 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdyni. 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 
Gdyni 

207 X/299/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład 

którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V 
Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława 

Dąbka, w czteroletnie V Liceum 
Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka 

w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum 
Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka, w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. płk. 
Stanisława Dąbka w Gdyni. 

208 X/298/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja 

Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi 
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Mikołaja Kopernika, w czteroletnie XIV 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 13 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni. 

209 X/297/19  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład 
którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Mickiewicza, w czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Mickiewicza w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano  przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Mickiewicza, w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Mickiewicza w Gdyni. 

210 X/296/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład 
którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki 
Wojennej RP, w czteroletnie III Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki 
Wojennej RP, w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Marynarki Wojennej RP w Gdyni. 
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211 X/295/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum 

Ogólnokształcącego w czteroletnie XVII Liceum 
Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni. 

212 X/294/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w czteroletnie 
XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w czteroletnie XVI Liceum 
Ogólnokształcące Specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
nr 2 w Gdyni. 

213 X/293/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego XV Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego dla 
Niedosłyszących w czteroletnie XV Liceum 

Ogólnokształcące Specjalne dla Niedosłyszących 
wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w czteroletnie XV 
Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niedosłyszących wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni. 

214 X/292/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego X Liceum 

Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli 
Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni 

w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące im. 
Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny 

Światowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej 
w Gdyni w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny 
Światowej w Gdyni. 

215 X/291/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gdyni w czteroletnie IX Liceum 
Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni 
w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. 

216 X/290/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego VII Sportowego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w czteroletnie VII 
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Wybickiego w czteroletnie VII Sportowe Liceum 
Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 

wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego wchodzące w skład Zespołu Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni. 

217 X/289/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego 
w Gdyni w czteroletnie VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni w czteroletnie VI 
Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. 

218 X/288/19 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego I Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych 
Ludzi Morza w Gdyni w czteroletnie I 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której dokonano przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni 
w czteroletnie I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni. 

219 X/287/19 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic 
Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której uchwalono zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, 
Wolności i Witomińskiej, uchwalonego uchwałą nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 
czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r., poz. 2522). Zmiana oznaczona 
jest numerem ewidencyjnym 1005z, obejmuje obszar o powierzchni 1,83 ha, którego granice 
obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej symbolem 010 UO. 

220 X/286/19 

w sprawie zmiany 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 czerwca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XLV/1089/06 z dnia 
27 września 2006 r. Rada Miasta Gdyni  powołującą jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Zieleni 
w Gdyni, która wykonuje zadania własne gminy. Wśród obecnych zadań ww. jednostki znajdowały 
się zadania realizowane przez komórkę organizacyjną tej jednostki: Samodzielny Referat Projektów 
Unijnych i Zarządzania Mobilnością. Przyjęta zmiana spowodowała likwidację ww. komórki 
organizacyjnej Zarządu Dróg i Zieleni, a realizacja zadań została przeniesiona do Urzędu Miasta 
Gdyni, gdzie powołano w strukturze Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania 
Mobilnością.  

221 X/285/19  

w sprawie rozwiązania porozumienia 
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez 

Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której rozwiązano porozumienie międzygminne 
dotyczące przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Gmina Szemud została wspólnikiem Eko Dolina Sp. z .o.o. w Łężycach, 
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w związku z tym porozumienie między gminami zawarte w dniu 22 listopada 2011 r. stało się 
bezprzedmiotowe i zostało rozwiązane. 

222 X/284/19 

w sprawie rozwiązania porozumienia 
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez 

Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania 
własnego w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której rozwiązano porozumienie międzygminne 
dotyczące przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Gmina Luzino została wspólnikiem Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, 
w związku z tym porozumienie między gminami zawarte w dniu 28 marca 2013 r. stało się 
bezprzedmiotowe i zostało rozwiązane. 

223 X/283/19 

w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 

marca 2014 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Gdynia 

i wyznaczenia aglomeracji Gdynia 

Uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr 842/XXXVIII/14 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. likwidując dotychczasową aglomerację 
Gdynia i wyznaczając nową aglomerację Gdynia. 
Weryfikacja obszaru, wielkości i granic aglomeracji Gdynia wynikała z wniosku Spółki PEWIK 
GDYNIA, którego uzasadnieniem było pozyskanie dotacji na realizację inwestycji w zakresie budowy 
sieci kanalizacyjnej w obszarze działania Spółki. Ponadto weryfikacja wynikała z wymogu 
zagwarantowania zgodności pomiędzy równoważną liczbą mieszkańców (RLM) określoną 
w powyżej cytowanej uchwale a rzeczywistą wartością RLM w aglomeracji. 
Zgodnie z przedłożonym dokumentem Aglomeracja Gdynia obejmuje: Miasto Gdynia, 
z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej 
(Orłowo),Miasto Wejherowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, położone w  gminie Wejherowo 
miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż), położone 
w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, położone w gminie 
Kosakowo miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, 
Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, położone w gminie Puck miejscowości: 
Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko, z wyłączeniem terenów leśnych, terenów 
objętych formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody), obszarów ścisłej i bezpośredniej strefy ochronnej  ujęć wody. 

224 X/o31/19 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Gdyni 

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku którego ogłoszono jednolity tekst uchwały 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni. Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. 2018, 
poz.2243. 

225 X/o32/19 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta 
Gdyni 

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2019 r., w wyniku którego ogłoszono jednolity tekst uchwały 
w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni.  

226 X/282/19 
w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018 
Uchwała z dnia 25 czerwca 2019 r., w wyniku której udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta 
Gdyni za 2018 r. 
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227 X/281/19 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu w 2018 roku 
Uchwała z dnia 2 lipca 2019 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie z wykonanie budżetu 
w 2018 r. 

228 X/280/19 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Miasta Gdyni za rok 2018 
Uchwała z dnia 25 czerwca 2019 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy 
Miasta Gdyni za 2018 r. 

229 X/279/19 
przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta 

Miasta Gdyni za rok 2018 
Uchwała z dnia 25 czerwca 2019 r., w wyniku której przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za 2018 r. 

230 X/278/19 
udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum 

zaufania 

Uchwała z dnia 25 czerwca 2019 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni po rozpatrzeniu "Raportu 
o stanie Gminy Miasta Gdyni w roku 2018" oraz przeprowadzeniu debaty nad Raportem udzieliła 
wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gdyni. 

231 IX/277/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do uchwały 
nr IV/53/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr V/217/19 z 23 
stycznia 2019 r., nr VI/158/19 z 27 lutego 2019 r., nr VII/230/19 z 27 marca 2019 r. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

232 IX/276/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 
2019 rok 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

233 IX/275/19 
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników sądowych 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników sądowych w składzie: Grzegorz Taraszkiewicz - przewodniczący zespołu;  Elżbieta 
Sierżęga - zastępca przewodniczącego zespołu; Danuta Białooka-Kostenecka - członek zespołu; 
Krzysztof Chachulski - członek zespołu;  Dorota Płotka - członek zespołu; Zenon Roda - członek 
zespołu; Danuta Styk - członek zespołu. 
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdynia, przed przystąpieniem 
do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. opinii 
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

234 IX/274/19 
w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania - ul. Kazimierza Tetmajera 65 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na ustanowienie prawa 
użytkowania na części zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Tetmajera 65 
na czas oznaczony 40 lat na rzecz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja 
Krakowska z siedzibą w Krakowie w celu prowadzenia szkoły publicznej. 
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235 IX/273/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Północna 1A 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Północnej 1A. Nieruchomość 
została sprzedana. 

236 IX/272/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Leszczynki 
175 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 175. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

237 IX/271/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. 
Hodowlana 8 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 8. Nieruchomość 
została sprzedana. 

238 IX/270/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

239 IX/269/19 
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 10 

dla Dorosłych w Gdyni 
Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległa nazwa 
Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni na Szkołę Policealną nr 10 w Gdyni. 

240 IX/268/19  
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 8 

dla Dorosłych w Gdyni 
Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległa nazwa 
Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni na Szkołę Policealną nr 8 w Gdyni. 

241 IX/267/19 
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 

dla Dorosłych w Gdyni. 
Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległa nazwa 
Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni na Szkołę Policealną nr 5 w Gdyni. 

242 IX/266/19 
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 

dla Dorosłych w Gdyni 
Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległa nazwa 
Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni na Szkołę Policealną nr 2 w Gdyni. 

243 IX/265/19 
w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu 
działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. 
Zmian dokonano w związku z otwarciem nowego lokalu bibliotecznego na rogu ul. Władysława IV 
i ul. Starowiejskiej oraz przeniesieniem do niego siedziby filii nr 2. Nowo wyremontowany obiekt, 
działający pod nazwą „Biblioteka Śródmieście”, dysponuje powierzchnią ok. 345 m2.  

244 IX/264/19 

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych 
dla pasażerów korzystających z komunikacji 

miejskiej organizowanej przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której ustalono przepisy porządkowe dla pasażerów 
korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.  
Zmiany dotyczyły w szczególności kwestii prawa pierwszeństwa osób z niepełnosprawnością na 
wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi przed osobami 
podróżującymi z rowerami, tj. prawa pierwszeństwa mającego zastosowanie nie tylko w sytuacji, 
kiedy wszystkie wymienione w tych zapisach osoby na tym samym przystanku, wyrażają zamiar 
równoczesnego skorzystania z pojazdu miejskiej komunikacji zbiorowej, ale i w sytuacji, kiedy osoba 
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z rowerem odbywa już ww. pojazdem podróż, którą musi przerwać, ponieważ osoba 
z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz osoba z wózkiem dziecięcym znajdujące się na 
przystanku, do którego dojechał ów pojazd, zamierzają dopiero skorzystać z tego pojazdu. 

245 IX/263/19 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego 

obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, 
Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny 

i Świętopełka 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmujący obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana 
III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka oznaczony numerem ewidencyjnym 1508, 
obejmujący obszar o powierzchni 11,10 ha.  

246 IX/262/19 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, 
jako Partnera do projektu unijnego 

pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach 
Programu Współpracy INTERREG Central Europe 

(Interreg Europa Środkowa). 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której Gmina Miasta Gdyni przystąpiła, jako Partner, 
do projektu europejskiego pn.: SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and 
Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), dofinansowanego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa). 

247 IX/261/19 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku której w 2019 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy 
do wysokości nieprzekraczającej 140 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt na pokrycie deficytu i 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Środki te były niezbędne do sfinansowania realizacji 
wielu zadań inwestycyjnych, a w szczególności projektów współfinansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. 

248 IX/o30/19 

w sprawie obwieszczenie w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki 
Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów 

i Kasztanowej 

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2019 r., w wyniku którego ogłoszono jednolity tekst uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. 

249 VIII/260/19 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni 
przy ulicy Orląt Lwowskich i Mikołaja Kopernika 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicach: Orląt Lwowskich i M. Kopernika.  
Nieruchomość została nabyta, wykupienie prawa użytkowania wieczystego było konieczne 
w związku z planowanymi inwestycjami w tym rejonie. Plany inwestycyjne przewidują budowę 
przez Zarząd Dróg i Zieleni kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią oraz budowę 
przepompowni kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Szczegółowe warunki nabycia w/w nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta 
Miasta o ustaleniu ceny i wykazu. 
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250 VIII/259/19 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej przy ul. św. Kazimierza Królewicza 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. K. Królewicza. 
Nieruchomość została nabyta, jej nabycie na własność Miasta ujednolica strukturę własnościową 
terenów pod tą ulicą. Usytuowany natomiast na działce nr 2694 ciąg komunikacyjny ze schodami, 
jako połączenie piesze między ulicami Św. Kazimierza Królewicza i Wielkopolską, pełni ważną 
funkcję komunikacyjną dla mieszkańców oraz jest ważnym elementem uzupełniającym sieć dróg 
miejskich. Przez skrócenie trasy pieszej poprawi się dostępność do usług i transportu zbiorowego. 

251 VIII/258/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w prawie własności niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16A 
położonych Gdyni przy ul. Morskiej 97 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16A położonych 
w Gdyni przy ul. Morskiej 97 na rzecz inwestora. Uchwała została zrealizowana, zawarto akt 
notarialny.  

252 VIII/257/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w prawie własności niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 11 
położonych Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 9A-

9C 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 11 położonych 
w Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 9A-9C na rzecz inwestora. Uchwała została zrealizowana, 
zawarto akt notarialny. 

253 VIII/256/19 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której desygnowano radnych Rady Miasta Gdyni 
do składu Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie: Marek Dudziński, Lechosław Dzierżak, 
Sebastian Jędrzejewski, Mariola Śrubarczyk-Cichowska. 

254 VIII/255/19 

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach 
Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 

2016-2025" 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której przyjęto aktualizację "Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach 
i Gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025". 
Niezbędna aktualizacja planu transportowego dotyczyła: 
1. uwzględniania wyników analizy w planie transportowym; 
2. wyznaczenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z planowanym terminem 
rozpoczęcia ich użytkowania (art. 12 ust. 1 pkt. 8); 
3. określenia geograficznego położenia stacji gazu ziemnego – wraz z miejscem jej przyłączenia 
do gazowej sieci dystrybucyjnej (art. 12 ust. 1a pkt. 1 i 3); 
4. określenia geograficznego położenia infrastruktury ładowania – wraz z miejscem jej przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej (art. 12 ust. 1a pkt. 2 i 3). 

255 VIII/254/19 
w sprawie skarg Pana MB na działalność 

Prezydenta Miasta Gdyni wniesionych w dniach 
4, 8 i 14 stycznia 2019 r. oraz wniosków 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni wniesioną w dniach 4,8 i 14 stycznia 2019 r. oraz odrzucono wnioski 
o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni do uregulowania Skarżącemu kwoty wynagrodzenia 
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o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni 
do uregulowania Skarżącemu kwoty 
wynagrodzenia za korzystanie z jego 

nieruchomości bez tytułu prawnego zgodnie 
z jego wezwaniem do zapłaty z dnia 20 marca 

2017 r. 

za korzystanie z jego nieruchomości bez tytułu prawnego zgodnie z wezwaniem do zapłaty z dnia 
20 marca 2017 r.  

256 VIII/253/19 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ulicy Jana Kasprowicza 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. J. Kasprowicza.  
Ze względu na planowane przystąpienie do odwodnienia górnego odcinka ul. J. Kasprowicza ZDiZ 
w Gdyni wystąpił z wnioskiem o przyjęcie na cele publiczne przedmiotowych działek. Prowadzone 
są negocjacje w sprawie określenia warunków nabycia. 

257 VIII/252/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 
położonej w Gdyni przy ulicy Żarnowieckiej. 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto 
umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

258 VIII/251/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

259 VIII/250/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. J. Brzechwy 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. J. Brzechwy. Uchwała została zrealizowana, zawarto 
umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców, następnie 
rozwiązano z powodu przeniesienia punktu w inną lokalizację. 

260 VIII/249/19 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 
w Gdyni przy ul. Kościelnej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika. 

261 VIII/248/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Afrodyty 14 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty 14. Uchwała nie 
została zrealizowana, z uwagi na trwające postępowanie sądowe sprzedaż została tymczasowo 
wstrzymana. 

262 VIII/247/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zwierzynieckiej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej. 
Nieruchomość została sprzedana. 
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263 VIII/246/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. inż. J. 
Śmidowicza 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Inż. J. Śmidowicza. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

264 VIII/245/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Pusta 7B 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Pustej 7B. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. 

265 VIII/244/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Powstania 

Wielkopolskiego 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego. 
Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

266 VIII/243/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Morskiej. Nieruchomość 
została sprzedana. 

267 VIII/242/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Kurpiowska 
37B 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B. Uchwała 
nie została zrealizowana, ponieważ nikt nie przystąpił do ogłoszonych przetargów. 

268 VIII/241/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego. 

269 VIII/240/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii 
Nałkowskiej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji.  

270 VIII/239/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aresa 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Aresa. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

271 VIII/238/19 
w sprawie ustalenia uprawnień w ramach 

przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której ustalono uprawnienia w ramach przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w związku z organizowanymi w Gdyni Piłkarskimi 
Mistrzostwami Świata FIFA U-20. 
W celu zapewnienia właściwej organizacji Piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA U-20, których Gdynia 
jest Miastem – Gospodarzem, wskazane było przyznanie uprawnienia osobom posiadającym bilety 



 

Strona | 140  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

na mecze piłkarskie do przejazdów komunikacją miejską w ramach przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, na podstawie 
okazanego biletu na mecze organizowane w Gdyni oraz na rzecz akredytowanych przedstawicieli 
FIFA na podstawie okazanej akredytacji FIFA U-20 w terminie od 16 maja 2019 r. do 16 czerwca 
2019 r. 

272 VIII/237/19 
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą 

Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy 
prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której zawarto porozumienie z Gminą Wiejską 
Kosakowo w sprawie współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły w sezonie 
kąpielowym 2019 r. Środki finansowe dotyczące prowadzenia kąpieliska Gdynia Babie Doły zostały 
zaplanowane w Budżecie Miasta Gdyni na 2019 r. 

273 VIII/236/19 
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze 

morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni 
w roku 2019 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której ustanowiono i umożliwiono funkcjonowanie 
kąpielisk: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły, w tym 
zabezpieczenie ratownicze tych kąpielisk. Określono sezon kąpielowy na okres od 21 czerwca 
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

274 VIII/235/19 
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 

sportowych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której ustalono zasady korzystania z obiektów 
sportowych, w tym: sal gimnastycznych, , boisk, basenów w budynkach szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni oraz gminnych obiektów sportowych. W ramach uchwały 
ustanowiono preferencyjne zasady i ułatwiony dostęp do sportowych obiektów użyteczności 
publicznej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym zadania 
publiczne w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.  

275 VIII/234/19 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdynia 
do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się 
UNESCO ( UNESCO Global Network of Learning 

Cities) 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której zdeklarowano wolę przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO (UNESCO Global Network of Learning 
Cities). Przyjęto, że Gminę Miasta Gdynia w międzynarodowej organizacji Międzynarodowej Sieci 
Miast Uczących Się UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities) będzie reprezentował 
Prezydent Miasta Gdynia. 
Gdynia tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych. Realizuje wizję miasta, 
które swoją strategię i działania w różnych sektorach opiera na filozofii „miasta uczącego się” 
oraz „miasta nastawionego na rozwój mieszkańców”. Miasto uzasadnia swój akces do UNESCO 
Global Network of Learning Cities wykazując stały rozwój tego procesu i wprowadzane nowe 
rozwiązania związane z edukacją na różnych poziomach, ale też na włączaniu mieszkańców w 
procesy decyzyjne, na ich aktywizacji i zachęcaniu do uczenia się przez całe życie (life-long learning). 

276 VIII/233/19 
w sprawie Planu Adaptacji miasta Gdyni 

do zmian klimatu do roku 2030 
Uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r., w wyniku której przyjęto Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian 
klimatu do 2030 r. 
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277 VII/232/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Gminą Kosakowo 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę przysługującego 
Gminie Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, położonej w Kosakowie, oznaczonej 
ewidencyjnie nr 34/42 obszaru 8850 m² objętej księgą wieczystą GD2W/00023005/6 na prawo 
własności nieruchomości położonej w Kosakowie, oznaczonej ewidencyjnie nr: 34/22 obszaru 1282 
m², 34/25 obszaru 514 m² i 34/33 obszaru 5587 m² objętej księgą wieczystą GD2W/00053319/9. 
Uchwała została zrealizowana - podpisano umowę zamiany. 

278 VII/231/19 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na 

rok 2019 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której przyjęto do realizacji program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na obszarze Gminy 
Miasta Gdyni. 

279 VII/230/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch załączników do uchwały 
nr IV/53/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr V/217/19 z 23 
stycznia 2019 r., nr VI/158/19 z 27 lutego 2019 r. 
Zmiany dotyczyły załączników, wprowadzono następujące zmiany: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

280 VII/229/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.  

281 VII/228/19 

w sprawie skargi Pana KS z dnia 17 marca 2019 
r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 

dotyczącej nie dokonania zwrotu nienależnie 
pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania 

w Gdyni. 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę z dnia 17 marca 
2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej niedokonania zwrotu nienależnie 
pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni. 
Wniesiona skarga była skargą powtórną w przedmiotowej sprawie, pierwsza skarga wpłynęła w dniu 
4 kwietnia 2018 r., została rozpatrzona uchwałą nr XLIII/1260/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 
2018 r. Rada Miasta Gdyni wskazała okoliczności faktyczne oraz prawne, z powodu, których nie 
uznała za zasadna skargę w zakresie domagania się przez Skarżącego spowodowania zwrotu opłat 
nienależnie pobranych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni. Względem powyższego, 
podtrzymano stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale nr VII/228/19, w której nie 
uwzględniono skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni.  
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282 VII/227/19 
w sprawie skargi Pani DS z dnia 11 marca 2019 r. 

na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę  z dnia 11 marca 
2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą bezprawnego nałożenia na Skarżącą 
opłat dodatkowych oraz rozmieszczenia bankomatów w Gdyni i działania schronisk młodzieżowych. 
Wniesiona skarga była skargą powtórną w przedmiotowych sprawach, pierwsza skarga wpłynęła 
w dniu 28 listopada 2018 r. , została rozpatrzona uchwałą nr V/125/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 
stycznia 2019 r. , skargę uznano za niezasadną. Względem powyższego, podtrzymano stanowisko 
wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale nr V/125/19, w której nie uwzględniono skargi 
na działalność Prezydenta Miasta Gdyni.  

283 VII/226/19 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę 

Rady Miasta Gdynia z dnia 27 lutego 2019r. 
numer VI/183/19 rozpoznającą skargę P. ER 

na działanie Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której upoważniono Prezydenta Miasta Gdyni 
do podejmowania wszystkich czynności przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku 
w toku postępowania i reprezentowania Gminy w sprawie opisanej w uchwale. 
Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania  skarg na czynności i akty wydawane w trybie 
Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ustawodawca nie wyposażył sądów 
administracyjnych w możliwość oceny prawidłowości postępowania skargowego prowadzonego 
w powyższym trybie. 

284 VII/225/19 
w sprawie skargi Pani RF na działanie 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką 
złożyła w kwietniu 2018r. 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 7 lutego 
2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  dotyczącej działalności pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni  - bezprawnych działań podejmowanych przez pracowników Referatu Ewidencji 
Ludności i Meldunków. 
W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że wbrew stwierdzeniom zawartym w skardze z 7 
lutego 2019 r., ani w roku 2018 ani w roku 2019 do Urzędu Miasta Gdyni skarga z kwietnia 2018 r. 
nie wpłynęła. W tej sytuacji , skarga z dnia 7 lutego 2019 r., której przedmiotem jest niepodjęcie 
działań wobec skargi na działania pracowników Urzędu Miasta Gdynia z kwietnia 2018 r. jest 
bezprzedmiotowe i niezasadne. Dlatego też skarga nie mogła zostać uwzględniona. 

285 VII/224/19 

w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany 

statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu 
działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której zgłoszono zamiar likwidacji filii nr 17 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania 
i lokalizacji filii oraz oddziałów.  
Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni była zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5. Lokal, w którym mieściła się filia był w bardzo złym stanie 
technicznym, nie był przystosowany do pełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej, m.in. nie 
był dostępny dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się. 

286 VII/223/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zmianę nieruchomości 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa  w ten sposób, że: 
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Miasta Gdyni na nieruchomości będące 
w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej 

1) Gmina Miasta Gdyni nabyła od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 0026 
Śródmieście jako działki nr 2680/1 i 2679 o łącznej powierzchni 395 m², dla których Sąd Rejonowy 
w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00035937/9, stanowiących własność Skarbu Państwa 
w zamian za: 
2) przeniesienie przez Gminę Miasta Gdyni na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. 
z siedzibą w Warszawie prawa własności nieruchomości oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 
0026 Śródmieście jako działki nr 2683/2 i 2684/2 o łącznej powierzchni 255 m² objęte księgą 
wieczystą GD1Y/00104086/3 oraz działki nr 2685 o powierzchni 115 m² objętej księgą wieczystą 
GD1Y/00001041/4. 

287 VII/222/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą 

własność osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zmianę nieruchomości 
stanowiącej działki nr 4133 o pow. 659 m² oraz nr 4134 o pow. 620 m² obręb 0011 Chwarzno-
Wiczlino, zapisanej księdze wieczystej KW GD1Y/00011132/2 jako własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą działki nr 598 o pow. 1731 m², nr 651 o pow.387 m², nr 2004 o pow. 383 
m² i nr 2005 o pow. 9 m² obręb Chwarzno-Wiczlino. 

288 VII/221/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej. Nieruchomość 
została włączona do tworzonej gminnej oferty przetargowej na zbycie, przetarg został ogłoszony.  

289 VII/220/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w prawie własności niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 
oraz pomieszczenia gospodarczego 

przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych 
w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż udziału w prawie 
własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia 
gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. A. Necla 11-13. 
Lokal nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenie gospodarcze przyłączone do lokalu nr 12 kl. 11 położone 
w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13, powstały w wyniku przebudowy poddasza na częściach 
wspólnych nieruchomości, stanowiących współwłasność wszystkich członków Wspólnoty 
Mieszkaniowej i Gminy. Przebudowa poddasza na cele mieszkaniowe zwiększyła powierzchnię 
użytkową wszystkich lokali i związanej z tym zmiany udziałów w prawie własności gruntu. 
Uregulowanie stanu prawnego lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego 
do lokalu nr 12 kl. 11 przy ul. Augustyna Necla 11-13 następuje poprzez sprzedanie przez Gminę 
i współwłaścicieli nieruchomości ułamkowej części gruntu w prawie własności. Uchwała została 
zrealizowana, zawarto akt notarialny. 

290 VII/219/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w spółdzielczym własnościowym prawie 

do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego 
w Gdyni przy ul. Dantyszka 4D 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie posiadanego przez 
Gminę Miasta Gdyni udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego nr 21 
kl. D, usytuowanego w Gdyni przy ul. Jana Dantyszka 4. 
Powyższa nieruchomość stanowiła własność Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz właścicieli 
wyodrębnionych lokali. W dniu 3 maja 2017 r. zmarła właścicielka lokalu nr 21 kl. D przy 
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ul. Dantyszka 4. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydziału Cywilnego 
z dnia 27 marca 2018 r., na podstawie ustawy Gmina Miasta Gdyni nabyła w całości 
z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłej współwłaścicielce, stanowiący udział ½ 
w spółdzielczym własnościowym prawie do w/w lokalu. Stosownie do treści art. 1031  2 Kodeksu 
Cywilnego w razie przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu 
czynnego spadku. Pełnomocnik współwłaścicielki lokalu, w piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r., 
wyraziła w jej imieniu zainteresowanie zawarciem umowy o dział spadku i zniesienia 
współwłasności polegającym na nabyciu od Gminy Miasta Gdyni posiadanego przez nią udziału ½ 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Uchwała została zrealizowana, zawarto akt 
notarialny. 

291 VII/218/19 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 

przy ul. Legionów 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Legionów. Nieruchomość została 
wykupiona. 

292 VII/217/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni 
przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa 

Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 
0016 Kamienna Góra 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze 
Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra.  
W związku z faktem, że umowa kończyła się 22 września 2019 r. z wnioskiem o jej przedłużenie 
wystąpił dotychczasowy dzierżawca. Dzierżawca był już w posiadaniu przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie umowy nr 447/JB/2016. Zawarcie kolejnej umowy było zasadne 
z uwagi zapotrzebowanie na świadczone przez podmiot usługi, wysoką estetykę obiektu, jak i jego 
lokalizację. Obiekt, o którym mowa doskonale wpisuje się w panoramę i funkcję rekreacyjno-
turystyczną w tej części miasta. 

293 VII/216/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni 
przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa 

Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 
0016 Kamienna Góra 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze 
Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra.  
W związku z faktem, że umowa kończyła się 31 maja 2019 r. z wnioskiem o jej przedłużenie wystąpił 
dotychczasowy dzierżawca. Dzierżawca był już w posiadaniu przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie umowy nr 286/JB/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Zawarcie kolejnej umowy było 
zasadne z uwagi na charakter obiektu, jak i jego lokalizację. Obiekt, o którym mowa doskonale 
wpisuje się w panoramę i funkcję rekreacyjno-turystyczną w tej części miasta. 

294 VII/215/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

położonej w Gdyni przy ulicy Żwirowej 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
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295 VII/214/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto 
umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

296 VII/213/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

297 VII/212/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Sambora 3 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sambora 3. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

298 VII/211/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

o powierzchni 95,00m² położonej w Gdyni przy 
ul. Porębskiego 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 95 m² położonej w Gdyni przy ul. Porębskiego. Uchwała została 
zrealizowana, zawarto umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

299 VII/210/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 65B 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 65B. Uchwała została zrealizowana, zawarto 
umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

300 VII/209/19 
w sprawie zmianie uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której umożliwiono utrzymywanie pszczół miodnych 
linii dopuszczonych do hodowli na terenie Województwa Pomorskiego w liczbie nie większej niż 8 
rojów na posesję, w ulach usytuowanych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości 
sąsiedniej. 

301 VII/208/19 

w sprawie podziału na strefy obszaru 
administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby 
ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy 

gruntów stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której ustalono podział obszaru administracyjnego 
Miasta Gdyni na strefy: I, II i III na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Uchwała nr LXVI/633/93 Rady Miasta Gdyni z 29 
grudnia 1993 r. w sprawie podziału Miasta Gdyni na strefy dla celów związanych z ustaleniem opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu gruntów stanowiących własność Miasta 
Gdyni 

302 VII/207/19 
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2018 

roku Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której przyjęto raport z realizacji w 2018 r. Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
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303 VII/206/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia rocznego Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr III/24/18 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni 
z organizacjami pozarządowymi. Zmiana treści wynikała z podjęcia nowych form współpracy 
finansowej z organizacjami pozarządowymi - na podstawie art. 5 ust. 8 tej ustawy jednostki 
samorządu terytorialnego mogą udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek na realizację 
zadań publicznych. 
Dzięki wykorzystaniu instrumentu pożyczkowego znacznie wzrosła efektywność wykorzystania 
środków budżetowych - pozwoliła realizować pewne zadania publiczne bez wykorzystywania 
bezzwrotnych instrumentów finansowych (dotacje), zapewniając jednocześnie organizacjom 
pozarządowym stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz otwierając przed nimi nowe, 
niedostępne dotychczas możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. 

304 VII/205/19 
w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki 

budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia” 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany w statucie gminnej jednostki 
budżetowej Gdyńskie Centrum Zdrowia. Zmiana statutu była konieczna w związku z przekazaniem 
jednostce części zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych realizowanych dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

305 VII/204/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której dokonano zmian w uchwale XLIV/1051/06 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Gdyni. 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, do obowiązków Prezydenta Miasta Gdyni należy wydawanie decyzji w sprawach 
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z dokonywanym podziałem 
zadań, obsługę administracyjno – finansową zadania pełni jednostka organizacyjna gminy Gdyńskie 
Centrum Zdrowia. Z uwagi na treść art. 54 ust. 11 przywoływanej ustawy, zgodnie z którą Wójt 
(burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy 
może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji 
w jego imieniu, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, postanowiono, 
że celowym i uzasadnionym będzie zmiana operatora zadania i powierzenie zadań z nim związanych 
jednostce organizacyjnej gminy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni. Przekazanie 
zadania nastąpiło od dnia 1 czerwca 2019 r. Wobec planowanych zmian konieczne było dokonanie 
zmiany w statucie MOPS poprzez przyporządkowanie ośrodkowi spraw z zakresu potwierdzania 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

306 VII/203/19 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której przyjęto plan nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Traci moc uchwała  nr VII/129/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 
27 kwietnia 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym 
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opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 zmieniona 
uchwałą nr XLI/850/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. 

307 VII/202/19 
w sprawie przekształcenia Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy 
ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2019 r. przekształcono 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 13 poprzez zmianę 
siedziby na ul. Chylońską 227 w Gdyni. 

308 VII/201/19 

w sprawie połączenia Przedszkola nr 60 w Gdyni 
i Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadmirała 

Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, 

ul. Porębskiego 21 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. połączono Przedszkole 
nr 60 w Gdyni i Szkołę Podstawową nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni 
w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21. 

309 VII/200/19 

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 
im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. 
Wiczlińskiej 50A w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której z dniem 1 września 2019 r. połączono Szkołę 
Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 
w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni. 

310 VII/199/19 
w sprawie przekształcenia XVII Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której przekształcono XVII Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Wiczlińską 50A w Gdyni. 

311 VII/198/19 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 

nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy 
ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której przekształcono Szkołę Podstawową nr 37 im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni poprzez zmianę siedziby 
na ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni oraz utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni. 

312 VII/197/19 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której rozwiązano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy 
ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni. Na skutek rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdyni 
została wyodrębniona Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni 
oraz Przedszkole nr 53 w Gdyni. 

313 VII/196/19 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której zostały przyznane dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdynia na łączną kwotę 842 024 zł. 
W 2019 r. podpisano 14 umów, w pełnym zakresie zrealizowano 12 umów. 

314 VII/195/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej 
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dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, 
Komandorskiej i Kapitańskiej 

i Kapitańskiej oznaczony numerem ewidencyjnym 0903, obejmujący obszar o powierzchni 
87,21 ha. 

315 VII/194/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Chylonia 
w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - tzw. Osiedle Meksyk. Obszar 
objęty projektem planu pokrywa się z obszarem obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - Osiedla Meksyk w granicach 
jego obowiązywania.  

316 VII/193/19 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 27 marca 2019 r., w wyniku której określono zadania, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

317 VI/192/19 

w sprawie 1. zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 

w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji 
zadania polegającego na zmianie wielkości, 

obszaru i granic aglomeracji Gdynia 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której w dniu 24 kwietnia 2019 r. podpisano 
porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo 
oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo, Szemud, Puck wchodzących w skład Aglomeracji Gdynia 
do realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Gdynia. Plan 
Aglomeracji Gdynia został zmieniony i przekazany do PGWWP i RZGW w Gdańsku.  

318 VI/191/19 

w sprawie skargi ZM pełnomocnika P. PD 
zawierającej wniosek o odstąpienie od 

prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy 
najmu lokalu przy ul. Widnej 3 w Gdyni 

oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali 
mieszkalnych 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 18 lutego 
2019 r. zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu 
lokalu 52 przy ul. Widnej 3 w Gdyni oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych.  Nie 
uwzględniono wniosków zawartych przez Skarżącego, z uwagi na fakt, że Rada Miasta Gdyni jako 
organ, który nie gospodaruje mieniem, w tym nie dysponuje lokalami mieszkalnymi znajdującymi 
się w zasobie komunalnym Miasta Gdynia, nie jest uprawniona do podejmowania uchwał, w których 
będzie w imieniu Miasta zaciągała zobowiązania lub uznawała roszczenia względem Gminy. 
 
W tej sytuacji wnioski zawarte w skardze o zobowiązanie przez Radę Miasta Gdyni Prezydenta 
Miasta Gdynia do - opisanych w skardze - działań dotyczących zawarcia umowy, odstąpienia 
od prowadzenia egzekucji, a także wniosek o nakazanie Prezydentowi Miasta Gdyni przez Radę 
Miasta Gdyni zaprzestania narażania gminy na straty związane z ewentualnym opisanym w skardze 
odszkodowanie nie zostały przez Radę Miasta Gdynia uwzględnione. 

319 VI/190/19 
w sprawie skargi Państwa JS oraz WS z dnia 16 
października 2018 r. na działalność Prezydenta 

Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi z dnia 16 
października 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą przejścia dla pieszych na 
ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. Zdaniem Skarżących Rada Miasta Gdyni w sposób błędny oceniła 
zarzuty opisane w skardze z dnia 17 października 2018 r. i nie miała pełnej wiedzy na temat 
inwestycji będącej przedmiotem skargi.  Skarżący zwrócili się do Rady Miasta Gdyni o ponowne 
rozpoznanie zarzutów dotyczących zasadności, poprawności realizacji kładki przy 
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ul. Chwarznieńskiej oceniając jej realizację negatywnie a w kontekście innych działań 
podejmowanych przez Miasto, także jako niegospodarność. 
Podtrzymano stanowisko wyrażono przez Radę Miasta Gdyni w uchwale nr XLVI/1406/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 r., w którym nie uwzględniono skargi Skarżących 
na Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej przejścia dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.  

320 VI/189/19 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Budżetowej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany  składu osobowego Komisji 
Budżetowej Rady Miasta Gdyni. Ze składu Komisji Budżetowej odwołano: Marka Stępę oraz Pawła 
Brutela. Do składu Komisji Budżetowej powołano: 
1. Lechosława Dzierżaka – przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, 
2. Elżbietę Sierżęgę – przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej. 

321 VI/188/19 
w sprawie koordynatora Młodzieżowej Rady 

Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany na stanowisku koordynatora 
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Odwołano z pełnionej funkcji Oktawię Gorzeńską oraz powołano 
do pełnienia funkcji Magdalenę Dębną. 

322 VI/187/19 
w sprawie 5.31 zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu osobowego Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni. Do stałej Komisji Samorządności 
Lokalnej i Bezpieczeństwa powołano Zenona Rodę. 

323 VI/186/19 
w sprawie 5.30 zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu osobowego Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Rodziny, Polityki 
Społecznej i Zdrowia powołano Annę Szpajer. 

324 VI/185/19 
w sprawie 5.29 zmiany składu osobowego 

Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu osobowego Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Gospodarki Komunalnej 
powołano: Annę Szpajer oraz Zenona Rodę. 

325 VI/184/19 
w sprawie 5.28 zmiany składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
powołano Zenona Rodę. 

326 VI/183/19 
w sprawie 5.27 skargi pani ER na Prezydenta 

Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni  z dnia 10 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Skarżącej lokalu 
mieszkalnego wskazując na to, iż skarga dotyczy nieprawidłowości w rozpoznaniu sprawy 
mieszkaniowej na rzecz Skarżącej. 

327 VI/182/19 
w sprawie 5.26 zamiany nieruchomości 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą 

Kosakowo 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę przysługującego 
Gminie Miasta Gdyni prawa użytkowania ustanowionego na niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Kosakowie, stanowiącej własność Gminy Kosakowo. Prawo użytkowania wieczystego 
tych gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdyni ustanowione zostało w latach ubiegłych, 
z przeznaczeniem na prowadzenie cmentarza. 
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Treść uchwały została zmieniona przyjęciem uchwały nr VII/232/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
marca 2019 r. - przedmiotem zamiany jest prawo użytkowania wieczystego, a nie prawo 
użytkowania, nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Uchwała została zrealizowana - podpisano 
umowę zamiany. 

328 VI/181/19 
w sprawie 5.25 wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej.  Nieruchomość 
została sprzedana. 

329 VI/180/19 

w sprawie 5.24 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
ul. Sandomierska 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej. Uchwała nie 
została zrealizowana, ponieważ Wnioskodawca odstąpił od zamiaru zakupu nieruchomości. 

330 VI/179/19 
w sprawie 5.23 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Hutnicza 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej. Nieruchomość 
została sprzedana. 

331 VI/178/19  
w sprawie 5.22 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Danusi. Nieruchomość 
została sprzedana. 

332 VI/177/19 
w sprawie 5.21 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

333 VI/176/19 

w sprawie 5.20 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Logistycznej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Logistycznej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

334 VI/175/19 

w sprawie 5.19 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

335 VI/174/19 

w sprawie 5.18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

położonej w Gdyni przy ulicy Szafranowej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 



 

Strona | 151  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

336 VI/173/19 

w sprawie 5.17 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnych 
położonych w Gdyni przy ul. Swarzewskiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

337 VI/172/19 

w sprawie 5.16 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Słupeckiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słupeckiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

338 VI/171/19 

w sprawie 5.15 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 1A 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sambora 1A. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

339 VI/170/19 

w sprawie 5.14 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

położonej w Gdyni przy ulicy Kuśnierskiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas oznaczony – 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

340 VI/169/19 

w sprawie 5.13 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gminnych 

położonych w Gdyni przy ul. Krokowskiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

341 VI/168/19 

w sprawie 5.12 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kołłątaja. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

342 VI/167/19 

w sprawie 5.11 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

343 VI/166/19 

w sprawie 5.10 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
w Gdyni przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana 

Pawła II 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II. Uchwała została zrealizowana, 
zawarto umowę dzierżawy na czas oznaczony od 1 maja do dnia 31 sierpnia w latach 2019 - 2023 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
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344 VI/165/19 

w sprawie 5.9 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto umowę 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

345 VI/164/19 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni, 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której ustalono rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Gminy Miasta Gdyni w 2019 r. Realizując uchwałę 
sporządzono tabelaryczny wykaz 102 ogólnodostępnych aptek na terenie Gminy Miasta Gdyni 
uwzgledniający nazwę apteki, adres, numery telefonów oraz godzin pracy od poniedziałku 
do niedzieli. 

346 VI/163/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 

rekomendowanych do udziału w pracach 
Komitetu Rewitalizacji 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr XXXV/971/17 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 września 2017 r.  w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, zmienionej Uchwałą 
nr XLIV/1275/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadzono następującą zmianę: § 1. pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: „Danutę Styk – wybraną z okręgu nr 3 (Witomino-Radiostacja, Leszczynki)". 

347 VI/162/19 

w sprawie 5.6 przyjęcia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

modernizacji źródeł ciepła w budynkach 
należących do osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana 
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - 

edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady 
Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła 

w budynkach należących do osób fizycznych 
i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu 

„Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015" 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której ustalono zasady i tryb udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej w ramach konkursu "Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 
2018" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Na mocy niniejszej uchwały, w części dotyczącej konkursu "Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018" nie podpisano w 2019 r. umów o dotacje. 

348 VI/161/19 

w sprawie 5.5 zmiany uchwały nr IX/219/07 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. 

w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia 
w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku 

Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia 
pełnomocnictwa 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IX/219/07 z dnia 27 
czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Na podstawie zmiany uchwały 
udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni Katarzynie Gruszeckiej-
Spychała - Wiceprezydent Miasta Gdyni. 
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349 VI/160/19 
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu rad dzielnic 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której zapisy Regulaminu Rad Dzielnic, określające tryb 
pracy rady, przeniesione zostały do statutów poszczególnych Rad Dzielnic. W związku z powyższym, 
dotychczasowy Regulamin Rad Dzielnic, który regulował te kwestie, został uchylony (uchwała 
nr XXIII/514/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Regulaminu Rad Dzielnic). 
Uchwała weszła w życie 27 lutego 2019 r. 

350 VI/159/19 

w sprawie 5.3 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Leszczynki 
w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki 

i Widok 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: B. Dembińskiego, 
Leszczynki i Widok. 

351 VI/158/19 
w sprawie 5.2 zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r., w wyniku której w uchwale nr IV/53/18 Rady Miasta z 19 grudnia 
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej 
uchwałą Rady Miasta nr V/217/19 z 23 stycznia 2019 r., dokonano zmiany dwóch załączników: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymał brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

352 VI/157/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 27 lutego 2019 r.,w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/52/18 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r. Treść 
uchwały została zmieniona uchwałą nr XIII/423/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. 

353 V/156/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu osobowego stałej 
Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Oświaty powołano Danutę Styk. 

354 V/155/19 
w sprawie zmieniająca Statut Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany statutu Ośrodka Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni.  
W związku z rozwojem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaistniała potrzeba rozszerzenia 
działań Ośrodka o możliwość prowadzenia własnej pracy badawczej z zakresu uzależnień, 
profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego, a także o współpracę z podmiotami 
o charakterze naukowo-badawczym. OPITU dysponuje kadrą merytoryczną umożliwiającą tego 
typu działalność. 

355 V/154/19 
w sprawie założenia Przedszkola nr 60 w Gdyni, 

ul. Porębskiego 21 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której  z dniem 1 września 2019 r. założono 
Przedszkole nr 60 w Gdyni przy ulicy Porębskiego 21. 

356 V/153/19 
w sprawie założenia Przedszkola nr 59 w Gdyni, 

ul. Wiczlińska 50B 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której  z dniem 1 września 2019 r. założono 
Przedszkole nr 59 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50B.  
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357 V/152/19 
w sprawie zamiaru przekształcenia XVII Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przekształcono XVII Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Wiczlińską 50A w Gdyni. 
Przekształcenie obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2019 r. 

358 V/151/19 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy 

Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przekształcono Szkołę Podstawową nr 37 im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni poprzez zmianę siedziby 
na ul. Wiczlińską 50A w Gdyni oraz utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni. Przekształcenie obowiązuje 
od dnia 31 sierpnia 2019 r. 

359 V/150/19 
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy 

ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przekształcono Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Chylońską 
227 w Gdyni. 

360 V/149/19 
w sprawie połączenia dzielnic Witomino-

Leśniczówka i Witomino-Radiostacja 
oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dwie dzielnice: Witomino-Radiostacja 
i Witomino-Leśniczówka zostały połączone w jedną dzielnicę. Na podstawie uchwały określono 
również Statut Dzielnicy Witomino. 

361 V/148/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Wzgórze Świętego Maksymiliana 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Wzgórze Świętego 
Maksymiliana. 

362 V/147/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wielki 

Kack 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Wielki Kack. 

363 V/146/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Śródmieście 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Śródmieście. 

364 V/145/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Redłowo 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Redłowo. 

365 V/144/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pustki 

Cisowskie-Demptowo 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Pustki Cisowskie-
Demptowo. 

366 V/143/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Pogórze. 

367 V/142/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Orłowo. 

368 V/141/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oksywie Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Oksywie. 

369 V/140/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Obłuże. 

370 V/139/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały 

Kack 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Mały Kack. 

371 V/138/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Leszczynki 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Leszczynki. 

372 V/137/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Karwiny. 
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373 V/136/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Kamienna Góra 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Kamienna Góra. 

374 V/135/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Grabówek 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Grabówek. 

375 V/134/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki 

Leśne 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Działki Leśne. 

376 V/133/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Dąbrowa 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Dąbrowa. 

377 V/132/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Cisowa Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Cisowa. 

378 V/131/19 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chylonia Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Chylonia. 

379 V/130/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 

380 V/129/19 
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie 

Doły 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uchwalono Statut Dzielnicy Babie Doły. 

381 V/128/19 
w sprawie ustalenia wysokości środków 

na Budżet Obywatelski w 2019 roku 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której określono środki na Budżet Obywatelski 
dla Miasta Gdyni, na podstawie określenia odsetka wydatków Miasta przeznaczonych na Budżet 
Obywatelski. 

382 V/127/19  
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której w uchwale nr IV/53/18 Rady Miasta z 19 grudnia 
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 dokonano 
zmiany dwóch załączników: 
1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

383 V/126/19 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 

na 2019 rok 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta Gdyni 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r. Treść uchwały została zmieniona uchwałą 
XIII/423/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. 

384 V/125/19 
w sprawie skargi Pani DS na Prezydenta Miasta 

Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą nienależnego rozpatrzenia skargi jaką wniesiono 11 września 
2018 r., która dotyczyła działania ZKM w Gdyni oraz zatrudnionych kontrolerów biletów 
uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Kontroler stwierdzając brak biletu 
na przejazd, miał obowiązek nałożenia opłaty dodatkowej zgodnie z treścią uchwały nr XLI/1196/18 
Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 r. z późn. zmianami i uczynił to zasadnie. Zarówno działania 
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kontrolerów biletów, jak i rozpoznanie skargi przez Prezydenta Miasta nie było niezgodne 
z obowiązującymi przepisami. 

385 V/124/19 
w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Warszawskiej 47 w Gdyni na działalność 
Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, złożonej przez Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Warszawskiej 47 w Gdyni w dniu 17 lipca 2018 r. dotyczącej likwidacji składu opałowego 
oraz przybudówki. 

386 V/123/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Samorządności Lokalnej 
i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni. Ze składu odwołano: Marka Stępę 
oraz powołano nowego członka: Elżbietę Sierżęgę. 

387 V/122/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu Komisji Planowania 
Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Planowania Przestrzennego 
i Strategii powołano: Grzegorza Taraszkiewicza. 

388 V/121/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu Komisji Kultury Rady 
Miasta Gdyni. Do składu stałej Komisji Kultury powołano: Grzegorza Taraszkiewicza. 

389 V/120/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni. Ze składu odwołano: Pawła Brutela oraz powołano 
nowego członka: Danutę Styk. 

390 V/119/19 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni. Ze składu odwołano: Marka Stępę, Pawła Brutela 
oraz powołano nowego członka: Elżbietę Sierżęgę. 

391 V/118/19 
w sprawie zmiany składu stałej Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni. Ze składu odwołano: Pawła Brutela oraz Marka Stępę oraz powołano 
nowych członków: Danutę Styk oraz Grzegorza Taraszkiewicza. 

392 V/117/19 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której stwierdzono wygaśniecie mandatu radnego 
Rady Miasta Gdyni Pani Beaty Szadziul w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 13 Komitetu Wyborczego 
Wyborców Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka. 

393 V/116/19 
w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki 

budżetowej – Żłobek „Koniczynka” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany statutu gminnej jednostki 
budżetowej - Żłobek "Koniczynka". 
W związku z realizacją w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 rozbudowy filii żłobka „Koniczynka” przy ul. Uczniowskiej 
2 w placówce tej powstało 137 dodatkowych miejsc. Umożliwiło to przyjmowanie do żłobka 
młodszych, niż dotychczas dzieci, które ukończyły 1 rok życia. Zgodnie z dotychczasowym statutem 
do filii przy ul. Uczniowskiej 2 przyjmowane mogły być dzieci po ukończeniu 1,5 roku życia. Mając 
powyższe na uwadze zmiana statutu jest zasadna.  
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394 V/115/19 

w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej 

w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi 
i otyłości w populacji młodzieży w Gminie 

Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przyjęto program polityki zdrowotnej 
pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji 
młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020". 
Program zakłada objęcie działaniami interwencyjnymi wyselekcjonowanej grupy dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni z nadwagą i otyłością – uczniów klas trzecich 
i siódmych gdyńskich samorządowych szkół podstawowych. Działania dotyczące każdego 
uczestnika zaplanowane są na okres 12 miesięcy obejmują 6 interwencji specjalistycznych 
(w ramach jednej wizyty), tj. konsultacji kolejno z lekarzem specjalistą pediatrii lub chorób 
metabolicznych, dietetykiem, psychologiem i specjalistą aktywności fizycznej, skierowanie 
na badania laboratoryjne w kierunku zaburzeń metabolicznych, warsztaty dla rodziców/opiekunów 
w zakresie zmian w stylu życia. Wszystkie działania w ramach interwencji mają na celu poprawę 
zachowań zdrowotnych wśród dzieci z nadwagą i otyłością oraz ich rodzin, co w rezultacie ma 
doprowadzić do redukcji masy ciała wśród uczestników programu w stosunku do wskaźników 
wejściowych. 

395 V/114/19 

w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia 

fizycznego i psychospołecznego oraz 
zapobieganie najczęstszym problemom 

zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przyjęto program polityki zdrowotnej pn. 
"Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 
problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży". 
Program polityki zdrowotnej pn. "Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego 
oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży" pełni 
funkcję wspierającą rozwój i zdrowie fizyczne i psychospołeczne oraz zapobiega najczęstszym 
problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kolejnym celem programu jest 
zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury 
samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz poprawa jakości 
i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.  

396 V/113/19 
w sprawie skargi Stowarzyszenia „Osiedle Biały 

Zakątek” w Gdyni na działalność Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni złożonej przez Stowarzyszenie "Osiedle Biały 
Zakątek" w Gdyni w dniu 18 czerwca 2018 r., która dotyczyła projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu części dzielnic Mały Kack i Redłowo - rejon ul. Stryjskiej 
od Ronda im. Macieja Brzeskiego do Al. Zwycięstwa nr planu 1409. 
Uwagi dotyczyły przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych naruszających w ocenie 
Stowarzyszenia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz inne przepisy prawa. W ocenie Skarżącego projekt planu miał 
na celu dołączenie inwestorowi działki gminnej, która dotychczas była przeznaczona na rezerwę 
komunikacyjną przez co naruszone zostaną uregulowania wyżej wymienionego rozporządzenia. 
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397 V/112/19 

w sprawie skargi Pana KS z dnia 23 listopada 
2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 

dotyczącą nie dokonania zwrotu nienależnie 
pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania 

w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej niedokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie 
Płatnego Parkowania w Gdyni. 
Podtrzymano stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale nr XLIII/1260/18 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 r., w którym nie uwzględniono wniosku o dokonanie zwrotu opłat 
z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni. 

398 V/111/19 
w sprawie skargi Stowarzyszenia Sieć 

Obywatelska Watchdog Polska na Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni, złożonej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska w dniu 
27 listopada 2018 r. dotyczącej sposobu rozpatrzenia jego wniosku z dnia 3 września 2018 r. 
Zdaniem Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska skarga złożona w dniu 27 listopada 
2018 r. do Biura Rady Miasta Gdyni powinna zostać zakwalifikowana jako petycja. 

399 V/110/19 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 

dziewięćdziesięciu dziewięciu lat nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Morskiej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której miała być wyrażona zgoda na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni obejmującej działkę numer 299 o powierzchni 
0,0109 ha, obręb 0015 Grabówek zapisaną w KW GD1Y/00001140/8. Uchwała została uchylona 
podjęciem uchwały nr VIII/243/19, na podstawie której wrażono zgodę na zbycie 
ww. nieruchomości. 

400 V/109/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

o powierzchni 7792 m² położonej w Gdyni przy 
ul. Admirała J. Unruga 150 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 7792 m² położonej w Gdyni przy ul. Admirała J. Unruga 150. Uchwała 
została zrealizowana, zawarto umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

401 V/108/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej. Uchwała została zrealizowana, zawarto 
umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

402 V/107/19 

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 
w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka/ Zielonej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Płk. Dąbka/ Zielonej. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Podpisanie umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2020 r. 

403 V/106/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu pomieszczeń użytkowych 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku 
przy ul. Morskiej 97 w Gdyni. Wyrażono zgodę na najem ww. pomieszczeń użytkowych 
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znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 97 
w Gdyni 

na preferencyjnych warunkach na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy. Uchwała została 
zrealizowana, zawarto umowę najmu. 

404 V/105/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

o powierzchni 400 m² położonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 400 m² położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej. Uchwała została 
zrealizowana, zawarto umowę dzierżawy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

405 V/104/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Zbożowej 59, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbożowej 59. Nieruchomość została 
sprzedana. 

406 V/103/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonych w Gdyni 
przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ulicach: Hutniczej 
i B. Krzywoustego. Czynności związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

407 V/102/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Sieradzkiej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej. Nieruchomość została 
sprzedana. 

408 V/101/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej. Czynności związane 
z uchwałą są w trakcie realizacji. Wykonanie uchwały planowane jest na 2020 r. 

409 V/100/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. A. 
Malczewskiego 31G 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. A. Malczewskiego 31G. Wykonanie 
uchwały planowane jest na 2020 r. 

410 V/99/19 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Kaczewskiej 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Karczewskiej. Nieruchomość 
została sprzedana. 

411 V/98/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Płk. 

Stanislawa Dąbka, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni. 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Płk. S. Dąbka. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. Nieruchomości te położone są na obszarze, dla którego 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę jednorodzinną wolno 
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stojącą lub bliźniaczą, zabudowę wielorodzinną niską, zabudowę usługową. Wcześniej zostały 
wydzielone geodezyjnie działki drogowe przewidziane w tymże planie miejscowym pod poszerzenie 
ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Zielonej. 

412 V/97/19 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Płk.Dąbka 
80 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 80. Czynności 
związane z uchwałą są w trakcie realizacji. 

413 V/96/19 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr III/38/14 
Rady Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia 

dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni 
„Galion Gdyński” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni „Galion Gdyński”. Niniejsza uchwała wprowadziła zmianę w regulaminie Nagrody polegającą 
na wykreśleniu przepisu, który nie ma związku z merytoryczną treścią materii regulowanej przez 
zmienianą uchwałę. 

414 V/95/19 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do 
projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical 
Activity Enhancement” dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
programu na rzecz kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + 
Akcja Sport, „Współpraca partnerska na 

mniejszą skalę” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której Gmina Miasta Gdyni przystąpiła do projektu 
partnerskiego pn. "PACE - Physical Activity Enhancement"  dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-
2020 Erasmus + Akcja Sport "Współpraca partnerska na mniejszą skalę". 

415 V/94/19 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem "Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której od 1 stycznia 2019 r. odstąpiono od żądania 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków, albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P., poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

416 V/93/19 

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której podwyższono kryterium dochodowe wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150%, dla celów przyznawania pomocy w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  
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417 V/92/19 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gdyni na 2019 rok 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przyjęto do realizacji w 2019 r. zadania 
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 
2016-2020 przyjętym Uchwałą nr XIV/284/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. 

418 V/91/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze 
w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. 

Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic 
E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego. 

419 V/90/19 
w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy 

Miasta Gdyni do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast Polskich 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której odwołano ze Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich dotychczasowego przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni - Pana Stanisława 
Szwabskiego. Nowym przedstawicielem do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni została Pani 
Joanna Zielińska. 

420 V/89/19 

w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy 
Miasta Gdyni do Walnego Zebrania Delegatów 

Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin 
Morskich”. 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której odwołano z Walnego Zebrania Delegatów 
Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich" dotychczasowego przedstawiciela Gminy Miasta 
Gdyni - Panią Mirosławę Król. Nowym przedstawicielem do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
został Pan Jarosław Kłodziński.  

421 V/88/19 

w sprawie odwołania przedstawicieli Rady 
Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
powołania nowych przedstawicieli 

i upoważnienia do kumulacji głosów 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której dokonano zmiany składu Rady Miasta Gdyni 
na nową kadencję do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina 
Redy i Chylonki. Na podstawie podjętej uchwały odwołano dotychczasowych przedstawicieli Gminy 
Miasta Gdyni: Andrzej Bień, Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, Stanisław Szwabski, Kamil Góral oraz 
Paweł Stolarczyk. Wyznaczonymi reprezentantami na 2019 r. zostali Radni: Andrzej Bień, Elżbieta 
Sierżęga, Stanisław Borski, Ewa Krym, Jarosław Kłodziński.  

422 V/87/19 
w sprawie nadania Panu Piotrowi Gotowale 
Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 

wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której nadano Panu Piotrowi Gotowale Medal im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

423 V/86/19 
w sprawie nadania Panu Jerzemu Miotke 

Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 
wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której nadano Panu Jerzemu Miotke Medal im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

424 V/85/19 
w sprawie nadania Pani Agacie Witczak Medalu 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 
zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 23 stycznia 2019 r., w wyniku której nadano Pani Agacie Witczak Medal im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

 


