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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 za rok 2020”.  

Niniejszy raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2020 r., 

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 2020 oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni 

podjętych w ubiegłym roku wraz z opisem ich realizacji.  

Z uwagi na wyjątkową sytuację wywołaną pandemię COVID-19 i jej dominujący wpływ 

na funkcjonowanie Gdyni i jej mieszkańców w 2020 r., w raporcie ujęto także działania 
samorządu mające na celu minimalizację  negatywnych skutków społeczno-

ekonomicznych pandemii. 
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Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 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 r. 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 2020 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 przestrzenne 
 

W dniu 15 maja 2020 r. uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIX/595/20 uznano za aktualne 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni” uchwalone 

uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XI/342/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 

Zastrzeżono jednak, że plany niżej wymienione muszą zostać zaktualizowane, co wynika 
z konieczności dostosowania ich zapisów do zgodności z ustaleniami Studium 

oraz uwzględnieniem inwestycji drogowych o znaczeniu krajowym realizowanych 

na podstawie specustawy drogowej: części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie - rejon 

ulic Zielonej i A. Dickmana; części dzielnicy Oksywie - rejon ulic Dickmana i Osada 

Rybacka; części dzielnic Pogórze i Obłuże - rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka; części 
dzielnicy Śródmieście - rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej; części 

dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack - rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej 

i K. Pomianowskiego i zmiana w/w planu. 
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Oprócz prac nad Studium w 2020 r. w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

zrealizowane zostały następujące działania, m.in.: 

 Przystąpiono do sporządzenia 12 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana - rejon ulic Władysława IV 

i Al.Marszałka Piłsudskiego; części dzielnicy Chylonia - rejon ulicy Chylońskiej i placu 

Dworcowego; części dzielnicy Mały Kack - rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego, 
rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców oraz teren przy ulicy Olimpijskiej; 

części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara 

i kard. S. Wyszyńskiego oraz rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki; 

części dzielnicy Śródmieście - rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii 

Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego;  części dzielnicy Orłowo w Gdyni - rejon ulic: 

Spacerowej i Orłowskiej, rejon ulic Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny 
i Świętopełka oraz rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida; części 

dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo - rejon al. Zwycięstwa oraz ulic 

K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej; 

 Uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy 

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

Kack - tzw. Kacze Buki, części dzielnicy Dąbrowa - rejon ulic Rdestowej, Leśna Polana 

i Kolonia. 

Na koniec 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 

55,8 % powierzchni Gdyni. 

 

Środowisko 
 

Wydział Środowiska określa warunki korzystania z zasobów środowiska 

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, realizuje zadania z zakresu 

informacji i edukacji ekologicznej mieszkańców oraz udostępniania informacji 
o środowisku i jego ochronie. 

 

Program ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019-2022 

z perspektywą do 2026 r. 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XI/343/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
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.  

Jakość powietrza atmosferycznego w Gdyni w 2020 r. określona na podstawie pomiarów 

prowadzonych m.in. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przedstawiała się 
następująco: 

 Dopuszczalne poziomy maksymalnych stężeń 1-godzinnych oraz średniorocznych 

dwutlenku azotu w powietrzu nie przekraczały dopuszczalnych norm; 
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 Dopuszczalne poziomy maksymalnych stężeń średniodobowych, jak i stężeń 

1- godzinnych dwutlenku siarki nie przekraczały dopuszczalnych norm; 

 Dopuszczalny poziom benzenu w powietrzu dla stężeń 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; 

 Odnotowano jedno przekroczenie poziomu docelowego ozonu przy dopuszczalnej 

częstości przekroczeń wynoszącej 25 dni w roku; 

 Średnioroczne stężenie PM10 wahało się od 13,9 μg/m3 w Gdyni Dąbrowie do 37,2 μg/m3 

w Gdyni Śródmieściu, przy czym wysokie stężenia pyłu PM10 odnotowane na stacji 

w Gdyni Śródmieściu wynikają z remontu torowiska przy ul. Węglowej. Wartości stężeń 

średniorocznych ze wszystkich stacji pomiarowych nie przekroczyły  poziomu 
dopuszczalnego; 

 Na stacjach pomiarowych: 

o AM4 przy ul. Porębskiego (stacja Fundacji ARMAAG) – nie przekroczono 

dopuszczalnej częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiły 

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

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

dopuszczalnej częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiły 
2 dni z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni w roku); 

o AM10 przy ul. Wendy (stacja wyłączona z sieci Państwowego Monitoringu 

Środowiska z uwagi na lokalizację niespełniającą wymogów rozporządzenia) - 

przekroczono dopuszczalną częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 

(wystąpiło 70 dni z przekroczeniami przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni, 
co jest efektem prowadzonej w sąsiedztwie stacji przebudowy torowisk). 

 Jakość wody przeznaczonej do spożycia spełniała wymogi obowiązującego prawa, 

co potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gdyni, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego 

w Gdyni oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni; 

 Osiągnięto wymagany prawem poziom przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne; 

 W ramach dofinansowania inwestycji proekologicznych realizowanych przez 

mieszkańców: zlikwidowano 5 zbiorników bezodpływowych, dofinansowano zakup: 
8 studni kanalizacyjnych; spalinowy rozdrabniacz do gałęzi dla Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego oraz udzielono dotacji dla budowy ogrodów deszczowych dwóm osobom 

w ramach Budżetu Obywatelskiego; 

 Udzielono dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie monitoringu 

atmosfery na terenie Gdyni w 2020 r.” Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu 

Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 
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Ponadto w ramach realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w 2020 r. 

zrealizowano m.in.: 

 Prowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców: 

o zorganizowano XXII edycję konkursu pn. „Zapraszamy ptaki do Gdyni”; 

o podpisano porozumienie z Nadleśnictwem Gdańsk z dnia 12 marca 2020 r., na mocy 

którego Strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji Zadania, jakim jest 
współpraca w prowadzeniu edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla mieszkańców 

Gdyni na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”; 

o kontynuowano utrzymanie na dachu Urzędu Miasta Gdyni przy 

Al. Piłsudskiego 52/54 pasieki składającej się z 2 rojów pszczół miodnych, zostało 

zebranych ok. 2 l miodu w miodobraniu na koniec lata; 

o kontynuowano program edukacyjno-informacyjny „Pies w wielkim mieście”; 

o współpracowano z Fundacją Planet for Generations w celu organizacji 5 spotkań 

dla dzieci o tematyce ekologicznej, zero waste i zmian klimatycznych zrealizowanych 

w sierpniu 2020 r.; 

o prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi; 

 Zakupiono materiały promocyjne do upowszechniania rozwiązań ekologicznych, m.in. 

dla dzielnicy Kamienna Góra; 

 Zakupiono 24 000 worków z taśmą ściągającą do zbiórki odpadów podczas akcji 

Sprzątania Gdyni, festynów ekologicznych i społecznych akcji sprzątania okolicy; 

 Kontynuowano realizację projektu w Budżecie Obywatelskim - Psie strefy czystości - 

montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków wzdłuż ulic Morskiej - dokonano 
montażu 11 „piesuarów” na terenie dzielnicy Grabówek; 

 Kontynuowano program „Koci dom”, w ramach którego zlecono wykonanie 33 kocich 

domków przekazanych opiekunom bezpańskich kotów z terenu Gdyni. 

 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018-

2022 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/1226/18 z dnia 30 maja 2018 r. 
Został przygotowany zgodnie z wymogiem określonym w art. 119 ust. 2 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni 

spełnia wymogi Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 

hałasu w środowisku. 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 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

9 | S t r o n a  
 

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 2020 r. w ramach realizacji Programu przeprowadzono następujące działania: 

 Realizowano umowę na „Opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni 

(EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni 

(POŚpH) wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz zmianą 

funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asysta techniczna”; 

 Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4; 

 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; 

 Wykonano ekran akustyczny na odcinku od km 319+350 do km 321+560 zgodnie 

z obowiązkiem nałożonym decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 

4 grudnia 2013 r. znak DROŚ-SO.7032.3.5.2013.RN zmienionej decyzją z dnia 22 lipca 
2016 r. znak DROŚ- SO.7032.4.12.2015.2016.RN jest w toku – nastąpi w ramach realizacji 

inwestycji „Droga ekspresowa nr 6 Szczecin – Gdańsk na odcinku od Lęborka (wraz 

z obwodnicą Lęborka) do obwodnicy Trójmiasta – tzw. Trasa Kaszubska)”; 

 Zakończono realizację inwestycji „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach 

ul. Morskiej w Gdyni”; 

 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. 

 

Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VIII/233/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

„Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030” został przygotowany 

we współpracy z Ministrem Środowiska w ramach projektu „Wczujmy się w klimat”. 
Dokument zawiera diagnozę przyczyn i możliwych skutków zmian klimatu dla Gdyni, 

wskazuje obszary interwencji oraz zawiera katalog działań, które należy podjąć, aby 

zminimalizować negatywne skutki tych zmian. Celem nadrzędnym Programu jest 

zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Podnoszenie wiedzy i poziomu życia gdynian, ich świadomości, edukacji, aktywności 
i przedsiębiorczości, stwarzających bezpieczeństwo w warunkach zmieniającego się 

klimatu. 
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W 2020 r. w ramach realizacji Planu przeprowadzono następujące działania: 

 Realizowano działania w ramach projektu KLIMATyczne Centrum; 

 Uruchomiono szerszy, niż dotychczas, system dotacji na inwestycje w rozwój małej 

retencji – do końca 2020 r. wpłynęły 3 wnioski o udzielenie dotacji na ten cel; 

 Kontynuowano prace nad stworzeniem strategii rozwoju zielonych dachów w Gdyni 

we współpracy ze stowarzyszeniem PNEC; 

 Rozbudowywano elementy błękitno-zielonej infrastruktury w mieście; 

 Uruchomiono program likwidacji pieców węglowych w zasobie komunalnym – w 2020 r. 

zlikwidowano 132 piece, a ostatni piec w zasobie komunalnym zostanie zlikwidowany 

do 2023 r.; 

 Kontynuowano program dotacji dla mieszkańców likwidujących piece węglowe – 

w 2020 r. zlikwidowano 101 pieców z udziałem dotacji miejskiej oraz 55 pieców 

z udziałem dotacji z programu „Czyste powietrze”; 

 Uruchomiono zeroemisyjne połączenie trolejbusowe do północnych dzielnic Gdyni; 

 W ramach prac zespołu ds. adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu opracowano 

materiały w zakresie problemów klimatycznych branż: „Niska świadomość”, „Zalania 

opadowo-roztopowe”, „Emisja powietrza” i „Zbyt mało zieleni”. Jednocześnie odbywała 
się współpraca z UrbanLab Gdynia w zakresie: przygotowania „Gdyńskiego dialogu 

o klimacie” oraz wyłonienia projektów do realizacji w ramach „Pomysłu na miasto”. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta 

Gdyni na lata 2013-2032 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/729/13 z dnia 25 września 

2013 r. Dokument powstał zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętym w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów 

Rzeczpospolitej Polskiej. 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 2020 r. usunięto ok. 13,2 ton odpadów zawierających 

azbest w ramach 11 dofinansowań udzielonych przez Miasto Gdynia. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVIII/585/20 z dnia 29 kwietnia 

2020 r.  
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W 2020 r. w ramach realizacji Programu przeprowadzono następujące działania: 

 Zapewniono bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”; 

 Zakończono budowę budynku weterynarii na terenie schroniska;  

 Przeprowadzono 127 kastracji i 567 sterylizacji kotów wolno żyjących oraz 258 kastracji 

i 162 sterylizacje zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt ; 

 Oddano do adopcji 639 zwierząt (303 psy i 336 kotów) oraz oddano właścicielom 376 

zagubionych psów i 76 kotów - łącznie w schronisku w 2020 r. przyjęto 1 091 zwierząt. 

 

Inwestycje techniczne 
 

W 2020 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 jednostki realizujące. 

 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni 
 

W 2020 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni zrealizował następujące inwestycje 

techniczne: 

Inwestycje drogowe 

 Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego - utworzenie Węzła Integracyjnego 

Gdynia Chylonia – inwestycja kontynuowana, w 2020 r. w ramach inwestycji wykonano: 

o parking podziemny - kontynuowano prace związane z wykonaniem instalacji 

wod- kan, elektrycznych wraz z montażem rozdzielnic elektrycznych, rozpoczęto 

roboty związane z montażem instalacji systemu przeciwpożarowego; 

o Pl. Dworcowy - kontynuowano roboty w zakresie budowy i przebudowy kabli  

teletechnicznych i kabli nN, sieci wod-kan,  w tym kanalizacji deszczowej, wymieniono 
słupy trakcyjne, zbudowano oświetlenie uliczne, rozpoczęto roboty związane z budową 

układu drogowego;  

o toalety publiczne - zakończono roboty konstrukcyjne, rozpoczęto roboty 

instalacyjne;  

o ul. Kartuska – wymieniono słupy trakcyjne i przebudowano sieć trakcyjną, 
wykonano oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2021 r. 

 Pomorskie  trasy  rowerowe  o znaczeniu międzynarodowym  –  utworzenie trasy 

R- 10 na obszarze Gdyni: 
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o budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dąbka - w ramach inwestycji wykonano drogę 

rowerową, oświetlenie uliczne, zamontowano przysiadki oraz podpórki rowerowe, 

nasadzono drzewa, krzewy i byliny. Inwestycja zakończona; 

o budowa parkingów rowerowych w lokalizacjach:  P1 – Kanał  Portowy, P2 – Węzeł 
Ofiar grudnia 70, P8 – Kolibki. Inwestycja zakończona. 

 Budowa miejsc postojowych przy ul. Unruga 53 - w ramach inwestycji wybudowano 

8 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowano chodnik, 

zamontowano przysiadek, przebudowano sieć elektroenergetyczną SN 15kV i sieć 

elektroenergetyczną nn-0,4kV, wymieniono oprawy oświetleniowe. Inwestycja 

zakończona; 

 Rozbudowa ul. Marsa i Jowisza - w ramach inwestycji zostały wykonane nawierzchnie 

drogowe ulic, chodniki, zjazdy na posesje, progi zwalniające oraz fragmenty 

nawierzchni z płytek fakturowanych, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej DN 315. Wykonano nową linię  oświetlenia 
ulicznego, zamontowano lampy oświetleniowe z oprawami LED. Przebudowano 

kolidującą z układem drogowym sieć teletechniczną oraz przebudowano sieć gazową 

z przyłączami. Ustawiono ławki i przysiadki. Inwestycja obejmowała wykonanie cięć 

sanitarnych istniejącej zieleni, przesadzono krzewy i założono trawniki. Inwestycja 

zakończona; 

 Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa 

ul. Hodowlanej - inwestycja kontynuowana. Zakończono roboty drogowe 
na ul. Hodowlanej, Wielkokackiej, Stawnej i 2 MPS (nawierzchnie łącznie z warstwą 

ścieralną w całym zakresie), wykonano nowe oświetlenie uliczne, zbudowano 

i przebudowano sieć sanitarną i wodociągową oraz przebudowano sieć gazową, 

ciepłowniczą i kanalizację teletechniczną, usunięto również kolizję urządzeń 

elektroenergetycznych. Planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2021  r.; 

 

Inwestycje usługowe 

 Rozbudowa  Cmentarza Komunalnego w Kosakowie dla ZCK w Gdyni – w ramach 

inwestycji na terenie o powierzchni ok. 3,5 ha zostało wykonanych 12 pól grzebalnych 

przeznaczonych łącznie pod 3 085 miejsc grzebalnych. Wykonano układ komunikacyjny 

cmentarza (alejki główne i boczne), schody terenowe z chodnikami, palisady betonowe, 

murki oporowe z gazonów, bariery rurowe ochronne,  ogrodzenie stalowe, ogrodzenie 

panelowe oraz mur oporowy. Wykonano również: wewnętrzną sieć wodociągową 
zasilającą wykonane punkty poboru wody z miejscem na pojemniki na odpady, 

narzędzia do pielęgnacji grobów i ławką, sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającą 

wody deszczowe z głównego ciągu komunikacyjnego do wykonanego zbiornika 

retencyjno-rozsączającego oraz oświetlenie głównego ciągu komunikacyjnego. 

Na terenie cmentarza posadzono drzewa, wykonano nasadzenia krzewów 
oraz założono trawniki. Inwestycja zakończona.  

 

Inwestycje oświatowe 

 Prace budowlane w budynku szkoły zrealizowanym w ramach zadania pn.: „Budowa 

zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym układem 
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drogowym w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino” oraz w budynku szkoły przy ul. Wiczlińskiej 

93 zrealizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy 

ul. Wiczlińskiej 93 wraz z budową przedszkola”. W wyniku połączenia Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 (uprzednio SP nr 37) z nowo 
wykonanym zespołem obiektów oświatowych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy 

ul. Wiczlińskiej 50A powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.  Roboty zakończone. 

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne 

 Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Witomino w ciągu 

ul. Hodowlanej  wraz z budową zbiornika retencyjnego – w ramach inwestycji 

zakończono budowę zbiornika retencyjnego i drogi dojazdowej do zbiornika, wykonano 

drogę wokół zbiornika, wybudowano kanalizację deszczową w ul. Hodowlanej, 
Wielkokackiej, Stawnej i 2 MPS wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej 

po robotach sanitarnych. Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia 

robót w kwietniu 2021 r.;  

 Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni - 

etap I – w ramach inwestycji zakończono budowę zbiornika retencyjnego „Obwodnica" 

i zbiornika retencyjnego „Zielenisz", zakończono prace przy budowie dróg 

eksploatacyjnych i przepustów drogowych, wykonano regulację rzeki Kaczej wraz 
z umocnieniami, regulację i odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z umocnieniami. 

Wykonano roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą, 

tzn. przebudowano rurociągi i telekomunikacyjne linie światłowodowe, przebudowano 

gazociąg, wykonano demontaż linii napowietrznych SN i NN  oraz zakończono budowę 

linii kablowej NN i SN. Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót 
w  lutym 2021 r. 

 

Inwestycje oświetleniowe 

 Budowa oświetlenia: ul. Kościelna, ul. Jana Kazimierza, ul. Kormorana, ul. Kardynała 

Wyszyńskiego, odcinek pomiędzy ul. Białostocką i Podolską, schody od ul. Krawieckiej 

30 i ul. Białowieskiej 2 do ul. Stolarskiej 21, mostek na rzece Kaczej w ciągu 

ul. Cyprysowej, plac zabaw przy ul. Orzeszkowej i ul. Reja. 

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 

 

Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w 2020 r.: 

Infrastruktura drogowa i piesza 

 Realizowano projekt KLIMATyczne Centrum Gdyni, w tym m.in.: 

o zagospodarowano teren Mola Południowego – przestrzeń rekreacyjna z ławkami, 
siedziskami oraz zielenią (drzewa, byliny i trawy), 8-metrowy przestrzenny napis 

GDYNIA; 

o zrealizowano Park Kieszonkowy przy splocie ulic Jana Kilińskiego z Antoniego 

Abrahama; 
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o zmieniono organizację ruchu na ul. Świętojańskiej – wprowadzono ruch 

jednokierunkowy dla pojazdów osobowych indywidualnych na odcinku od wysokości 

skrzyżowania z ul. 10 Lutego do skrzyżowania z Al. Marsz. Piłsudskiego; 

o w celu uzupełnienia ciągu pieszego, prowadzącego od ul. Świętojańskiej do Skweru 
Kościuszki, wytyczono dwa przejścia dla pieszych. Przejścia wykonano zgodnie 

ze Standardami Dostępności dla miasta Gdyni, ułatwiając komunikację osobom 

z niepełnosprawnościami; 

o wymieniono nawierzchnię drogi w ciągu ul. 3 Maja mającą na celu poprawę 

standardu komunikacji w Śródmieściu – ukończono przebudowę odcinka ulicy 
na wysokości Kawiarni Cyganeria, gdzie zrealizowano nową nawierzchnię, ścieżkę 

rowerową oraz nową zieleń. Kolejny etap prowadzony był na odcinku 

od ul. Starowiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. 10 Lutego (bez skrzyżowania).  

 Wykonano roboty drogowe poprawiające przejezdność, przepustowość 

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

o zmodernizowano 9 zatok komunikacji miejskiej poprzez dostosowanie 

infrastruktury przystanków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, 

rodziców z wózkami dziecięcymi; 

o w ramach programu KLIMATyczne Centrum zmodernizowano nawierzchnię jezdni 

ul. 3 Maja na odcinku od ul. Starowiejskiej do 10 Lutego, chodniki, wykonano buspasy 

w ul. Małokackiej, Hutniczej, Rolniczej; 

o zrealizowano projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Pucka/ Złota/ 

Czernickiego/ Unruga poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego; 

o zmodernizowano dylatacje estakady na przyczółkach w ciągu ul. Kwiatkowskiego; 

o zmodernizowano osłony przeciwporażeniowe na kładce pieszej nad Drogą 

Gdyńską; 

o zmodernizowano nawierzchnię jezdni: ul. Arciszewskich na odcinku 
od ul. Muchowskiego do nieruchomości Arciszewskich 23, ul. Powstania Śląskiego 

na odcinku od nr 6 do nr 24, Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Weteranów w kier. posesji 

nr 171; 

o wykonano remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z miejscami postojowymi; 

o wykonano modernizację chodnika: w ciągu ul. Warszawskiej 

na odc. od ul. Słupeckiej  do ul. Wolności (prawa strona), w ciągu ul. Architektów 
na odc. od ul. Inżynierskiej do ul. Wrocławskiej,  w ciągu ul. Zawiszy Czarnego 

na wysokości parkingu; 

o wykonano remont miejsc postojowych w ul. Wiejskiej od ul. Chylońskiej 

do ul. Wejherowskiej; 

o wykonano utwardzenie nawierzchni w technologii płyt betonowych (YOMB 
i pełnych]: ul. Śliska, ul. Rummla, ul. Cynamonowa, ul. Kormorana, ul. Ketlinga; 

o wykonano utwardzenie z prefabrykatów betonowych w ul. Konkola; 

o wykonano nakładki bitumiczne nawierzchni jezdni o  łącznej długości ok. 2,76 km 

w ulicach: skrzyżowanie Cylkowskiego i Powstania Wielkopolskiego, Witomińska 

w rejonie nr 100, Unruga na wysokości budynków 76-78, na odcinku od bud. 184 do 178 
(Aluminiowa Dąbka odcinek Szperk - wiadukt, na odcinku od nr 203 do sklepu 

Biedronka Wójta Radtkego na wysokości Hali Targowej, Hutniczej, ), Hutnicza 

na wysokości Makro, na odcinku Palmowa-Brzoskwiniowa, w rejonie skrzyżowania 
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z Estakadą Kwiatkowskiego kier. Rumia , Morska na odcinku od ul. Kurpińskiego 

do ul. Chylońskiej – prawy pas; 

o wyremontowano/wykonano chodniki na długości około 3,5 km m.in. w ulicach: 

Warszawska, Miętowa, Cynamonowa, Wiejska, Zawiszy Czarnego, Olkuska, Jana Pawła 
II, II MPS, Starodworcowa, Kręta, Korzenna, Chwaszczyńska, Wiczlińska, Lukrecjowa, 

Czernickiego, Wierzbowa, Architektów, Perzowa, Poziomkowa, Wiśniewskiego, Pustki; 

o wykonano/wyremontowano schody i ciągi piesze: ul. Benisławskiego w rejonie 

nr 16, ul. Starodworcowa w rejonie SP 20, pomiędzy ul. Kopernika 118 a placem zabaw 

na ul. Huzarskiej, na skwerze Arki Gdynia; 

o wykonano 15 szt. wyniesionych przejść w ulicach: Ledóchowskiego (1), Wiczlińska 

(3), Kapitańska (2), Chwaszczyńska (sięgacz, 2), Korzenna (1), Tatrzańska (1), Wolności 

(1), Strzelców (1), Piłsudskiego (1), Hallera (2); 

o wykonano 15 szt. progów zwalniających w ulicach: Widna (1), Beniowskiego (3), 

Cynamonowa(2), Dachnowskiego (1), Łowicka (1), Wyszyńskiego (2), Śliska, (1), 
Rymarska (2), Wschodnia (2); 

o wykonano azyl dla pieszych na ul. Małolackiej. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano skwer w rejonie SP 20 przy 

ul. Starodworcowej, remont schodów na skarpie przy ul. Benisławskiego 16, wyniesione 

przejścia dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej i Wolności oraz próg zwalniający 

na ul. Widnej; 

 Zrealizowano zadania dotyczące organizacji ruchu i utrzymania oznakowania, w  tym 

najważniejsze takie jak: kompleksowe odnowienie oznakowania poziomego, 

organizacja ruchu związana z wykonaniem buspasów na ul. Rolniczej, 

ul. Wielkopolskiej i ul. Hutniczej, wprowadzenie jednego kierunku ruchu 
na ul. Świętojańskiej; 

 W ramach letniego i zimowego utrzymania dróg zrealizowano m.in.: 

o zakupiono tabor specjalistyczny do zimowego utrzymania dróg (16 szt. 

pługo- posypywarek i 2 szt. ładowarek teleskopowych); 

o zbudowano bazę południową LIZUD przy ul. Starochwaszczyńskiej wraz z układem 

komunikacyjnym oraz całym zapleczem biurowo-socjalnym i stanowiskiem 

dyspozytorskim (moduł kontenerowy). Na terenie Bazy LIZUD zlokalizowano magazyn 
soli drogowej o powierzchni 300 m2 z wydzielonym miejscem na wytwornicę solanki, 

wiatę narzędziową oraz zadaszone stanowiska Obsługi Codziennej pojazdów, 

stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych, parkingi dla pojazdów specjalnych 

i osobowych. 

 

Infrastruktura rowerowa 

 Wybudowano łącznie 2 630 m tras rowerowych, w tym: 760 m dróg rowerowych, 430 m 

ciągów pieszo-rowerowych, 1 440 m pasów rowerowych w jezdni. Nowa infrastruktura 
rowerowa powstała na ulicach: Płk. Dąbka, Władysława IV, Morska, Huzarska, 

Słowackiego, Miętowa, Świętojańska, Wendy, Portowa, 3 Maja i Piłsudskiego;   

 Wyremontowano lub przebudowano 1 010 m tras rowerowych przy ulicach: Morska, 

Górskiego, Al. Zwycięstwa, Władysława IV, Unruga, Huzarska,  Małokacka i ścieżki 

w Parku Kolibki; 
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 Zainstalowano 45 nowych podpórek rowerowych na 15 skrzyżowaniach ułatwiających 

rowerzystom oczekiwanie na zielone światło (obecnie wszystkie skrzyżowania w Gdyni 

są wyposażone w tego typu ułatwienia); 

 Zainstalowano 4 nowe samoobsługowe stacje naprawy rowerów; 

 Zainstalowano stojaki rowerowe, drogowskazy,  automatyczny licznik rowerowy 

na ul. Płk Dąbka; 

 Przygotowano 3 miejsca odpoczynku dla długodystansowych turystów rowerowych 

na trasie  EuroVelo 10. 
 

Infrastruktura oświetleniowa i sygnalizacji świetlnej 

 Zamontowano oświetlenie na ul. Starodworcowej (odcinek na terenach będących 

we władaniu PKP)  i na placu zabaw przy SP 16; 

 Wykonano sygnalizację ostrzegawczą na ul. Władysława IV; 

 Zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach: Morska-Kwiatkowskiego, 

Władysława IV - Wójta Radtkego, Unruga – Kwiatkowskiego; 

 Wybudowano aktywne przejście dla pieszych na ul. Morskiej; 

 Zakupiono sprzęt na potrzeby systemu TRISTAR. 

 

Gdyńskie Centrum Sportu 
 

W 2020 r. Gdyńskie Centrum Sportu zrealizowało następujące inwestycje dotyczące 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 

 Przeprowadzono remonty i inwestycje na terenie obiektów sportowych GCS: 

o kompleks obiektów sportowych przy ul. Olimpijskiej;  

o Ośrodek Hipoterapii;  

o Gdynia Arena – wykonano remont dachu;  

o Narodowy Stadion Rugby; 

o Stadion Miejski; 

o Marina Gdynia - wykonano remont pomostu pływającego H. 

 We współpracy z Radami Dzielnic zrealizowano takie  działania jak: 

o budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu na boisku do koszykówki 

przy ul. Morskiej/Kartuskiej. Inwestycja zakończona; 

o wykonanie nawierzchni boiska przy ul. Wieluńskiej. Inwestycja zakończona. 

 Zagospodarowano teren sportowy przy SP nr 35 – w ramach inwestycji wykonano 

boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko o nawierzchni poliuretanowej, 

skocznię do skoku w dal oraz bieżnię prostą. Inwestycja zakończona; 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zrealizowano takie inwestycje jak: 

o adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym - ul. Dickmana 

i Żeglarzy. Inwestycja zakończona. 
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 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowano takie inwestycje jak: 

o budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy boisku o nawierzchni 

ze sztucznej trawy na terenie SP nr 10. Inwestycja zakończona; 

o dostawa i montaż urządzeń do streetworkout’u na terenie SP nr 26. Inwestycja 

zakończona; 

o budowa boiska do koszykówki i siatkówki na terenie SP nr 17. Inwestycja 
zakończona; 

o budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim. Inwestycja zakończona; 

o budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem 

od ul. Niemojewskiego i Drzymały. Inwestycja zakończona; 

o doposażenie istniejącego placu z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Racławickiej. 
Inwestycja zakończona. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 zrealizowano takie inwestycje jak: 

o odbudowa ścieżki zdrowia w lesie na Dąbrowie przy ul. Nagietkowej. Inwestycja 

zakończona; 

o budowa parkouru na terenie SP nr 47. Inwestycja zakończona. 

 

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”.  Aktualnie trwają prace nad jego aktualizacją. Przyjęcie uchwały 

aktualizującej ten dokument zaplanowano na koniec 2021 r. 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. 

Najważniejsze działania zrealizowane w 2020 r. w ramach realizacji polityki energetycznej 

miasta: 

 Przyznano dotacje ekologiczne dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania 

i montaż odnawialnych źródeł energii. Zawarto łącznie 148 umów (436 931,03 zł 

ze środków miasta i 67 741 zł ze środków WFOŚiGW); 

 Prowadzono monitoring, gromadzono i analizowano dane ze zużycia energii 

elektrycznej, gazu, ciepła sieciowego za pomocą systemu informatycznego inv isoLite 

w budynkach należących do mienia gminy. Trwały prace nad integracją danych od OPEC 

do systemu bez konieczności wprowadzania danych z faktur ręcznie 

przez użytkowników systemu. Opracowano raporty dla 100 placówek porównujące 
i opisujące charakterystyki zużycia energii w poszczególnych latach; 

 Opracowano „Gdyński program likwidacji pieców na paliwa stałe w gminnych 

budynkach mieszkalnych na lata 2020-2023”, który został przyjęty w lutym 2020 r.;  

 Prowadzono doradztwo energetyczne dla mieszkańców. Jednym z działań  była 

organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców poświęconych możliwościom 
uzyskania dofinansowania – m.in.: 
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o zorganizowano szkolenie dla zarządców nieruchomości dotyczące przyłączenia 

budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

o udzielano porad mieszkańcom poprzez kontakt telefoniczny i mailowy; 

o zainicjowano powstanie platformy internetowej one-stop-shop dla mieszkańców 
poświęconej efektywności energetycznej budynków; 

o zamieszczano informacje na stronie internetowej „Gdynia energetyczna”; 

o publikowano porady energetyczne dla mieszkańców Gdyni. 

 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. Uzyskane ceny za MWh to 0,291 zł netto 

dla budynków i 0,2725 zł netto dla oświetlenia; 

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

zakupowej gazu liczącej 33 podmioty z terenu województwa pomorskiego. Stawka 
za paliwo gazowe bez akcyzy za kWh wyniosła 0,07648 zł; 

 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 „Ciepło dla szkół” – w ramach współpracy z OPEC przeprowadzono 

optymalizację mocy zamówionej ciepła sieciowego dla 70 węzłów zasilających budynki 

gminne (oświatowe i sportowe). Szacowane roczne oszczędności wynoszą 

ok. 1,73 mln zł. Udało się również nawiązać współpracę w zakresie obniżenia mocy 

zamówionych dla Gdyńskiego Centrum Sportu – szacowane oszczędności dla 5 węzłów 
wynoszą 463 tys. zł rocznie; 

 Realizowano projekt „Strażnicy energii” w ramach porozumienia z firmą DALK IA 

z października 2018 r. na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach 
gminnych (10 szkół podstawowych). W roku szkolnym 2019-2020 uczniowie 

w 10 budynkach szkolnych zaoszczędzili łącznie 112 798,00 zł. Dzięki tym 

oszczędnościom we wrześniu 2020 r. szkoły otrzymały granty w łącznej wysokości 

56 399,00 zł; 

 Rozpoczęto realizację projektu MATRYCS: Modular Big Data Applications for Holistic 

Energy Services in Buildings. W ramach działań zawarto umowę dotacji i  rozpoczęto 

realizację projektu dofinansowanego z UE w 100% w ramach Horyzont 2020. Projekt 
dotyczy efektywności budynków, w czasie 3 lat ma powstać platforma informacyjna 

dla mieszkańców one-stop-shop zawierająca wszystkie informacje potrzebne 

do realizacji działań termomodernizacyjnych, wymiany źródła ogrzewania, montażu 

OZE, dotacji, wykonawców; 

 Realizowano i zakończono projekt „Act-Now: Action for Energy Efficency in Baltic 

Cities”, w ramach którego, w całym okresie trwania projektu (3 lata): zainstalowano 

4 czujniki jakości powietrza i temperatury w SP nr 23 oraz wykonano 5 audytów 

i 7 świadectw charakterystyki energetycznej dla szkół; 

 Realizowano projekt IMPLEMENT, w ramach którego przeprowadzono pierwszy 

energetyczny przegląd gminy i sporządzono plan działań dla Gdyni oraz przyjęto 
Program polityki energetyczno-klimatycznej. Obecnie trwa wdrażanie tychże działań 

poprzedzające ostateczną certyfikację miasta; 
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 Współpracowano z PGE EC i OPEC w ramach zawartego w 2014 r. „Porozumienia 

na rzecz Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju”.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020 

 

Plan został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XV/321/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

zmieniony uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/591/16 z dnia 28 września 2016 r., gdzie 
dokonano zmiany załącznika nr 1. 

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 organizacy jne miasta. Wszystkie 

zaplanowane działania odbywają się zgodnie z harmonogramem i nie wymagają działań 

naprawczych. 

Wybrane działania zrealizowane w ramach Planu w 2020 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:  

o zrealizowano 4. 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); 

o realizowano projekt K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia 

Atmosfery, w ramach którego w 2020 r. doposażono Straż Miejską w sprzęt i materiały 
niezbędne do kontynuowania pokazów. Ze względu na brak możliwości organizacji 

spotkań z mieszkańcami przygotowano film instruktażowy, który udostępniono 

w internecie; 

o realizowano działania edukacyjne w ramach kampanii „Daj się ogrzać. Przyłącz się 

do Ciepłolubnych”, której partnerami są: Miasto Gdynia, PGE Energia Ciepła S.A. 
i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 

o zorganizowano online „Olimpiadę energetyczną o puchar Prezydenta Gdyni”. 

Do wydarzenia zgłoszono 50 zespołów liczących max. po 5 osób. 

 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 
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modernizacja energetyczna 17 budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” 

(którego realizacja została wydłużona).  

 

Polityka transportowa 
 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych 

porozumieniem komunalnym 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 związku z koniecznością uwzględnienia w jego treści 
wyników analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez gminę. W Planie 

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

realizację odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

W 2020 r. w ramach realizacji Planu na terenie Gdyni wykonano m.in. następujące 

działania: 

 Na obszarze Gdyni wykonano 16,857 mln wozokilometrów, w tym 5,285 mln wozokm 

trolejbusami (31,35%). W stosunku do 2019 r. nastąpił nieznaczny spadek wielkości pracy 
eksploatacyjnej, o 158 510 wozokm (0,93%), wynikający z wprowadzenia sobotnich 

rozkładów jazdy na okres blisko dwóch miesięcy podczas pandemii COVID-19; 

 Przewieziono 47 mln pasażerów, co w porównaniu do 2019 r. (78,4 mln pasażerów) 

oznacza 40% spadek wynikający bezpośrednio z pandemii COVID-19.; 

 Wyznaczono nowe odcinki buspasów, w niektórych przypadkach stanowiące 

przedłużenia już istniejących, w ulicach: Wielkopolska - w kierunku Karwin, Rolnicza - 

w kierunku Chwarzna i osiedla Leśniczówka na Witominie, Estakada Kwiatkowskiego - 

w kierunku Obłuża, Małokacka - w kierunku Witomina, Hutnicza - w kierunku 

Śródmieścia; 

 Zakupiono 6 szt. nowych trolejbusów Solaris Trollino (pojazdy o podwójnej homologacji 

- formalnie są zarówno elektrobusami, jak i trolejbusami z dodatkowym i zasobnikami 

energii) w ramach projektu „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym 
w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” – w ramach 

programu priorytetowego NFOŚiGW 3.2.2 „System Zielonych inwestycji (GIS – Green 

Investment Scheme). Część 2. GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”. 

Supertrolejbusy wyposażono w baterie trakcyjne o pojemności 87 kWh – z możliwością 

ładowania za pomocą typowego dla trolejbusów pantografu dwupolowego, w systemie 
In-Motion-Charging (IMC), czyli w trakcie jazdy trolejbusu podpiętego do sieci 

trakcyjnej; 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni podpisało umowę 

z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie zakupu 

24 autobusów elektrycznych (16 standardowych i 8 przegubowych)  w ramach Działania 

6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w Osi Priorytetowej VI 
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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W 2020 r. podpisano 

umowę z wykonawcą stacji ładowania i rozpoczęto procedurę przetargową 

na wyłonienie dostawcy autobusów; 

 Wprowadzono do ruchu 8 szt. fabrycznie nowych autobusów typu midi marki Solaris, 

zakupionych przez prywatnego operatora firmę P.A. Gryf sp. z o.o. sp. k. z Żukowa, które 

zastąpiły starsze pojazdy na liniach midibusowych: 102, 145, 153, 203, 204 i 252. 
Są to połączenia o większym stopniu dostępności przestrzennej niż obsługiwane 

standardowej wielkości pojazdami; 

 Uruchomiono nowe linie komunikacji miejskiej: 

o sezonowa linia trolejbusowa nr 320 w relacji Gdynia Dworzec Główny PKP – 

Przystań Żeglugi. Linię 320 zaprojektowano jako całotygodniową, funkcjonującą 

w okresie letnich wakacji szkolnych; 

o linia trolejbusowa nr 32 w relacji Węzeł Franciszki Cegielskiej – Pogórze Dolne 

Złota. Linia ta zastąpiła linię autobusową 170 funkcjonującą na krótszej trasie 
(z Pogórza Górnego do Placu Kaszubskiego). Linia 32 obsługiwana jest nowoczesnymi 

supertrolejbusami z napędem pomocniczym, zakupionymi w ramach programu Gepard. 

Od przystanku Węzeł Ofiar Grudnia ’70 do Pogórza Dolnego i z powrotem, trolejbusy 

kursują bez sieci trakcyjnej, z wykorzystaniem napędu bateryjnego; 

o linia midibusowa nr 137 na trasie Kacze Buki – Starochwaszczyńska – Kacze Buki 
Puszczyka. 

 W zakresie rozwoju połączeń trolejbusowych z wykorzystaniem napędu  bateryjnego, 

trolejbusy wprowadzono do obsługi wybranych kursów na liniach autobusowych: K, X 

i N30. 

Z powodu pandemii COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanego na 2020 r. badania potrzeb 

transportowych, popytu, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni.   

 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni 2016-2025 

 

Plan został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXV/629/16 z dnia 26 października 

2016 r. Przyjęty plan został opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO. Działania 

z zakresu rozwoju mobilności w mieście wskazane w planie realizowane są przez Zarząd 

Dróg i Zieleni w Gdyni. 

W 2020 r. w ramach realizacji Planu wykonano m.in. następujące działania: 

 Zamieniono okresowo parking na placu przy ul. Zawiszy Czarnego w strefę pieszą. 

Wprowadzono elementy mebli miejskich, zieleń i czasową wystawę 

o elektromobilności; 

 Wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej - 

ul. Świętojańska, co towarzyszyło zmianom organizacji   ruchu na ul. Świętojańskiej 

w ramach projektu KLIMATyczne Centrum Gdyni. Pozostałe działania miały związek 

z poprawą bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg (skrzyżowanie 

ul. Wielkopolska - ul. Zwycięstwa, ul. Piłsudskiego - al. Zwycięstwa - likwidacja 

tzw. zielonych strzałek); 
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 Przebudowano/wyremontowano odcinki dróg rowerowych przy zatokach 

autobusowych na ul. Władysława IV (przystanek Kilińskiego, kier. Wzgórze 

św. Maksymiliana) - 75 m oraz ul. Morska (przy ul. Komierowskiego, kier. Chylonia) - 

75 m; 

 Wykonano nowy odcinek drogi rowerowej na ul. Władysława IV od X LO do przystanku 

SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana (260 m). Ponadto wybudowano 130 m 

na ul. Morskiej na wysokości Uniwersytetu Morskiego . Pas rowerowy wytyczono 

na ul. Świętojańskiej na odcinku ul. Armii Krajowej - Al. Piłsudskiego (kierunek 

Al. Piłsudskiego) oraz na ul. 3 Maja (ul. 10 Lutego - ul. S. Batorego). Wyremontowano 
łącznie 265 m infrastruktury rowerowej na al. Zwycięstwa (Kolibki i przy figurce 

na Wzgórzu św. Maksymiliana). Remont/przebudowę przeszedł 40 metrowy  odcinek 

ul. Morskiej (przy ul. Przybyszewskiego) i 90 metrowy przy ul. Górskiego; 

 W ramach budowy R-10 oddano do użytku 370 m odcinek drogi rowerowej na ul. Płk 

Dąbka (od ul. Andersa do ul. Kwiatkowskiego), dowiązano infrastrukturę rowerową 

na al. Piłsudskiego (od ul. Prusa do Bulwaru Nadmorskiego) - 80 m. Wykonano także 

3 nowe miejsca odpoczynku dla długodystansowych turystów rowerowych; 

 Zainstalowano 37 stojaków rowerowych, 45 nowych podpórek rowerowych na 15 

skrzyżowaniach oraz 4 nowe samoobsługowe stacje naprawy rowerów; 

 Wyłoniono konsorcjum do realizacji zintegrowanego biletu metropolitalnego FALA; 

 Kontynuowano budowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia; 

 Zamontowano tablice informacji pasażerskiej na 11 przystankach; 

 Wykonano buspasy m.in. na ul. Rolniczej (470 m), Hutniczej (400 m), przedłużenie 

buspasa na ul. Małokackiej; 

 Zakończono remont przystanku Gdynia Redłowo - wykonano nową bryłę peronu, wiatę 

i nawierzchnię, windę, ławki, system informacji pasażerskiej oraz nowe schody; 

 Przebudowano 11 zatok przystankowych; 

 Zorganizowano kampanię „Odprowadzam sam" w gdyńskich przedszkolach 

publicznych i klasach "0" szkół podstawowych; 

 Zorganizowano 9. edycję konkursu rowerowego dla gdyńskich przedsiębiorstw 

„Do pracy jadę rowerem”. W konkursie wzięło 331 firm, a 1 986 uczestników 

zarejestrowało 131 588 przejazdów.; 

 Zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu; 

 Prowadzono bezpłatną wypożyczalnię rowerów towarowych dla przedsiębiorców, 

urzędników oraz organizacji pozarządowych. 

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Gdyni do roku 2035 
 

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/793/20 z dnia 25.11.2020 r. 

Celem ogólnym dokumentu jest redukcja emisji szkodliwych substancji, generowanych 

przez ruch samochodowy. Ma się to odbyć m.in. poprzez ograniczenie ruchu pojazdów 

indywidualnych z silnikiem spalinowym na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego 

i samochodowego zero- lub niskoemisyjnego.  
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W 2020 r. w ramach realizacji dokumentu wykonano m.in. następujące działania: 

 Opracowano koncepcję wprowadzenia wodoru jako paliwa dla taboru komunikacji 

miejskiej dla Gdańska, Gdyni, Tczewa i Wejherowa w oparciu o dostawy wodoru przez 

Grupę LOTOS oraz budowy stacji tankowania H2 na terenie Trójmiasta. 

 W ramach kontynuacji budowy sieci ogólnodostępnych stacji  ładowania samochodów 

elektrycznych przyjęto uchwałą plan budowy punktów ładowania samochodów 

elektrycznych przez lokalnego OSD – ENERGA Operator na terenie Gdyni. Zgodnie 

z przyjętym planem ENERGA Operator jest zobowiązana do wybudowania 20 punktów 

ładowania, pozostałe punkty zostaną zainstalowane przez podmioty prywatne (zgodnie 
z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Gdynia jest zobligowana do 100 

ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych). 

 

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 2020 r. w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia zrealizowane zostały m.in. takie 

działania jak: 

 Realizowano programy polityki zdrowotnej: 

o kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program poli tyki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży 

w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 –2020”; 

o rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży 

w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 –2021”; 

o kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju 

i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom 

zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kontynuacja na lata 2019 –2021”; 

o kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”; 

o kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki 

zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 

– 2020”; 

o przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki zakażeń wirusami 

brodawczaka ludzkiego na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021-2023”; 
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o kontynuowano we współpracy z Województwem Pomorskim realizację 

„Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom 

dla osób 65+ z grupy ryzyka”. 

 We współpracy z podmiotami leczniczymi wykonano następujące zadania: 

o kompleksowe badania profilaktyczne w kierunku rozpoznania wad postawy, 

wydolności fizycznej i masy ciała, a także testów sprawności motorycznej uczniów klas 
II Szkoły Podstawowej nr 45 pn: „Wgraj się” oraz przeprowadzenie konsultacji dla dzieci 

i rodziców oraz wykładów o charakterze edukacyjnym zarówno dla rodziców i kadry 

pedagogicznej;  

o „Profilaktyka chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa” w zakresie prowadzenia 
ośrodka wsparcia i rozwoju dla dzieci młodzieży w lokalu stanowiącym własność Gminy 

Miasta Gdyni usytuowanym na drugim piętrze budynku przy ul. Śmidowicza 49; 

o  „Wielokierunkowa Pomoc Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzin 

mieszkających w Gdyni” (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza 

Bilikiewicza). 

 We współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano takie zadania jak: 

o „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 

psychicznego społeczeństwa” w zakresie seminariów dla rodziców/opiekunów 
prawnych na temat prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka (Stowarzyszenie 

Praktyków Profilaktyki Społecznej);  

o „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV” (Fundacja 

Pomorski Dom Nadziei). 

 We współpracy z innymi podmiotami zrealizowano: 

o „Prowadzenie zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem 

DDA/DDD” (AD REM Psychoedukacja i Terapia Krystyna Grodowska – Rodak); 

o wsparcie psychologiczne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych poprzez zakup 

usług psychologicznych w postaci voucherów. 

 Realizowano projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020: 

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

wejherowskiego i puckiego”; 

o „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników 

działających na rzecz mieszkańców Gdyni”; 

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

Gdyni”. 

 W ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano: 

o przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3. W ramach programu otrzymano dofinansowanie funkcjonowania: 
80  miejsc w Żłobku „Koniczynka” filia Cisowa przy ul. Chylońskiej 237, 50 miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Niezapominajka” filia Pogórze przy 

ul. Porębskiego 2, 52 miejsc w Żłobku „Niezapominajka” filia Dąbrowa przy 

ul. Wiczlińskiej 33,  w Gdyni, 192 miejsc w Żłobku „Koniczynka” przy ul. Uczniowskiej 2; 
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o dofinansowano dodatkowe miejsca opieki dla 15 dzieci w żłobku Little Umbrella 

przy ul. Księdza Siega 6 w ramach zadania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w  wieku 

do lat 3 w formie żłobka”. 

 Przekazano dotacje celowe dla podmiotów leczniczych na realizację takich działań jak: 

o wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy piętra IV budynków Szpitala 

Św. Wincentego a Paulo w Gdyni na potrzeby Oddziału Dziecięcego i Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej; 

o kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne; 

o zakup środków trwałych i sprzętu medycznego - Miejska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ; 

o zakup jednorazowego sprzętu medycznego w celu ochrony pracowników, którzy 
świadczą opiekę podopiecznym zagrożonym zakażeniem Sars-Cov-2 i  podejrzanym 

o  COVID 19 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej; 

o zakup środków trwałych i sprzętu medycznego przy zwalczaniu i przeciwdziałaniu 

zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – Miejska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ; 

o zakup środków trwałych i sprzętu medycznego przy zwalczaniu i przeciwdziałaniu 

zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) - Szpitale 

Pomorskie Sp. z o.o; 

o inwestycje remontowo-budowlane dostosowujące Oddział Chirurgii Ogólnej 

do zapewnienia bezpiecznych warunków pacjentom i personelowi w walce z COVID-19 
- Szpitale Pomorskie Sp. z o.o; 

o zakup sprzętu medycznego w postaci przenośnego aparatu  do USG niezbędnego 

przy zwalczaniu i przeciwdziałaniu zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2 (COVID-19) - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 

 Zawarto 40 umów współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań 

w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia takich jak: 

o wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych 

niepełnosprawnością od urodzenia do 7  roku życia - Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni; 

o prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani - Polskie 

Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy;   

o prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących - 

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”; 

o pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom - Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost”;  

o prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni - 

Fundacja Dogtor; 

o poprawa sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacja grup 
wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów - Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

z Chorobą Alzheimera;   

o poprawa sprawności fizycznej oraz wsparcie osób z chorobą otępienną, ich rodzin 

i opiekunów - Caritas Archidiecezji Gdańskiej; 

o aktywizacja, integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacja 
grup wsparcia - Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, Fundacja 
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Szkwał - Morze dla Młodzieży, Stowarzyszenie „Cool-awi”, Związek Inwalidów 

Wojennych RP, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, 

Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji, Fundacja Wielkie Rzeczy, ADAPA Fundacja na rzecz Osób 
z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Centrum Współpracy Młodzieży, 

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”; 

o przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu - Stowarzyszenie Amazonek 

Gdyńskich; 

o prowadzenie punktu pomocy psycholog icznej dla rodziców niemowląt i małych 

dzieci - Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”; 

o profilaktyka chorób onkologicznych i edukacja zdrowotna mieszkańców Gdyni - 

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”; 

o utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracja osób chorych 
na stwardnienie rozsiane - Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział 

Pomorski; 

o świadczenie usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 

Gdyni - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”; 

o poprawa sprawności fizycznej oraz wsparcie psychologiczne osób 
z niepełnosprawnościami - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 

Pomorski, Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Stowarzyszenie Chorych na Chorobę 

Parkinsona i ich Rodzin, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Fundacja Sport na Zdrowie, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Gdyńskie Stowarzyszenie 

Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Polskie Towarzystwo Walki 
z Mukowiscydozą w Gdańsku, Fundacja Prosto z Serca; 

o opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie 

poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni - Stowarzyszenie Hospicjum 

im. św. Wawrzyńca; 

o prowadzenie centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych 

i niedowidzących w Gdyni - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Koło 
Powiatowe; 

o wsparcie osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych - 

Fundacja Wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”; 

o stworzenie warunków do uruchomienia i prowadzenia ośrodka aktywizacji 

zawodowej i społecznej dla dorosłych osób z autyzmem - Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym; 

o prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego - Stowarzyszenie „Cool-awi”. 

 Zorganizowano wydarzenia i eventy z udziałem lub przy wsparciu finansowym GCZ 

takie jak: Konferencja „HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?”, Nagroda Prezydenta Miasta 

Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia, 30. Jesienna Konferenc ja Szkoleniowo-

Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel”, Gdyńskie obchody Święta Chleba; 

 Zrealizowano filmów informacyjno-promocyjnych w zakresie profilaktyki zdrowia; 
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 Prowadzono Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) – wydano 

3614 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 495 dla osób przed 16 rokiem życia, wydano 

1 908 kart parkingowych. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom 

Behawioralnym w Gdyni na lata 2016 - 2020 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XV/317/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Określa on działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych na poziomie lokalnym  i zawiera 

9 celów operacyjnych. 

W 2020 r. w ramach poszczególnych obszarów, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
(OPiTU) zrealizował m.in. takie działania jak: 

 Prowadzono działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii 

realizowane przez Poradnię Leczenia Uzależnień takie jak: 

o prowadzenie grup terapeutycznych – z uwagi na sytuację epidemiologiczną zajęcia 

odbywały się online; 

o prowadzenie grupy postrehabilitacyjnej, przeznaczonej dla osób uzależnionych, 

które zakończyły proces psychoterapeutyczny oraz utrzymują abstynencję; 

o przeprowadzenie maratonu terapeutycznego dla grupy postrehabilitacyjnej – 

ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 r. odbył się tylko jeden maraton. 

 Wydrukowano ulotki i przewodniki po terapii w Poradni Leczenia Uzależnień 

oraz zakupiono broszury i książki informujące o problemach dotyczących osób 

uzależnionych  i współuzależnionych  oraz  możliwościach uzyskania pomocy.; 

 Zrealizowano program „Bądź w Relacji”, w ramach którego odbyły się cztery 4-godzinne 

sesje: „Uwaga, nastolatek! – techniki uważności dla nauczycieli”, „Profilaktyka 

zachowań ryzykownych w kontekście zdrowia psychoseksualnego”, „FASD-Spektrum 

Płodowych Zaburzeń Alkoholowych” oraz „Uzależnienie w rodzinie”; 

 Przeprowadzono sesję szkoleniową dla pracowników Wymiennikowni „Specyfika 

substancji psychoaktywnych”; 

 Przeprowadzono trzy sesje szkoleniowe w ramach przedstawienia celu, założeń, zasad 

rekrutacji oraz przebiegu programu „Fred Goes Net”. Tematyką szkoleń były działania 

profilaktyczne, substancje psychoaktywne, formy oddziaływań interwencyjnych, 

a wzięli w nim udział pracownicy Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i 2. Zrealizowano także szereg konsultacji 

z potencjalnymi uczestnikami warsztatów programu FreD goes net oraz ich rodzicami 

(7 konsultacji osobistych oraz 9 konsultacji telefonicznych). Warsztaty nie zostały 

zrealizowane ze względu na COVID-19; 

 Przeprowadzono pierwsze w Gdyni badanie dotyczące  diagnozy stanu profilaktyki 

uzależnień w szkołach. W efekcie powstał raport „Diagnoza zasobów i potrzeb 

profilaktycznych w gdyńskich szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych - 
raport z badania”; 
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 Powołano II Forum Liderów Profilaktyki. Spotkania w ramach forum mają na celu 

poszerzenie kompetencji gdyńskich nauczycieli, wychowawców, psychologów 

i pedagogów szkolnych oraz zacieśnienie współpracy z innymi placówkami; 

 W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uruchomiono telefon wsparcia, 

będącym doraźnym wsparciem dla pacjentów pierwszorazowych, którzy dotychczas 

nie korzystali terapii w ramach OPiTU; 

 Prowadzono obsługę poradni internetowej poradzimy.net (liczba odwiedzin witryny 

wyniosła 25 782, odwiedzających było 5 083); 

 Zorganizowano we współpracy z MOPS Gdynia Tydzień Profilaktyki Uzależnień (online); 

 Przygotowano 2 słuchowiska dla rodziców, nauczycieli i opiekunów szukających 

materiałów profilaktycznych pozwalających na zainicjowanie rozmów na tematy 

zdrowotne; 

 Zorganizowano XII seminarium dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli 

i psychologów gdyńskich placówek edukacyjnych „#Nowe#Wyzwania” (online); 

 Przeprowadzono spotkania grupy psychoedukacyjnej Familly Connections skierowanej 

do bliskich osób z chwiejnością emocjonalną lub borderline; 

 Rozpoczęto warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”; 

 Przeprowadzone zostały 2 szkolenia z programów rekomendowanych „Przyjaciele 

Zippiego” oraz „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców”; 

 We współpracy z MOPS Gdynia zorganizowano 2 spotkania Koalicji na Rzecz Gminnych 

Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom; 

 

Program Gdynia bez barier 2018-2023 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVI/1365/18 z dnia 26 września 

2018 r. Przygotowano go jako kontynuację dotychczasowych działań, z myślą o osobach 

z niepełnosprawnością oraz ich otoczeniu, ze świadomością, że niepełnosprawność jest 
zagadnieniem dotyczącym całego społeczeństwa. Głównym celem programu jest 

włączenie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w życie miasta na równych 

zasadach we wszystkich dziedzinach życia. Cel ten ma być realizowany m.in. poprzez 

niwelowanie barier i uzupełnianie deficytów osób z niepełnosprawnością poprzez 

tworzenie dodatkowych rozwiązań oraz wcielanie idei projektowania uniwersalnego.  

Podjęte w ramach Programu działania w 2020 r. obejmowały m. in.: 

 Zorganizowano XXI edycję konkursu „Gdynia bez barier”; 

 Przyznano po raz pierwszy Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego ; 

 Przeprowadzono kampanię społeczną „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” 

uświadamiającą, że każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia w życiu 

społecznym na wszystkich jego szczeblach; 

 Wydano serię trzech książek edukacyjnych dla dzieci, pokazujących najmłodszym 

czytelnikom codzienność osób z niepełnosprawnością; 
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 Powołano Zespół ds. dostępności; 

 Powołano Gdyńską Radę do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością; 

 Zorganizowano cykl trzech warsztatów z psychologiem pn. „Rodzina 

z niepełnosprawnością”; 

 Prowadzono zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo; 

 Wydano kalendarz misyjny „Gdynia bez barier” na rok 2021 ; 

 Opiniowano w zakresie dostępności projekty dotyczące przebudowy szkół, budowy 

i remontów dróg oraz zagospodarowania terenów sportowych i parków ; 

 Przeprowadzono dwa audyty dostępności: audyt dostępności plaż w Gdyni oraz audyt 

Muzeum Emigracji; 

 Prowadzono stanowisko obsługi osób z niepełnosprawnością. 

 

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 
bezdomnych, problematyka rynku pracy i planowanie strategiczne. 

W 2020 r. w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wsparciem 

objęto 4 371 rodzin, w tym 4 118 rodzin otrzymywało świadczenia, a 373 rodziny skorzystały 

wyłącznie z pomocy w postaci pracy socjalnej. Wśród rodzin korzystających ze wsparcia 

ośrodka pomocy społecznej dominowały gospodarstwa jednoosobowe (74,4% ogółu). 
W średnio co siódmej rodzinie (14,8%) objętej wsparciem przebywały dzieci.  

Do głównych powodów wsparcia gdyńskich rodzin należały: niepełnosprawność 

(1 887 rodzin, tj. 47,2% ogółu  rodzin korzystających ze wsparcia), długotrwała lub ciężka 

choroba (901 rodzin, tj. 22,5%), bezdomność (495 rodzin, tj. 12,4%), bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (259 rodziny, 
tj. 6,5%). 

 

Gdyńska Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/827/17 z dnia 28 czerwca 

2017 r. 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. 
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W ramach realizacji Priorytetu 1  (rozwijanie działań o charakterze ponadsektorowym 

w rozwiązywaniu problemów społecznych) w 2020 r. funkcjonowały nw. koalicje: 

 w obszarze wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami: Gdyńska Koalicja 

na Rzecz Zdrowia Psychicznego, 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, Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni, Gdyńska 

koalicja na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom, Rejonowe 

Zespoły Interdyscyplinarne, Koalicja „Kręgi na wodzie” na rzecz osób i rodzin w kryzysie 
suicydalnym; 

 w obszarze wsparcia osób bezdomnych oraz osób w kryzysie mieszkaniowym: Gdyńska 

koalicja „W obliczu Bezdomności”. 

W ramach Priorytetu 2 (zwiększenie liczby przedsięwzięć badawczych o charakterze 

populacyjnym w obszarze problematyk społecznych) prowadzone w 2020 r . 

przedsięwzięcia badawcze skoncentrowane były na sytuacji pandemicznej, tj. wiązały się 

z jednej strony z monitorowaniem kluczowych wskaźników dotyczących  zdrowia 
psychicznego gdynian, w obszarach tematycznych, które wydają się kluczowe 

dla zobrazowania funkcjonowania społecznego w czasie pandemii (m.in. takie jak: kryzysy 

i potrzeby psychologiczne, zamachy samobójcze, przemoc w rodzinie, uzależnienia  

(regularne, kwartalne analizy ilościowo-jakościowe), z drugiej – regularnym (co dwa 

tygodnie) monitorowaniem napływu nowych klientów do instytucjonalnego systemu 

wsparcia społecznego na skutek pandemii. 

 

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 2020 r.:  

 Wprowadzenie w połowie marca stanu epidemii w kraju, wymusiło konieczność 

przeorganizowania działalności instytucji funkcjonujących w sferze zabezpieczenia 

społecznego gdynian, w tym MOPS Gdynia oraz podjęcia dodatkowych działań – 

zarówno na poziomie działań prewencyjnych, jak i interwencyjnych – wśród nich 

m.in. takich jak:  

o reorganizacja działalności MOPS na tryb interwencyjny (od drugiej połowy marca 
2020 r. jako priorytetowe sprawy dotyczące sytuacji zagrożenia życia i zdrowia) 

oraz opracowanie strategii powrotu do realizacji usług i zadań w warunkach epidemii 

po okresie wstrzymania działań w formule stacjonarnej, gabinetowej (od czerwca 

2020 r.); wypracowanie systemu zarządzania kryzysowego działalnością MOPS, 

zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności pracowników do interwencji i ustanowienie 
nowych kanałów przekazywania informacji, utworzenie mobilnych zespołów 

reagowania kryzysowego w każdym z czterech DOPS oraz dyżurów telefonicznych 

z wydłużeniem czasu dostępności pracowników (do siedmiu dni w tygodniu) 

oraz interwencyjnego wsparcia psychologicznego dla gdynian;  

o podejmowanie działań interwencyjnych (osoby bezdomne, osoby przebywające 
w szpitalach, osoby zgłaszające potrzebę wsparcia woluntarystycznego, nagłą utratę 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

31 | S t r o n a  
 

dochodu i inne problemy socjalno-bytowe wymagające interwencji pracownika 

socjalnego) oraz opracowanie systemu gromadzenia danych i raportowania o nowych 

rodzinach pojawiających się w systemie pomocy społecznej w wyniku epidemii;  

o organizacja i zarządzanie procesem przesunięć pracowniczych pomiędzy 
jednostkami pomocy społecznej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania form 

całodobowych i maksymalnego ograniczenia ryzyka epidemicznego; utrzymywanie 

stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni celem 

monitorowania dynamiki wskaźników zakażeń i kwarantannowania mieszkańców 

oraz zarządzania sytuacją epidemiczną wśród osób bezdomnych;  

o ustalenie nowego systemu pozyskiwania i dostarczania w miejsca zamieszkania 

pakietów żywności dla osób potrzebujących i przebywających w kwarantannie, w tym: 

zwiększenie zakresu pomocy żywnościowej oraz wypracowanie nowego  sposobu 

dystrybucji żywności w sklepikach społecznych, zapewnienie dostaw 

posiłków/pakietów żywnościowych siedem dni w tygodniu, przy zaangażowaniu 
Spółdzielni Socjalnej Razem, Banku Żywności oraz Wojsk Obrony Terytorialnej;  

o ułożenie interwencyjnego modelu zarządzania wolontariatem;  

o wprowadzenie wyjątkowych środków bezpieczeństwa i ścisłego reżimu 

sanitarnego w placówkach opieki całodobowej (tj. w dwóch gdyńskich ośrodkach 

wsparcia i gminnym DPS) nad osobami z niepełnosprawnościami, ciężko chorującymi, 
w podeszłym wieku (tj. wśród grup szczególnego ryzyka), w tym ograniczenie liczby 

osób nowo przyjętych (do sytuacji ratowania życia), wprowadzenie wydzielonych stref 

opiekuńczych oraz zamknięcie placówek dla osób odwiedzających;  

o przemodelowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na tryb 

interwencyjny – dla osób niemogących liczyć na pomoc rodzin czy znajomych;  

o zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i seniorom, w tym 
uczestnikom dziennych placówek wsparcia (Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 

czterech Środowiskowych Domów Samopomocy, trzech Klubów Samopomocy i trzech 

Świetlic Opiekuńczych oraz czterech warsztatów terapii zajęciowej) w okresie 

zawieszenia ich działalności stacjonarnej na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego. 

 Pozyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 

na świadczenie usług opiekuńczych oraz w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2020 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;  

 W czerwcu 2020 r. rozpoczął działalność czwarty środowiskowy dom samopomocy 

w gminie – „Dom Marzeń” (placówka prowadzona przez organizację pozarządową, 

wyłonioną w trybie konkursowym na powierzenie realizacji zadania publicznego, 

w obsłudze Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego w Gdyni), zabezpieczający 
dodatkowych 30 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gdyni; 

 We wrześniu 2020 r. rozpoczął działalność trzeci klub samopomocy, prowadzony przez 

Fundację „Między Słowami” (klub prowadzony przez organizację pozarządową, 

wyłonioną w trybie konkursowym na powierzenie realizacji zadania publicznego, 

w obsłudze Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego w Gdyni), zabezpieczający 

dodatkowych 20 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni; 
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 Utworzono nową jednostkę budżetową gminy – Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych 

(GCUO). W drugiej połowie 2020 r. GCUO przygotowywało się do rozpoczęcia 

działalności statutowej; 

 Zawarto umowę z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na pandemię, asystenci 

rozpoczęli pracę w lipcu 2020 r., zapewniając do końca roku  wsparcie 36 osobom 

z niepełnosprawnościami (28 asystentów zrealizowało łącznie 1 492 godzin wsparcia), 
w tym umożliwiając im m.in. dojazd do i z placówek wsparcia, pracy oraz odbycie 

zaplanowanych wizyt lekarskich; 

 Realizowano Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowany 

ze środków PFRON i adresowany do uczestników dziennych placówek, których 

stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne i aktywizacyjne zostały zawieszone z powodu 

pandemii. W ramach modułu III pomoc udzielana była osobom niepełnosprawnym, które 
na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi 

utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących 

po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie 

dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. 

Do końca 2020 r. 549 osób złożyło 922 wnioski; 

 Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii, uruchomiono proces rozszerzenia usługi 

teleopieki (usługi całodobowej umożliwiającej wezwanie pomocy w przypadku 

zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa), przygotowując procedurę instalacji 
niemal 300 dodatkowych urządzeń dla osób objętych usługami opiekuńczymi; w trakcie 

roku testowano również elektroniczny system zarządzania usługami opiekuńczymi; 

 Zrealizowano projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jego celem było 

zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze 

pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono i przekazano w użytkowanie 104 
laptopy wraz z oprogramowaniem, 2 projektory multimedialne oraz 9 sztuk 

oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do nauki zdalnej dla ogółem 113 

dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również dokonano zakupu 

i przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego ogółem 1 300 

sztuk środków ochrony indywidualnej bhp, w tym m.in. maseczek, rękawiczek, środków 

dezynfekcyjnych; 

W ramach realizacji Priorytetu 4 (zwiększenie intensywności oddziaływania pomocy 

społecznej na terenach rewitalizowanych, w szczególności w obszarze interwencji 

społecznej) kontynuowano działania rewitalizacyjne w rejonie Wzgórza gen. Orlicz-

Dreszera, ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz ulicy Dickmana. 

W ramach realizacji Priorytetu 5 (zmniejszenia liczby osób przebywających całodobowo 
w instytucjonalnych formach pomocy) w 2020 r. kontynuowano działania 

deinstytucjonalne takie jak: 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

33 | S t r o n a  
 

 W obszarze wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami: opieka wytchnieniowa, 

świetlice opiekuńcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone w miejscu zamieszkania w oparciu o lokalny standard, doradztwo dla osób 

z niepełnosprawnościami, asysta osób z niepełnosprawnościami, wsparcie ekspertów 

przez doświadczenie dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, rozwój oferty 

klubów i środowiskowych domów samopomocy; utrzymanie 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”, Indywidualne Programy Wychodzenia 

z Bezdomności.  

W ramach realizacji Priorytetu 6 (zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej) odnotowano w 2020 r., w porównaniu do lat poprzedzających, spadek 
liczby rodzin objętych wsparciem MOPS Gdynia (2020 r. – 4 371 rodzin, 2019 r. – 4 600 

rodzin, 2018 r. – 4 640 rodzin). 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gdyni na lata 2016 - 2020 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIV/284/15 z dnia 25 listopada 

2015 r. 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. 
Wartością̨ dodaną programu jest budowanie współpracy wielu podmiotów, które – oprócz 

niesienia pomocy potrzebującym – pracują̨ nad rozwijaniem i doskonaleniem lokalnego 

systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 W obszarze profilaktyki uniwersalnej: 

o zorganizowano w formule hybrydowej konferencję miejską „GPS dobrego 

pomagania rodzinom z problemem uzależnienia” dla pracowników instytucji miejskich 

i organizacji pozarządowych, połączoną z częścią szkoleniową (3 wykłady w blokach 
po 1,5 h.; udział: 39 osób online i 46 osób stacjonarnie); 

o zorganizowano szkolenia dla pracowników instytucji miejskich współpracujących 

w ramach Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania 

Uzależnieniom (dwa spotkania koalicji po ok. 5 h w formule bezpośredniej – udział 

50 osób, w formule online – udział 38 osób), a także w ramach współpracy 
międzyinstytucjonalnej szkolenie poszerzające wiedzę nauczycieli odnośnie 

problematyki DDA, wsparcia terapeutycznego dla rodzin oraz procedury „Niebieska 

Karta”; 
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o kontynuowano działania Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym: zorganizowano dwa spotkania Gdyńskiej 

Koalicji na Rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom 

oraz koalicyjnej grupy roboczej „Powszechność informacji”, czego rezultatem 
była organizacja trzeciej edycji miejskiej kampanii społecznej „Tydzień Profilaktyki 

Uzależnień” pod hasłem „Dobre relacje chronią”; 

o współpracowano z ośrodkami terapii uzależnień w celu umożliwienia 

dobrowolnego podjęcia terapii osobom zmagającym się z problemem uzależnienia, 

w tym 14-krotnie zapewniono transport osób uzależnionych znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej do ośrodków stacjonarnych. 

 W obszarze profilaktyki selektywnej i wskazującej: 

o koordynowano działalność Klubu Abstynenta Krokus (jednostki organizacyjnej 

MOPS Gdynia) pełniącego m.in. funkcję punktu informacyjno-konsultacyjnego 

dla mieszkańców Gdyni z problemem uzależnienia. W ramach Klubu zorganizowano 

m.in.: spotkania 9 grup samopomocowych (ogółem 241 spotkań w ramach grup 

w formule stacjonarnej; z uwagi na obostrzenia epidemiczne pozostałe spotkania 

odbywały się zdalnie), spotkania psychoterapeutyczne z psychologiem/ terapeutą 
uzależnień (ogółem 537 h) w formie jednorazowych konsultacji oraz cotygodniowych 

spotkań psychoterapeutycznych, program pn. „Podwójny problem” (417 porad); 

o zapewniono specjalistyczne wsparcie terapeutyczne w zakresie profilaktyki 

szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień od alkoholu w formie: terapii indywidualnej prowadzonej przez 
dziewięciu terapeutów (1 224 sesje),  terapii systemowej rodzin prowadzonej przez trzy 

pary terapeutów (123 sesje) oraz terapii systemowej w środowisku prowadzonej przez 

dwóch terapeutów (21 sesji), a także spotkań konsultacyjnych (47 konsultacji 

rodzinnych), konsultacji indywidualnych (218 godzin) i zajęć psychoedukacyjnych 

dla członków rodzin z historią doświadczeń traumatycznych i/lub borykających się 
z trudnościami w bliskich relacjach (32 spotkania grupowe dla rodzin); 

o 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 (I edycja: 23 konsultacje, 25 dwugodzinnych 
zajęć dla gr. młodszej i 22 dwugodzinne zajęcia dla gr. starszej ; II edycja: 46 konsultacji, 

po 15 dwugodzinnych zajęć dla gr. młodszej i dla gr. starszej); 

o prowadzono konsultacje psychiatryczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu (59 konsultacji); 

o prowadzono grupę wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) w  Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 (ogółem 51 spotkań, w tym 41 

w formule zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wstrzymanie na mocy decyzji 

Wojewody Pomorskiego działalności stacjonarnej dziennych placówek wsparcia 

w okresie III-VI oraz ponownie od listopada 2020 r. (nadal, do odwołania); 

o przeprowadzono 345 godzin terapii dla osób z problemem uzależnienia, w  tym 273 
godziny terapii metodą TSR (tzn. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach). 

 W obszarze leczenia i rehabilitacji: 

o realizowano procedurę skierowania na przymusowe leczenie odwykowe 
(działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); zapewniono 
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wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie m.in.: konsultacji oceniających 

sytuację życiową klienta oraz motywujących do utrzymywania abstynencji od alkoholu 

(380 konsultacji), rozmów motywujących do zmiany stylu życia (204 kontaktów), 

w tym pomoc w zebraniu/przesłaniu dokumentacji na wyjazd na terapię odwykową 
i spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych do danego ośrodka, konsultacji z bliskimi osób 

uzależnionych (187 godzin), wizyt diagnozujących problem uzależnienia w środowisku 

(230 godzin);  

o 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 

(47 dwugodzinnych sesji terapeutycznych) oraz psychoterapii indywidualnej 

(238 zrealizowanych sesji psychoterapeutycznych); 

o koordynowano działalność Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (jednostki 

organizacyjnej MOPS Gdynia), którego celem jest pomoc rodzicom/opiekunom 
i dzieciom z syndromem FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). 

W 2020 r. w ramach funkcjonowania Centrum m.in.: wykonywano kompleksowe 

diagnozy w zakresie FASD, prowadzono konsultacje i pracę z dziećmi z zespołem FASD, 

w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu; 

prowadzono indywidualne spotkania psychoedukacyjne z rodzicami/ opiekunami 

i grupy wsparcia, prowadzono rehabilitację w zakresie integracji sensorycznej dzieci 
z FASD oraz konsultacje diagnostyczne, udzielano pomocy interwencyjnej 

dla środowisk dzieci z FASD w postaci konsultacji telefonicznych. W 2020 r. 

przeważającym kierunkiem działania Centrum było zapewnienie wparcia opiekunom 

w trudnej sytuacji związanej z pandemią, edukacją zdalną, pogorszeniem 

funkcjonowania podopiecznych z FASD.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/66/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Celem 

Programu jest poprawa gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc 
w zakresie integracji.  

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 W obszarze prewencji (profilaktyki oraz wypracowywania adekwatnych i skutecznych 

narzędzi do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc): 

o zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI);  

o z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii i z powodu przejścia uczniów szkół 

ponadpodstawowych w tryb nauki zdalnej, XII edycję kampanii społecznej „Biała 
Wstążka” zorganizowano w całości w formule zdalnej, prowadząc działania kampanijne 

za pośrednictwem Internetu;  

o prowadzono stronę internetową www.bialawstazkagdynia.pl; 

o realizowano program stażowy „Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy 

z Osobami Doświadczającymi Przemocy” (139 konsultacji merytorycznych); realizator: 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych. 
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 W obszarze interwencji: 

o 9 pracowników socjalnych Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

MOPS Gdynia koordynowało realizację procedur „Niebieskie Karty” (w 2020 r. wszczęto 

237 pNK);  

o kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie;   

o 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; 

o 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 (154 interwencji, w tym 135 w ramach 

Niebieskiego Patrolu), a także zapewniono pomoc psychologiczną dla osób i rodzin 

w kryzysie (1 792 konsultacji interwencyjnych) oraz dyżury całodobowego telefonu 

interwencyjnego (przyjęto 3 666 zgłoszeń); 

 W obszarze reintegracji: 

o przeprowadzano regularne spotkania w ramach Grup Roboczych – od marca 

spotkania te odbywały się głównie w formule zdalnej z uwagi na stan pandemii; 

o w ramach działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

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

psychologiczną dla osób doświadczających przemocy (w tym 791 indywidualnych 

konsultacji oraz 20 spotkań w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy), program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
(47 spotkań grupowych, 47 konsultacji indywidualnych), program 

psychologiczno- terapeutyczny w formie otwartych warsztatów dla osób stosujących 

zachowania przemocowe lub konfliktowe (4 spotkania grupowe), poradnictwo prawne 

dla osób doświadczających przemocy (48 konsultacji), konsultacje lekarskie 

z lekarzem psychiatrą (87 konsultacji) – z uwagi na sytuację pandemii działania 
prowadzono w formule dostosowanej do sytuacji (zdalnie, hybrydowo lub w podziale 

na mniejsze grupy), kontynuowano utrzymanie „Niebieskiego Pokoju”, w którym 

odbywają się przesłuchania dzieci;  

o w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek 

Specjalistycznych zapewniono wsparcie konsultacyjne z lekarzem psychiatrą 
(109 konsultacji), porady prawne (43 konsultacji), wsparcie psychoterapeutyczne 

(566 sesji indywidualnych oraz 49 sesji dla par i rodzin). 

 

Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2020-2022 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXV/833/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

Celem programu jest podnoszenie efektywności gdyńskiego systemu wsparcia dz iecka 

i rodziny, skutkujące ograniczeniem liczby dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano m.in. takie działania jak: 
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 Zapewniono dostępność usług w zakresie zdrowia psychicznego dla grup o specjalnych 

potrzebach, poprzez m.in.: prowadzenie 2 klubów terapii zajęciowej dla osób 

z niepełnosprawnościami i w szczególności absolwentów gdyńskich szkół specjalnych, 

prowadzenie grupy terapeutycznej oraz psychoterapii indywidualnej dla osób 

z tzw. podwójną diagnozą, asysty osobistej i doradztwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, indywidualnego i grupowego wsparcia specjalistycznego 
na rzecz rodzin doświadczających śmierci samobójczej osoby bliskiej oraz dla rodzin 

osób po próbach samobójczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, konsultacji 

psychiatrycznych dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, a także konsultacji lekarskich 

z lekarzem psychiatrą w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole 

Placówek Specjalistycznych; 

 Kontynuowano działalność 2 klubów samopomocy oraz 3 środowiskowych domów 

samopomocy, a także dwóch nowo powstałych w 2020 r. jednostek wyłonionych 
w trybie konkursowym na powierzenie realizacji zadania publicznego i w obsłudze 

Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego w Gdyni – ŚDS Dom Marzeń i Klub 

Samopomocy dla osób z afazją; 

 Prowadzono działania na rzecz skuteczniejszego i efektywniejszego procesu 

usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i rodziny zastępcze, głównie z grup o specyficznych potrzebach (osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, samotne matki), w tym m.in.: 

utrzymano funkcjonowanie mieszkania treningowego dla kobiet usamodzielnianych 
o specjalnych potrzebach wynikających z problemów zdrowia psychicznego (6 miejsc, 

w tym jedno interwencyjne; w 2020 r. w mieszkaniu przebywały 4 usamodzielniane 

w wieku 20-25 lat), w ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych zapewniono miejsca w 2 mieszkaniach 

wynajmowanych przez MOPS na otwartym rynku (łącznie 7 miejsc);  utrzymano funkcję 
koordynatora ds. osób usamodzielnianych, do którego głównych zadań należy: 

opracowanie i aktualizowanie prognoz dotyczących osób usamodzielnianych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach, pozyskiwanie 

i prowadzenie osób pełniących funkcję zawodowych opiekunów usamodzielnienia, 

zapewniono wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa w ramach 
wyodrębnionej funkcji w strukturze Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia; 

opracowywano i realizowano ponadstandardowe plany wsparcia na rzecz osób 

usamodzielnianych z grup o specjalnych potrzebach; 

 Prowadzono działania profilaktyczne skierowane dla rodzin zagrożonych rozpadem, 

w tym m.in.:  

o 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 
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pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości 

wykonywanej pracy; udzielono 1 512 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego; 

15 zatrudnionych w Zespole koordynatorów współpracowało narastająco 

z 235 rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, wydano 404 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. Utrzymano obserwowaną od kilku lat tendencję 

w kierunku ograniczenia napływu dzieci do pieczy zastępczej (por. 2012 – 644 dzieci 

przebywające w różnych formach pieczy zastępczej VS. 2018 – 541 dzieci VS. 2019 – 514 
dzieci VS. 2020 – 495 dzieci);  

o zapewniono dostęp do terapii systemowej rodzin, świadczonej przez psychologów 

Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia (ZPP); w 2020 r. przyjęto w zespole 

ogółem 479 osób;  

o rodziny wieloproblemowe objęte były zintensyfikowanym wsparciem w  formie 
asystentury ustawowej (w 2020 r. 10 asystentów rodziny współpracowało 

z 86 rodzinami) lub intensywnej pracy socjalnej (w 2020 r. 18 pracowników socjalnych 

Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej współpracowało z 148 rodzinami); rodzinom 

zapewniono dostęp do zindywidualizowanych form wsparcia, dobieranych zgodnie 

z diagnozą sytuacji rodzinnej, w postaci 10 instrumentów aktywnej integracji; 

o wsparcie specjalistyczne (w tym psychologiczne, prawne, interwencyjne, 
edukacyjne i socjalne) zapewniał Zespół Placówek Specjalistycznych w  ramach 

działalności podległych mu jednostek: Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w 2020 r. 

ze wsparcia OIK skorzystały 469 osób) oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w 2020 r. ze wsparcia SOW skorzystało 341 osób); 

o funkcjonowało 15 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym 13 prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe a nadzorowanych pod kątem finansowym i  animowane 

pod kątem merytorycznym przez Zespół Placówek Specjalistycznych (z ich wsparcia 

skorzystało w 2020r. – 491 dzieci) oraz trzy placówki wsparcia dziennego: „Ognisko”, 

„Login” oraz „STARTER”, prowadzone przez Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni. 

 W ramach instytucjonalnej oferty doskonalenia zawodowego specjalistów w zakresie 

wsparcia  dziecka i rodziny, Zespół Placówek Specjalistycznych prowadził: programy 

stażowe „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną” dla absolwentów 
i studentów uczelni pedagogicznych, program stażowy dla Kształcących się 

Psychoterapeutów, program stażowy dla Kształcących się Psychoterapeutów Par 

i Rodzin, program stażowy „Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami 

Doświadczającymi Przemocy”. 

 

Gdyński Program Senioralny na lata 2015-2020 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVII/1005/14 z dnia 

29 października 2014 r. 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 
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międzyludzkich i integracji międzypokoleniowej, harmonizację współpracy instytucji 

i organizacji działających na rzecz osób starszych. 

W ramach realizacji Programu w 2020 r. wdrażano „Standard gromadzenia danych 

na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości Gdyńskiego Programu Senioralnego 
2015-20”, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. Jest to jeden z głównych celów 

Programu, umożliwiający bieżące i cykliczne monitorowanie  zjawisk związanych 

z szeroko rozumianą polityką senioralną, realizowaną przez Miasto Gdynia. Opracowana 

elektroniczna wersja standardu, obejmującego kilkadziesiąt zmiennych, agreguje dane 

z różnych podmiotów, jednostek i komórek organizacyjnych gminy. 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 Zapewniono osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność opiekę całodobową o  charakterze 
czasowym (w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32a i  Gdyńskim Ośrodku 

Wsparcia Chwarznieńska 93) lub stałym (w domach pomocy społecznej). Ze wsparcia 

dwóch Gdyńskich Ośrodków Wsparcia skorzystało w 2020 r. łącznie 148 osób. 

W domach pomocy społecznej w Gdyni i poza Gdynią przebywało narastająco 325 osób, 

w tym 46 z nich to osoby nowo umieszczone w trakcie roku; 

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie na opiekę stałą w domach pomocy społecznej, 

realizowano dwa zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (w formie 
powierzenia), polegające na zapewnieniu całodobowej opieki w domu pomocy 

społecznej dla osób w podeszłym wieku. Zapewnienie w drodze konkursu dodatkowych 

miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Gdynia pozwala na jednoczesne 

zaspokojenie potrzeb opiekuńczych i utrzymanie relacji osób umieszczonych 

z dotychczasowym środowiskiem funkcjonowania (rodzina, znajomi). Realizatorem obu 
zadań jest Fundacja Laurentius. Ze wsparcia skorzystało ogółem 39 osób; 

 Zapewniono opiekę dzienną dla seniorów i dla osób z niepełnosprawnościami w  pięciu 

ośrodkach wsparcia dziennego, tj. w czterech Środowiskowych Domach Samopomocy 
(Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3, Środowiskowy Dom Samopomocy 

Gen. Maczka 1, Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 – jednostki 

organizacyjne gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Marzeń” - placówka 

prowadzona przez organizację pozarządową, wyłonioną w trybie konkursowym 

na powierzenie realizacji zadania publicznego i w obsłudze Centrum 
Administracyjno- Rozliczeniowego) oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

(jednostka organizacyjna MOPS Gdynia). W 2020 r. zapewniały one łącznie 250 miejsc, 

z których skorzystało 285 osób; 

 Świadczono usługi opiekuńcze oraz usługę 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, pozyskując 

jednocześnie dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na ich realizację w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 

– edycja 2020 oraz w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

W 2020 r. usługami opiekuńczymi w środowisku objęto 1  218 osób i wykonano 

304 209 świadczeń, zaś z opieki wytchnieniowej skorzystało ogółem 14 osób ; 
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Szeroką ofertę dla seniorów zapewniało Centrum Aktywności Seniora (CAS), którą objęto 

w 2020 r. ogółem 7 228 seniorów. Od 16 marca 2020 r., z powodu epidemii, zawieszono 

stacjonarną działalność CAS.  

W 2020 r. w ramach działalności CAS wykonano działania m.in.: 

 W 2020 r. w ramach zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” 

9 organizacji pozarządowych realizowało 9 zadań w zakresie ogłoszonego konkursu. 
W połowie marca 2020 r., z powodu epidemii, zgodnie z decyzją Wojewody 

oraz Samorządu, kluby wstrzymały swoją działalność. Po złagodzeniu obostrzeń 

zdecydowana większość Klubów kontynuowała realizację zadań. Razem w 2020 r. 

17 organizacji realizowało 21 zadań w ramach ogłoszonych konkursów grantowych, 

liczba adresatów obu zadań wyniosła 2 400 osób.  

 Współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni w ramach akcji „Praca 

dla seniora”, w ramach której w siedzibie CAS informowano seniorów o dostępnych 

ofertach pracy, dzięki którym aktywizowano zawodowo seniorów i zachęcano 
do podejmowania zatrudnienia; 

 Realizowano zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i ruchowe: 

o realizowano program sportowy w obiektach sportowych w dzielnicach Gdyni. 

Prowadzono 12 grup w każdym semestrze, skupiających 192 osoby. Program nie został 

zrealizowany w całości ze względu na stan pandemii ; 

o zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowano planowo do  10 marca 

2020 r. W zajęciach uczestniczyło 959 seniorów, prowadzonych było 47 wykładów 
i warsztatów w dziesięciu blokach tematycznych w 93 grupach.  

o prowadzono 27 warsztatów hobbystycznych, w tym m.in. dekoracje z recyklingu, 

teatralne, malarstwa i rysunku, fotografii, zdrowego żywienia, brydża sportowego, 

karaoke oraz 35 grup zajęć ruchowych m.in. taniec nowoczesny, pilates, latino, terapia 

tańcem i ruchem, tai chi, streching. W zajęciach pozauniwersyteckich wzięło udział 
799 seniorów; 

o utworzono stronę Wirtualne Centrum @ktywności Seniora (Wirtualny CAS) – 

w okresie od 4 kwietnia do 18 grudnia 2020 r. liczba odwiedzających wyniosła 5 961 

osób, a suma wszystkich odwiedzin – 251 613. Seniorzy w odsłonach witryny korzystali 

w 70% z komputerów, a 30% - ze smartfonów. Dostępnych było 534 materiały wideo, 

audio i prezentacje z 31 różnych tematów prowadzonych przez 26 wykładowców. 
W okresie od października do grudnia 2020 r. prowadzono online 21 wykładów 

tygodniowo, których łączna liczba wyświetleń wyniosła 13 672.  

 Realizowano grupy tematyczne, w ramach kontynuacji programu włączania seniorów 

w działania na rzecz innych seniorów, m.in.: konwersacje z języka niemieckiego 

i rosyjskiego, rękodzieło, szydełkowanie, kółka i konsultacje informatyczne, grupy 

konwersacyjne z języka angielskiego prowadzone przez liderów oraz spotkania 

karaoke i brydża sportowego, zajęcia wokalne;  

 Prowadzono 6 miejskich Klubów Seniora – Chylonia, Śródmieście, Orłowo, Witomino, 

Północ oraz Wielki Kack: 

o współpraca i wspieranie merytoryczne 20 klubów działających przy  parafiach, 

spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych, które skupiły łącznie 

2 878 osób; 
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o miejskie Kluby Seniora funkcjonowały w normalnym trybie do 10 marca 2020 r., 

później ich działalność została zawieszona do końca czerwca 2020 r. Z początkiem lipca 

wznowiono działalność Klubów Seniora i realizowano zadania, z zachowaniem 

obostrzeń sanitarnych, do października 2020 r. W tym czasie w Klubach działały 
wyłącznie kawiarenki. Działalność Miejskich Klubów Seniora realizowano w terenie – 

w miesiącach letnich zorganizowano 3 spotkania seniorów na Polance Redłowskiej; 

o wdrożono projekt „Dzień dobry, dzwonię z CAS” - Pracownicy CAS codziennie 

docierali telefonicznie do ok. 200 osób . Do końca roku nawiązano łącznie 

49 197 kontaktów za pośrednictwem telefonu czy internetu; 

 Rozszerzono zakres strony www.seniorplus.gdynia.pl o informacje związane 

z pandemią i aktualnymi wydarzeniami dla seniorów, a także o różne propozycje 
spędzania czasu w domu. Na stronach: www.cas.gdynia.pl, www.seniorplus.gdynia.pl 

oraz www.gdynia.pl seniorzy korzystali z wiadomości, bieżących informacji 

oraz wydarzeń, jakie odbywały się w naszym mieście. Seniorzy korzystali z wirtualnych 

wycieczek, zwiedzania muzeów online oraz innych wydarzeń zamieszczanych 

na stronach m.in. przez Centrum Kultury, teatry czy inne gdyńskie instytucje.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 22 827 użytkowników korzystało ze strony 
www.seniorplus.gdynia.pl, odnotowano 110 730 odsłon. Z FunPage SeniorPlus 

na Facebooku korzystało 5 155 osób oraz na Tweeterze – 70 obserwujących. 

Dodatkowo, odnotowano 169 subskrypcji kanału SeniorPlus na YouTube, gdzie 

sumaryczna liczba wyświetleń od 2014 r. wyniosła 45  238.  

 Utworzono grupę wsparcia na Facebooku „Gdyńscy Seniorzy Wirtualnie”; 

 Zaangażowano seniorów w akcje pomocowe związane z pandemią: 

o akcja „Pomocna dłoń Riviery”; 

o akcja szycia maseczek przeznaczonych dla podopiecznych DPS i Centrów 

Interwencji Kryzysowych wspólnie z Fundacją ARL, podczas której seniorki wykonały 
ponad 1 000 maseczek; 

o przygotowywanie paczek świątecznych z okazji Wigilii i Wielkanocy 

dla potrzebujących seniorów i dostarczanie ich „pod drzwi”; 

o zorganizowanie zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; 

 W 2020 r. przypadało 15 – lecie Centrum Aktywności Seniora, które obchodzone było 

online. Plakat stworzony specjalnie na tą okazję został rozwieszony w miejskich 

Klubach Seniora. Z okazji Jubileuszu został również nagrany film, który został 

umieszony na stronie internetowej. 

 

Program osłonowy wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera 

na lata 2017-2021 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXI/769/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
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 ustab ilizowaniu sytuacji życiowej 

(z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, 

wychowawczych, edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej). 

http://www.seniorplus.gdynia.pl/
http://www.seniorplus.gdynia.pl/
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W ramach jego realizacji w 2020 r. utrzymywano stały kontakt z rodzinami korzystającymi 

z Programu oraz z rodzinami, które pozostały na dzierżawionych terenach. Rodziny, które 

nie zdecydowały się na wyprowadzenie również zostały objęte pracą socjalną i w razie 

konieczności planowano dla nich doraźną pomoc finansową, materialną oraz pomoc 
w postaci usług opiekuńczych (teren monitorowany był również przez streetworkerów). 

Ze wszystkimi rodzinami korzystającymi ze wsparcia ustalone zostały dalsze 

plany pomocy. Na bieżąco aktualizowano sytuację dochodową rodzin, mającą wpływ 

na zaplanowanie dalszego procesu ich wsparcia po zakończeniu Programu. W stosunku 

do rodzin/osób, którym upłynął dwuletni okres korzystania z pomocy zapisanej 
w Programie, podejmowano działania umożliwiające samodzielne funkcjonowanie 

w środowisku. Do końca 2020 r. z terenu Wzgórza Orlicz-Dreszera objętego rewitalizacją 

wyprowadziło się łącznie 141 rodzin (290 osób). Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie WOD 

pozostało 7 rodzin (15 osób). 

 

Program wsparcia osób bezdomnych na lata 2016 – 2020 
 

Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4819/16/VII/R z dnia 

1 lipca 2016 r. 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, zgodnie z ideą housing first. CRi IM aktywnie 
uczestniczy w pracach Gdyńskiej koalicji „W obliczu Bezdomności”, w skład której 

wchodzą instytucje oraz organizacje zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio 

problematyką bezdomności (w 2020 r. w działania koalicji zaangażowanych było 6 

instytucji, odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło średnio po 15 osób). 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

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

domy wspólnotowe) uczestniczyły 93 osoby. CRiIM realizował także 10 Indywidualnych 

Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz 197 kontraktów socjalnych. 33 osoby 
zostały skierowane do Centrum Integracji Społecznej, a łącznie 68 osób znalazło 

zatrudnienie. 

 Dodatkowe wsparcie dla osób bezdomnych, pozostających poza placówkami, 

świadczone było przez dwóch streetworkerów, którzy systematycznie monitorowali 

niemieszkalne środowiska przebywania osób bezdomnych, w miesiącach zimowych 

zapobiegają przypadkom zamarznięcia, współpracują z pracownikami socjalnymi 

i różnymi instytucjami. W 2020 r. nawiązano po raz pierwszy kontakt z 17 osobami 
przebywającymi w miejscach niemieszkalnych. Ponowiono 1  059 kontaktów z osobami 

przebywającymi w miejscach niemieszkalnych, zarówno tymi znanymi z lat ubiegłych, 

jak i nowo napotkanymi. We współpracy ze Strażą Miejską i Miejską Stacją Pogotowia 

Ratunkowego podjęto 65 interwencji – najczęściej w celu umieszczenia osoby 
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bezdomnej w bezpiecznym miejscu: schronisku lub szpitalu. Na bieżąco aktualizowano 

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

 Realizowano wspólne, pilotażowe działanie streetworkerów oraz ratowników 

Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni pn. „Ratownicy 

na ulicy”, mające na celu dotarcie do osób wykluczonych, doświadczających 

bezdomności, problemów alkoholowych, psychicznych oraz zdrowotnych. Współpraca 
polega na dotarciu z pełną informacją o możliwościach pomocy oraz udzieleniu 

doraźnego wsparcia przedmedycznego przez wykwalifikowanych ratowników; 

 W Gdyni funkcjonowały ogółem 3 placówki (wszystkie prowadzone przez organizacje 

pozarządowe), zabezpieczające schronienie w postaci 104 miejsc dla osób 

bezdomnych, tj. schronisko dla rodzin przy ul. Leszczynki 153 prowadzone przez 

Stowarzyszenie Alter Ego, Noclegownia dla osób bezdomnych przy ul. Janka 

Wiśniewskiego 24 prowadzona przez Stowarzyszenie  Alter Ego oraz Ogrzewalnia 

dla osób bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 prowadzona przez 
Stowarzyszenie Alter Ego. Czwarta z funkcjonujących w latach ubiegłych placówek – 

tj. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 (jednostka organizacyjna MOPS Gdynia) – 

zakończyła funkcjonowanie na mocy Uchwały Nr XXII/730/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu Opiekuńczego przy 

ul. Fredry 3 w Gdyni. Ponadto, zapewniono miejsca w 10 schroniskach poza Gdynią 
(prowadzonych przez 7 organizacji pozarządowych), do których w razie potrzeby 

kierowane są osoby bezdomne (zabezpieczono 195 miejsc). Łącznie w 2020 r. 

zabezpieczono 299 miejsc w 13 placówkach. Jest to minimalna liczba miejsc 

udostępnionych – w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na miejsca 

w schroniskach, elastyczność funkcjonujących jednostek zapewnia możliwość objęcia 
tą formą wsparcia wszystkie osoby bezdomne tego wymagające; 

 W związku ze stanem epidemii, w trakcie roku zmianie uległ tryb funkcjonowania 

noclegowni i ogrzewalni oraz opracowano plan modyfikacji udzielania schronienia 
osobom bezdomnym z uwzględnieniem koniecznej obserwacji/kwarantannowania 

przed skierowaniem do innych schronisk poza terenem Gdyni. Do lipca noclegownia 

i ogrzewalnia funkcjonowały w trybie całodobowym, w okresie sierpień-wrzesień, 

w związku ze zmniejszeniem liczby podopiecznych, placówki przeszły w tryb pracy 

w godz. 17.00-9.00 – zostały jednocześnie wydzielone w tym czasie dwa pokoje dla osób 
w tzw. obserwacji COVID-19, które po wykonaniu testu na obecność koronawirusa, 

w przypadku ujemnego wyniku mogły zostać skierowane do innych schronisk poza 

terenem Gdyni; od października noclegownia i ogrzewalnia ponownie funkcjonowały 

w trybie całodobowym, w tym z początkiem listopada uruchomiono także w placówce 

tzw. miejsce buforowe, tj. wyłączone miejsce, z oddzielnym wejściem i węzłem 
sanitarnym, które pełni funkcję schronienia przejściowego dla nowo przyjmowanych 

osób bezdomnych; 

 CRiIM koordynował także realizację Programu osłonowego wsparcia mieszkańców 

Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na lata 2017-2021 (szerzej w pkt. VI). 
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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 2020 r. realizowana była, przede 

wszystkim, poprzez wykonywanie założeń „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021”.  

 

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

miasta Gdyni w latach 2017-2021 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXVII/663/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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 2020 r. podjęto następujące działania: 

 Uzyskano do ponownego zasiedlenia 128 lokali, w tym: 1 pokój z aneksem kuchennym 

(33 lokale), 1 pokój + kuchnia (32), 1 pokój (3), 2 pokoje z aneksem kuchennym (9), 
2 pokoje + kuchnia (41), 3 pokoje + kuchnia (7), 4 pokoje + kuchnia (3); 

 Odzyskano lokale do ponownego zasiedlenia w wyniku: zgonu najemcy (67 lokali), 

eksmisji (10), wyprowadzenia się najemcy lokalu (38), zamiany lokalu na inny 

w przypadku zaległości czynszowych lub na wniosek strony (10), zakupienia lokalu 

do zasobów miasta (2), spadkobrania (1); 

 Przeprowadzono remonty w odzyskanych lokalach przed ponownym zasiedleniem 

(współpraca Wydziału Spraw Społecznych, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 

i Laboratorium Innowacji Społecznych); 

 Wypłacono dopłaty do czynszu w ramach rządowego Programu „Mieszkanie na Start” 

dla 97 najemców lokali przy ul. Puszczyka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wysokość dopłaty uzależniona 

była od ilości osób w gospodarstwie domowym, wielkości mieszkania, wysokości 

średniego wskaźnika kosztów przeliczeniowych odtworzenia 1  m2 powierzchni 
użytkowych budynków mieszkalnych (ogłaszany kwartalnie przez BGK). Najniższa 

dopłata wynosiła 164,30 zł miesięcznie (dla gospodarstwa jednoosobowego 

i mieszkania o wielkości 41,21 m2), a najwyższa dopłata to 813,00 zł miesięcznie 

(dla gospodarstwa 6-osobowego, wielkość mieszkania 107,41 m2); 

 Uczestniczono w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji przy wykwaterowaniu 

najemców budynku nr 26 przy ul. Dickmana w związku z budową nowego budynku 

komunalnego przy ul. Dickmana 30 oraz zapewniono lokale osobom 
wykwaterowywanym z terenu tzw. Pekinu. 
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Polityka rodzinna 
 

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

Wydział Polityki Rodzinnej, który powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 

1 lutego 2019 r. 

W ramach działań wspierających gdyńskie rodziny w 2020 r. zrealizowano m.in.: 

 Zorganizowano imprezy tematyczne dla dzieci: 

o Bal dla dzieci z okazji urodzin Gdyni „Rejs do krainy Wikingów”; 

o Rodzinny Festiwal Podróżniczy Hakuna Matata; 

o II Festiwal Literatury Dziecięcej Koci Łapci; 

o „Małe Mikołaje, czyli razem rozkręcamy Święta!”; 

o koncert pt. „Emocje” w ramach cyklu „Chodźcie na Plac Kaszubski”; 

o koncert dla rodzin z okazji Dnia Rodzeństwa we współpracy z Leśnym Ogrodem 

Botanicznym w Marszewie; 

o akcja pisania świątecznych kartek z życzeniami dla seniorów „Droga Pani Babciu, 

Drogi Panie Dziadku”; 

o event z okazji Dnia Dziecka „Ubierz Słupka, czyli akcja na Dzień Dziecka"; 

 Wydano książeczkę pt. „Góra pełna przygód” wraz z nagraniem audiobooka; 

 Opracowano książeczkę dla dzieci o roślinach miejskich; 

 Realizowano cykl filmów edukacyjnych i promocyjnych, m.in. 22 filmy edukacyjne  od 10 

do 30 min zachęcające dzieci do aktywnego zabawy oraz do kreatywnego spędzania 

czasu, m.in.: Chodźcie przed ekrany, Dzieciaki w chacie oraz film promocyjny promujący 

Gdynię (2 min), ukazujący miasto oczami dzieci – jako miejsce przyjazne dla nich 

oraz rodzin; 

 Organizowano spotkania tematyczne dla dzieci i rodziców, m.in.: 

o cykl spotkań pt. „Zero waste” propagujących ekologiczne życie, w ramach którego 

odbyło się 6 spotkań; 

o cykl spotkań z prawnikiem na temat aspektów prawnych przy korzystaniu z social-
mediów, w ramach którego odbyło się 6 spotkań; 

o spotkania edukacyjne „Higiena jamy ustnej najmłodszych dzieci” we współpracy 

z gabinetem stomatologicznym Krokodyl; 

o Misz-Masz dla Maluszka - wsparcie w rozwoju motorycznym najmniejszych dzieci; 

o Eduśrody - spotkania edukacyjne dla całych rodzin z różnymi partnerami; 

o Szkoła dla rodziców – spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej; 

o spotkania dla rodziców dzieci wysoko-wrażliwych – współpraca z psychologiem 

z OPITU Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; 

o spotkania online z ekspertami na temat radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej 
związanej z pandemią; 

o cykl spotkań pt. „Dzieci pytają” z wiceprezydentem Gdyni – Katarzyną Gruszecką-

Spychałą dotyczących funkcjonowania miasta w pandemii; 
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o Wpadnij do nas online - cykl opowiadający o instytucjach miejskich i ich działaniach 

podczas pandemii; 

o Oto bajka – dwa cykle bajek nagranych przez aktorów Bałtyckiego Teatru 

Różnorodności, kierowanych do dzieci; 

o spacer leśny z przewodnikiem po Świętej Górze w Gdyni. 

 Organizowano warsztaty dla dzieci m.in: 

o warsztaty w czasie ferii zimowych pt. „W poszukiwaniu dziury w całym”; 

o warsztaty i animacje dla dzieci i rodzin pt. „Chodźcie na Plac Kaszubski” – odbyło 

się 16 warsztatów; 

 Zainicjowano działalność pierwszego w Trójmieście Klubu Rodzica dzieci z zespołem 

Downa – Gdynia 21; 

 Realizowano akcje online na Facebooku: #namiotwsalonie, #ktotoposprząta, 

#znajdźkotapośródzabawek, #ważnarozmowa, #dziecipytają #otobajka 

#wpadnijciedonasonline #chodźcieprzedekrany; 

 Realizowano zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019  

w zakresie polityki rodzinnej; 

 Zrealizowano projekt pt. „Rośnij z Gdynią Rodzinną”, w ramach którego wyprodukowano 

250 szt. miarek wzrostu dla dzieci z logotypem Gdyni Rodzinnej; 

 Współpracowano z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 

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

oraz prywatnymi; 

 Koordynowano program karta Gdynia Rodzinna w ramach Karty Mieszkańca: obsługa 

partnerów karty, nawiązano współpracę z nowymi partnerami; 

 Współpracowano z Klubami Rodzica działającymi na terenie Gdyni. 

 

Plan działań miasta przyjaznego dzieciom, młodzieży i rodzinie na lata 2020-

2022 

 

Plan przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/788/20 z dnia 25 listopada 2020 r. Jego 

głównym celem jest budowanie relacji, więzi i przyjaznej przestrzeni sprzyjającej 

rozwojowi rodziny oraz tożsamości dzieci i młodzieży w Gdyni. 

W ramach Planu w 2020 r. zrealizowano: 

 Koordynowano prace związane z uzyskaniem przez miasto Gdynia tytułu Miasta 

Przyjaznego Dzieciom; 

 Powołano Społeczną Radę ds. Rodziny i Dziecka. 
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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 2020 r. w ramach edukacji należały m.in.: 

 Prowadzono ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz szkół prowadzonych 

przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego; 

 Przygotowano dla ósmoklasistów informator o gdyńskich szkołach 

ponadpodstawowych; 

 Przygotowano oraz dystrybuowano gazetki informacyjne o gdyńskich placówkach 

oświatowych; 

 Zorganizowano online giełdę szkół ponadpodstawowych i giełdę zawodów; 

 Osiągnięto wyższe od średniej województwa pomorskiego i średniej krajowej wyniki 

egzaminów ósmoklasisty; 

 Osiągnięto wysokie wyniki matur w gdyńskich szkołach średnich. Uczniowie zakończyli 

egzamin maturalny ze średnią wyższą niż średnia wojewódzka i  krajowa, w kategoriach 
– język polski, matematyka, język angielski na poziomie podstawowym oraz język 

niemiecki również na poziomie podstawowym; 

 Utworzono klasy sportowe w 15 szkołach podstawowych i podpisano porozumienia 

z klubami sportowymi zrzeszonymi w Polskich Związkach Sportowych, w celu realizacji 

programu sportowego w danej dyscyplinie; 

 Realizowano rządowe programy: pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna 

tablica”, kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programu realizacji zadań 
doradcy metodycznego oraz programu „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 i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych patologią 

społeczną; 

 Realizowano projekty i programy edukacyjne: 

o „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 zrealizowano ok. 900 godzin zajęć dodatkowych); 
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 III Liceum Ogólnokształcące otrzymało pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 

oraz laptopy do nauki zdalnej, ale także środki do dezynfekcji, aby zajęcia stacjonarne 

mogły być realizowane zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi; 

 przyznano stypendia w łącznej kwocie 102 430,00 zł oraz zorganizowano wyjazd 

edukacyjny do Wrocławia dla 42 osób. 

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

w ramach projektu m. in.  

 zakupiono sprzęt do zajęć z legorobotyki dla dzieci w wieku przedszkolnym dla 9 

placówek edukacyjnych;  

 dla 9 placówek wychowania przedszkolnego zakupiono pomoce edukacyjne 

do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi; 

  wybudowano i oddano do użytku place zabaw dostosowane dla dzieci w wieku 
przedszkolnym przy 3 gdyńskich placówkach oświatowych;  

 przeprowadzono warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

uczęszczających do 5 gdyńskich placówek edukacyjnych;  

 prowadzono konsultacje indywidualne ze specjalistami dla rodziców dzieci 

w wieku przedszkolnym w 9 gdyńskich placówkach oświatowych;  

 15 nauczycieli wychowania przedszkolnego kontynuowano studia podyplomowe, 

z czego 8 osób zakończyło je w 2020 r. 

 zorganizowano zajęcia: 

- dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie 
stwierdzonych deficytów w wymiarze 1 644 h; 

- dla dzieci  w wieku przedszkolnym z języka angielskiego w wymiarze 992 h 

w 8 placówkach edukacyjnych;  

- dla dzieci w wieku przedszkolnym z preorientacji zawodowej w wymiarze 128 h 

w 9 placówkach edukacyjnych; 
 zorganizowano szkolenia edukacyjne dla nauczycieli: 

- z zakresu rozwijania umiejętności matematycznych dla 63 nauczycieli 

z 9 placówek edukacyjnych; 

- z zakresu rozwijania umiejętności językowych nauczycieli wychowania 

przedszkolnego dla 41 nauczycieli w 6 placówkach edukacyjnych; 

o „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” -  
w ramach projektu m.in.: 

 295 uczniów odbyło staż lub praktykę w 67 firmach; 

 zorganizowano warsztaty kulinarne dla 60 uczniów ZSHG oraz warsztaty z doradcą 

zawodowym, w których uczestniczyło 280 uczniów; 

 zorganizowano 22 szkolenia i kursy dla uczniów; 

 44 nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych z zakresu programowania 

JAVA, uprawnień SEP oraz w kursach z języków obcych; jeden nauczyciel rozpoczął 

studia podyplomowe; 
 zakupiono 20 laptopów dla nauczycieli z ZSHG, ZSChiE, ZSET i CKZiU nr 1 

oraz oprogramowanie do wsparcia zdalnej nauki uczniów ZSAE; 

 zakupiono oprogramowanie do symulacji biznesowych dla ZSET, ZSChiE i CKZiU 

nr 1 i przeszkolono 20 nauczycieli z zakresu jego obsługi. 

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

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

pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego 
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i Ustawicznego nr 1 w Gdyni oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni; 

zrealizowano kursy zawodowe dla osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem 

kwalifikacji; 

o „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - w ramach projektu m.in. realizacja szkoleń 
dla nauczycieli; realizacja warsztatów metodycznych, lekcji pokazowych, konsultacji 

indywidualnych oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli; opracowanie 

materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcji pokazowych; realizacja praktyk 

studenckich; 

o  „Erasmus+” - w ramach projektu pozyskano dofinansowanie dla 5 szkół  m.in. 
na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich; 

o „Erasmus+” w ramach PO WER – w ramach projektu pozyskano dofinansowanie 

dla 2 szkół m.in. na realizację zagranicznych praktyk oraz doskonalenie kompetencji 

przez nauczycieli tych placówek oświatowych; 

o Wymiany międzynarodowe – w 2020 r. odbyły się trzy wymiany międzynarodowe. 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych wyjechali do miejscowości Kouvola i Piikkio 

w Finlandii. Z kolei, uczniowie jednej szkoły podstawowej gościli w Gdyni uczniów 

z Hamburga, zorganizowano pobyt dla 15 osób z hamburskiej szkoły partnerskiej. 

o „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy” – zorganizowano konferencję online, która 
rozpoczęła priorytetowe działania w zakresie stałego podnoszenia jakości 

oraz dalszego dopasowania kształcenia zawodowego w Gdyni do gdyńskiego rynku 

pracy oraz dokonano analizy programów kształcenia w wybranych zawodach; 

o „Zdalna Szkoła” – w ramach pozyskanego dofinansowanie zakupiono 40 laptopów; 

o „Zdalna Szkoła +” – w ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 75 laptopów, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych; 

o „Akcja Zima – Akcja Lato 2020” – łącznie w programie wzięło udział 2 225 uczniów 

z 37 szkół: 

o „Konkursy Międzyszkolne 2020” – zrealizowano 110 konkursów. 

 

Gdyński Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w 2020 r. 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XII/415/19 z dnia 25 września 2019 r. 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 2020 r. za osiągnięcia w nauce w 2019 r. przyznano 65 stypendiów 

dla uczniów. 
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Program przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi na lata 2018-2020 

 

Celem programu jest podjęcie szeroko zakrojonych działań ukierunkowanych 

na wdrożenie skutecznych rozwiązań w walce ze zjawiskiem cyberprzemocy 
i infoholizmu. 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 Zakończono działania w ramach projektu pn. „Gdyni@ - online i offline – zawsze 

bezpiecznie”; 

 Rozpoczęto realizację projektu pn. „Empatia w internecie – gdyński program 

przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nowych technologii” w gdyńskich 

placówkach oświatowych (warsztaty, spotkania dla młodzieży, nauczycieli i rodziców); 

 Kontynuowano projekt „Fonolandia” w gdyńskich przedszkolach i klasach I-III szkół 

podstawowych (zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem specjalnych materiałów 

dydaktycznych). Dodatkowo, zlecono podmiotowi zewnętrznemu realizację badania 

ewaluacyjnego, którego celem była ocena mocnych i słabych stron oraz wskazanie 

rekomendacji do kolejnych edycji projektu. 

 

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 2020 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, 

Ladies’ Jazz Festival, Plener Literacki, finał Biennale Traffic Design 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. Ze względu na epidemię COVID-19 w 2020 r. 

odwołano liczne wydarzenia tradycyjnie realizowane w ramach Miejskiego Kalendarza 
Imprez, m.in. Open’er Festival, Lato zaczyna się w Gdyni – CudaWianki, Festiwal Kultur 

Świata Globaltica i miejską imprezę sylwestrową; 

 Mecenat Kultury, w ramach którego dofinansowano wydanie 4 publikacji i przyznano 

nagrody 42 artystom i osobom zaangażowanym w działalność kulturalną w Gdyni; 

 Gdyński Falochron Kultury, czyli program wsparcia dla artystów indywidualnych, 

zespołów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. W ramach 

Falochronu zawarto 56 umów z artystami; 

 Budżet Obywatelski, w ramach którego przekazano środki na 4 projekty  

w dziedzinie kultury realizowane w dzielnicach; 
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 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w ramach którego 

dofinansowano 12 projektów; 

 Udzielono dotacji dla Narodowego Muzeum Morskiego z przeznaczeniem na remont 

statku-muzeum Dar Pomorza oraz dotacji celowej dla Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja plenerowej ekspozycji 

ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom 

niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów oraz budową 

i wyposażeniem magazynu studyjnego”; 

 Gdyńskie Centrum Filmowe - w 2020 r. działało przez siedem dni w tygodniu, ze średnią 

liczbą 17 seansów dziennie. Frekwencja w 2020 r., w okresie od września do grudnia, 

wyniosła 13 715 widzów. Odbyło się 915 seansów, w ramach których zaprezentowano 
145 tytułów filmowych, w tym premierowo 20 polskich tytułów. Poza bieżącym 

repertuarem kina studyjnego realizowano cykle filmowe oraz filmowe cykle edukacyjne 

oraz wydarzenia okolicznościowe. Odbyły się również wydarzenia specjalne w ramach 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i Millennium Docs Against Gravity. W trakcie 

zamknięcia instytucji kultury z powodu epidemii COVID-19 poszerzana była działalność 
poza salą kinową m.in. w formie projektów: „Nowa Przestrzeń Kina”, a także „Lato 

na Patio” – frekwencja w ramach tego projektu wyniosła około 3 300 uczestników;  

 Gdyńskie Centrum Kultury - w ramach Teatru Konsulat odbyły się 2 premiery teatralne. 

Stacjonarnie odbyły się 62 spektakle, gromadząc 8 852 widzów. Zorganizowano 

3 bezpłatne pokazy online o łącznej liczbie 19 897 wyświetleń, a także 14 płatnych 

pokazów online, na które sprzedano 497 biletów. Poza tym , kontynuowano działania 

warsztatowe dwóch grup teatralnych: Bałtyckiego Teatru Różnorodności oraz grupy 

„W Kaczych Butach”. Obie grupy wystawiły swoje spektakle – w sumie 6 przedstawień 
stacjonarnych zobaczyło 1 033 widzów, a 2 bezpłatne pokazy online zanotowały 

5 522 wyświetlenia. Gdyńskie Centrum Kultury po zamknięciu instytucji rozpoczęło 

działania online – filmy zostały wyświetlone łącznie około 90 000 razy, a kanał YouTube 

zyskał 1 000 subskrybentów. Pozostałe działania stacjonarne i online obejmowały: 

wydarzenia z zakresu poezji oraz literatury – 5 spotkań stacjonarnych z udziałem 
200 osób; 5 koncertów muzyki klasycznej - 1 137 osób; 4 spotkania w ramach Biesiad 

Literackich, w których uczestniczyło łącznie 870 osób; Artystyczny Klub Malucha 

i Rodzica, w ramach których odbyło się 17 spotkań stacjonarnych, w których 

uczestniczyło 420 osób, oraz 5 spotkań online z 1 512 wyświetleniami; a także cykl 

„Kulturalne dzieciaki w Konsulacie” – 4 odsłony z udziałem 407 uczestników; 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni – w 2020 r. w Bibliotece zarejestrowano 

43 632 użytkowników (spadek o niemal 21% względem roku 2019). W każdej z grup 

wiekowych zanotowano łącznie 316 542 odwiedzin. W 2020 r. wypożyczono na zewnątrz 
472 746 książek. Tradycyjną ofertę książkową uzupełniały książki w wersji audio 

(audiobooki), ebooki, filmy i płyty winylowe. Biblioteka odnotowała wzrost o 27% 

wypożyczeń ebooków w stosunku do 2019 r. Stan zbiorów Biblioteki w 2020 r. 

to 383 563 jednostek bibliotecznych – przybyło 25 639 jednostek zbiorów, 

a zubytkowano 28 486 jednostek. W 2020 r. Biblioteka prenumerowała 81 tytułów prasy 
do wszystkich filii. W 2020 r. łącznie zorganizowano ponad 120 wydarzeń: spotkań 

autorskich, warsztatów, lekcji bibliotecznych czy spektakli teatralnych dla różnych grup 

odbiorców. Łącznie w wydarzeniach organizowanych online wzięło udział około 

11 500 uczestników (2 700 godzin oglądania); 
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 Muzeum Emigracji w Gdyni - W 2020 r. frekwencja w Muzeum wyniosła łącznie 

56 823 osób. Do zbiorów muzealnych przyjęto 153 obiekty, do zbiorów bibliotecznych 

zaś 146 książek i czasopism. Wykonano 1 974 odwzorowania obiektów pochodzących 

ze zbiorów Muzeum, które są wprowadzane do Ksiąg Inwentarzowych prowadzonych 

w programie Collective Access. Pracom konserwatorskim poddanych zostało 

14 obiektów ze zbiorów Muzeum. Ekspozycję stałą Muzeum zmodyfikowano w sposób 
ograniczający kontakt poprzez dotyk. W pierwszym okresie aplikacje w 70 ekranach 

dotykowych przerobione zostały w taki sposób, aby umożliwić zapoznanie się z treścią 

wystawy bez konieczności dotykania tych ekranów. W kolejnym e tapie przerobiono 

wszystkie wcześniej wyłączone aplikacje na ekranach dotykowych w celu umożliwienia 

zwiedzającym zapoznawania się z pełną treścią aplikacji za pomocą jednorazowych 

rysików. W ramach działań okołowystawowych przygotowano materiały edukacyjne 
i popularno-naukowe dotyczące wystawy i budynku Dworca Morskiego, które były 

elementem oferty online Muzeum. Istotnym projektem była też realizacja aplikacji 

mobilnej, która umożliwiła korzystanie z audio przewodników po wystawie 

na telefonach komórkowych – w jej ramach powstała ścieżka zwiedzania w polskim 

języku migowym oraz języku szwedzkim. Projekty kulturalne zrealizowane w 2020 r . 
to m.in.: wystawa czasowa „Carboland. Historia emigracji Polaków do pracy 

w kopalniach węgle we Francji i Belgi w latach 1919-1939”; Dzień Polonii i Polaków 

zagranicą; podcasty „Stacja Emigracja”; koncert zespołu The Coals; spotkania literackie 

online „a l’Antene”, 87 Urodziny Dworca Morskiego w formie słuchowiska 

udostępnionego w Internecie. W 2020 r. Muzeum realizowało stałą działalność 
edukacyjną w formie oferty warsztatów i oprowadzeń dla szkół oraz przedszkoli, 

bezpłatnych warsztatów i oprowadzeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, 

intelektualną i dla osób głuchoniewidomych, a także działań innych cyklicznych  

skierowanych do różnych grup wiekowych. Prowadzono również działania skierowane 

do imigrantów – spotkania językowe dla osób dorosłych pn. „Gdynia Language Swap”, 
zajęcia integracyjne dla kobiet z doświadczeniem migracji „emiGRACJE”, wielojęzyczne 

warsztaty teatralne dla młodzieży „Teatr +”. Realizowany był też program współpracy 

z nauczycielami pn. „Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład!”. W związku z czasowym 

zamknięciem Muzeum część zrealizowanych działań prowadzona była w formie online, 

m.in.: rodzinne warsztaty domowe oraz publikacje dla dzieci poruszające tematykę 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostępności różnych sfer życia codziennego. 
Księgarnia zorganizowała 7 spotkań autorskich, 2 z widownią i 4 online, a także była 

partnerem działań edukacyjnych podczas Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury 

Dziecięcej „Ojce i dziadki” i premiery książki „Wietnam dla dociekliwych”;  

 Muzeum Miasta Gdyni - w obiekcie Muzeum oraz na stronach internetowych 

zaprezentowane zostały 3 duże ekspozycje. W kwietniu, we współpracy z Muzeum 

Historii Żydów Polskich Polin, otwarta została wystawa „Gdynia – Tel Awiw. Odsłona 

Gdyńska”, ujawniająca sekrety modernistycznego pokrewieństwa łączącego tytułowe 
miasta. Wystawa „Janusz Kaniewski” była 7. już edycją cyklu „Polskie Projekty Polscy 

Projektanci”. W listopadzie uruchomiono wystawę „Legenda Radmoru. Siedemdziesiąt 

lat komunikacji radiowej, techniki i wzornictwa przemysłowego”. Ponadto, dzięki 

współpracy z Galerią Klif w przestrzeni tego obiektu zaprezentowano wystawy „Moda 

i Uroda” oraz „Zanim powstał Klif” – w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia 
do centrum handlowego. Działania online obejmowały: projekt „Szkło, metal, detal. 

Gdyński modernizm w sieci”, czyli internetową kontynuację projektu wystawienniczego 

Muzeum z 2017 r., a także wystawę poświęconą 50. rocznicy grudniowej tragedii 
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na Wybrzeżu „Grudzień '70. Nieobecność”. W 2020 r. Ośrodek Edukacji realizował 

projekty mające na celu aktywowanie odbiorców w sieci (warsztaty, wykłady 

oraz spotkania) oraz poza nią (spacer, gry miejskie). Novum w działalności Muzeum 

było stworzenie przyjaznej przestrzeni na schodach prowadzących do wejścia. 
Muzealny ogród powstał dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy sadzili w nim swoje 

rośliny i siali nasiona; 

 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni - średnia frekwencja w Teatrze 

w 2020 r. wyniosła 76,07%, suma widzów – 10 264 osób. W siedzibie Teatru zagrano 

łącznie 90 spektakli. Ponadto odbyły się 4 imprezy gościnne, w których wzięło udział 

1 240 osób. W ramach działań online opublikowano 52 nagrania filmowe. Wpłynęło 

257 prac do konkursu na Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną oraz 75 prac do Konkursu 

im. A. Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych. Działania edukacyjne 
realizowane w 2020 r. obejmowały działania stacjonarne na żywo, w tym: spacery  

teatralne; premiery studenckie spektakli połączone ze spotkaniami twórców 

z publicznością; warsztaty do spektakli repertuarowych; projekt „Sceno-sfera”; projekt 

„Te-integracja”; projekt „Teatralna zadymka”; a także cykl warsztatów dla nauczycieli 

„Belfer w teatrze”. Z uwagi na epidemię COVID-19 realizowano także działania online, 
w tym m.in.: „Kulisy Teatru”, „Rodzinne czytanki. Domowe rekwizytorium”, „Spacerownik 

teatralny. Teatr i morze”, „Belfer w teatrze online”, cykl „Świetlica teatralna online”, 

„Elementarz teatru online” – tworzenie na bieżąco słownika teatru, współtworzony 

m.in. przez młodzież z grupy SCENO-SFERA oraz dzieci, a także projekt „TISZ” – 

kontynuacja współpracy z I klasą teatralno-filmową z IX LO w Gdyni; 

 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej – w 2020 r. Teatr zrealizował 120 biletowanych 

spektakli własnych na trzech scenach dla 62 055 widzów oraz jeden biletowany 
spektakl online dla 1 965 widzów. Odbyły się 2 premiery – musicalu „Księga dżungli” 

w reż. Jakuba Szydłowskiego na Nowej Scenie oraz „Koncert Sylwestrowy online”. 

 

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 2020 r. ogromny wpływ na działalność Biblioteki Publicznej w Gdyni miała sytuacja 

pandemiczna. W czasie 2020 r. wszystkie filie Biblioteki były czasowo zamknięte 

dla czytelników – w dniach od 11 marca do 13 maja oraz ponownie od 9 listopada 
do 1 grudnia, łącznie 60 dni roboczych. W związku z ograniczeniami, jakie wynikały 

z pandemii, odnotowano spadek o ponad 20% względem 2019 r. – w 2020 r. z Biblioteki 

skorzystało 43 632 czytelników. 

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Strategii w 2020 r.: 

 W ramach poprawy infrastruktury Biblioteki zrealizowano następujące zadania: 

o remont części pomieszczeń w Filii nr 1 przy ul. Boisko 6 na Obłużu; 

o remont pomieszczeń Dyrekcji Biblioteki Gdynia przy ul. Świętojańskiej 141-143; 
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o wymiana stolarki okiennej i parapetów oraz demontaż krat w oknach w Filii nr 18 

przy ul. Kartuskiej 20B; 

o wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w Wypożyczalni Centralnej 

przy ul. Abrahama 60; 

o projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia nowobudowanej biblioteki na Małym Kacku; 

o zakup samochodu dostawczego na potrzeby Biblioteki Gdynia. 

 W ramach rozwoju Biblioteki jako organizacji oraz budowy zespołu pracowników: 

o pozyskano fundusze na projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, 

Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe 

rozwiązania polskie i norweskie”. Oprócz działań związanych z szeroko pojętą poprawą 

dostępności, zwłaszcza dla emigrantów, i  wdrożeniem nowych usług bibliotecznych 
projekt zakłada szereg działań skierowanych do zespołu biblioteki, przede wszystkim 

w zakresie szkoleń i wymian pracowniczych; 

o przeprowadzono badania potrzeb szkoleniowych oraz wdrożono plan szkoleń 

wewnętrznych; 

o zorganizowano 6. edycję ogólnopolskiej konferencji dla pracowników bibliotek 
„Kierunek Wizerunek”; 

o uczestniczono w projekcie Praktyka dla Praktyka. 

 W zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej: 

o zorganizowano ponad 100 wydarzeń w przestrzeni internetowej – na czas domowej 

kwarantanny ruszyła akcja #domowabiblioteka. Codziennie na profilu FB zamieszczane 

były odnośniki do darmowych e-booków, audiobooków, podcastów i innych materiałów 

literackich: spotkań autorskich, recenzji książek, czy czytania na ekranie. W 2020 r. 

na profilu FB Biblioteki Gdyni zamieszczono 103 materiały video. Łącznie 
w wydarzeniach organizowanych online przez Bibliotekę Gdynia wzięło udział ok. 11 500 

uczestników, którzy spędzili na oglądaniu materiałów  łącznie ponad 2 700 godzin; 

o realizowano współpracę z Urzędem Miasta Gdyni – w portalu miejskim 

bibliotekarze publikowali „Depesze Literackie; 

o realizowano cykle tematyczne polecenia książek – „Booktour” i „Bibliotekarze 
polecają”. 

 W ramach priorytetu związanego z czytelnikami i ich potrzebami, m.in. wdrożenie 

bezpiecznych zasad korzystania z usług bibliotecznych w czasie pandemii 

oraz udogodnień dla czytelników umożliwiających korzystanie z oferty kulturalnej 

online a także działania związane z rozwojem infrastruktury bibliotecznej: 

o uruchomiono w systemie bibliotecznym zamówienia na zbiory – internetowe 

i telefoniczne, tak aby skrócić czas przebywania użytkowników w filii bibliotecznej; 

o zamknięto tzw. wolny dostęp do regałów, zbiory podawane były przez  bibliotekarzy; 

o użytkownicy biblioteki mogli korzystać z książkomatu, gdzie można było odbierać 

zamówione zbiory; 

o zaoferowano użytkownikom przesyłanie mailowo skanów artykułów czasopism; 

o wdrożono system wydawania kodów za pomocą maili celem usprawnienia 
platformy LEGIMI w czasie ograniczonej działalności biblioteki. W minionym roku 

czytelnicy pobrali ponad 5 tys. kodów dostępu do  platformy i przeczytali 

4 422 654 stron, czyli około 14 742 przeciętnych (300-stronnicowych) wydawnictw 
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książkowych. Zanotowano duży wzrost względem 2019 r. – aż o 27% więcej 

przeczytanych ebooków. 

 

Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022 
 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIV/479/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Jest 

to podstawowy dokument służący 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 2020 r. w zakresie opieki nad zabytkami, zgodne 

z założonymi priorytetami: 

 Przyznano 22 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane; 

 Wydano publikację pt. „Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu 

i integralności w Gdyni i w Europie"; 

 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. 

 Wykonano prace konserwatorskie: przy grobowcu rodziny Samborskich na cmentarzu 

przy ul. Witomińskiej oraz grobowcu rodziny Olszowskich-Michalewskich na cmentarzu 

przy ul. Witomińskiej;  

 Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe dla Szybowiska w Małym Kacku, 

wydarzenia grudnia 1970 r. i lokalizacji pierwszego magistratu w Gdyni; 

 W ramach bieżących prac prowadzono czynności związane z architekturą 

modernistyczną: uzgadnianie inwestycji budowlanych, nadzorowanie prac 

konserwatorskich, dokumentowanie zabytków poprzez wykonywanie kart 
ewidencyjnych, zlecanie wykonania programów prac konserwatorskich, dokumentacji 

fotograficznych zabytków czy prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce 

okiennej; 

 Przygotowano I etap wniosku o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

 Zaprojektowano i wykonano aranżację części InfoBoxu – ArchiBoxu – prezentującego 

modernistyczną architekturę Gdyni; 

 Współpracowano z niemieckim wydawcą DOM Publishers nad wydaniem trójjęzycznego 

przewodnika Architektonicznego dla Gdyni; 

 Zrealizowano film dokumentalny z inauguracji obchodów 40. roczn icy powstania 

Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego; 
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 W ramach Weekendu Architektury 2020 przygotowano prezentację i  przeprowadzono 

wykład na temat zanieczyszczeń architektury modernistycznej w Gdyni w czasie II 

wojny światowej; 

 Zrealizowano cykl „Gdyńskie konserwacje” w Ratuszu i w portalu miejskim, obejmujący 

26 ilustrowanych artykułów. 

 

Sport i rekreacja 
 

Gdyńskie Centrum Sportu w 2020 r. realizowało zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W 2020 r. zrealizowano m.in. następujące imprezy 

oraz projekty sportowe i rekreacyjne na terenie Gdyni: 

 Mistrzostwa Świata w Półmaratonie – udział wzięło 327 najlepszych zawodników 

i zawodniczek z całego świata; 

 Turniej koszykówki ulicznej Energa 3x3 Gdynia oraz Mistrzostwa Polski – udział wzięło 

548 osób, w tym dzieci i młodzież; 

 Dzień Aktywnego Seniora – odbyła się 6. edycja, podczas której 200 uczestników wzięło 

udział w zajęciach sportowych: fitness, pilates czy zumba. W  ramach obchodów tego 

dnia udostępniono także strefę medyczną dla seniora, w której wykonywano badania; 

 Aktywne lato – podczas edycji 2020 zorganizowano 54 turnieje siatkówki plażowej, 

beach soccera i plażowej odmiany rugby. W turniejach siatkówki wzięło udział przeszło 
675 par, a łącznie we wszystkich turniejach – 1 782 osoby. Poza godzinami organizacji 

turniejów, boiska udostępniano wszystkim zainteresowanym w ramach systemu 

rezerwacji boisk na terenie Gdyni; 

 Ferie zimowe – zajęcia zorganizowane dla młodzieży szkolnej w formie animacji 

instruktorskich z takich dyscyplin jak piłka nożna, koszykówka, unihokej i tenis stołowy, 

piłka ręczna, football amerykański, rugby. Najmłodsze dzieci mogły spędzić czas 

w specjalnie przygotowanym kąciku zabaw oraz zagrać w piłkarzyki. W zajęciach 

wzięło udział ok. 900 osób. W czasie ferii zimowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
zorganizowano zajęcia zumba fitness dla każdego mieszkańca Witomina w miesiącach 

luty i marzec. Przeprowadzono 6 zajęć, w każdym z nich średnio brało udział 

ok. 20 osób;  

 Światowy Dzień Serca – wydarzenie organizowane corocznie, w 2020 r. ze względu 

na pandemię odbyło się online. Program trwał 3h, podczas którego można było 

m.in. posłuchać rozmów z dietetykiem, kardiologiem czy trenerem fitness 

oraz poćwiczyć z trenerami Gdyńskiego Poruszenia; 

 Gdyńskie poruszenie - cykl cotygodniowych, darmowych zajęć sportowych 

dla mieszkańców miasta, organizowanych przez cały rok odbywających 

się w 6 dzielnicach miasta. 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. W 2020 r. z powodu pandemii, zostały 

one zawieszone na dłuższy okres roku. W zajęciach, które odbyły się w obiektach GCS 
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do czasu wprowadzenia zakazu wzięło udział 5 300 osób, w zajęciach w dzielnicach 

2 230 osób, natomiast w zajęciach prowadzonych na NSR – na świeżym powietrzu – 

2 800 osób. Ponadto w okresie wakacyjnym prowadzone były zajęcia zumby dla dzieci 

na gdyńskiej plaży. Łączna liczba osób, które wzięły udział w zajęciach to 10 330; 

 Rozgrywki szkolne – zorganizowano rozgrywki w 8 dyscyplinach sportowych, 

większość zawodów została rozegrana na wszystkich szczeblach edukacyjnych 
w trzech kategoriach wiekowych; 

 Program edukacji morskiej „Gdynia na fali” – do programu zgłosiło się ok. 1 800 dzieci 

z klas I-V z 18 gdyńskich szkół podstawowych i 17 gdyńskich przedszkoli. Program 
został zrealizowany w formule online – placówkom edukacyjnym rozesłano materiały 

do pracy podczas lekcji wychowawczej czy w domu; 

 Regaty i imprezy żeglarskie –  miasto było współorganizatorem regat o „Błękitną 

Wstęgę Zatoki Gdańskiej” oraz Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”; 

 Cykliczne zajęcia nordic walking – dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 

w dzielnicy Karwiny przeprowadzono 26 zajęć, w których wzięło udział 15 osób 

oraz we współpracy z Radą Dzielnicy Witomino zorganizowano 23 zajęcia, w których 

średnio uczestniczyło 15 osób; 

 Gry i zabawy w terenie – w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowano: 

o gry i zabawy z mapą i kompasem – 2 spotkania w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

2 spotkania w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, jedno spotkanie w dzielnicy 

Kamienna Góra, w których uczestniczyło 65 osób; 

o gry terenowe na orientację w dzielnicach: Orłowo, Wielki oraz Witomino, w których 

uczestniczyło 70 osób; 

o promocja programu „Gdynia na fali” podczas eventu zorganizowanego przez 

Wydział Polityki Rodzinnej pt. „Chodźcie na Plac Kaszubski”; 

 Projekt pilotażowy „Wgraj się” – realizowany we współpracy z Gdyńskim Centrum 

Zdrowia. Udział w projekcie wzięło 83 uczniów z czterech klas II z SP nr 45.  

W ramach realizacji przeprowadzono w szkole lekcje wychowania fizycznego  
  z profesjonalnymi trenerami oraz zawodnikami czołowych gdyńskich klubów; 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Programu Unii Europejskiej 

ERASMUS +: 

o „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality 

of seniors’ lives” – głównym celem projektu była wymiana wiedzy i  doświadczenia 

w zakresie aktywizacji i motywacji seniorów w wieku 60+ oraz wzbogacenie 

standardów usług opiekuńczych, projekt zakończony; 

o „Bringing Sport To Children With Special Needs” – w ramach współpracy z Ljudska 
univerza, Zavod za Izobrazevanje in kulturo, Rogaska Slatina wypracowano konspekty 

ćwiczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; 

o „PACE – Physical Activity Enhancement” – w ramach projektu opracowano materiał 

do podręcznika na temat zumby i fitnessu oraz sukcesywnie wdrażano promocję 

zdrowia poprzez aktywność fizyczną wśród osób w wieku 50+, projekt zakończony. 
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Cmentarze 
 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych realizuje zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie 

cmentarnictwa i administruje trzema cmentarzami komunalnymi przy ul. Witomińskiej 

i ul. Spokojnej w Gdyni oraz gdyńskim cmentarzem komunalnym w Kosakowie.  

W 2020 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zrealizował następujące zadania: 

 Odbyło się 2 086 pogrzebów (o 103 więcej niż w roku poprzednim), w tym na Cmentarzu 

Witomińskim 1 075 (o 2 więcej niż w 2019 r.), przy ul. Spokojnej 320 (o 36 więcej) 

i w Kosakowie 691 (o 65 więcej). Liczba pogrzebów po kremacji wyniosła 1 048 
i stanowiła 50,24% ogółu pogrzebów (w 2019 r. 48,71%); 

 Przeprowadzono inwestycje i remonty: 

o Cmentarz Witomiński – zapewniono stałą pielęgnację grobów i kwater  

oraz wykonano remonty nagrobków w kwaterze Obrońców Wybrzeża; 

o Cmentarz Garnizonowy w Gdyni-Oksywiu – zapewniono stałą pielęgnację Kwatery 

Pamięci;  

o Cmentarz w Kosakowie – remont wiaty głównej, modernizacja sieci grzewczej 
budynku administracyjno-socjalnego, modernizacja kaplicy pogrzebowej; wykonano 

oznakowanie estetyczne i oznakowanie grobów oraz w związku z rozbudową 

cmentarza zmodernizowano także elektroniczną mapę cmentarza;  

 

Oraz w obrębie wszystkich cmentarzy komunalnych w Gdyni: 

o remonty dróg wewnętrznych; 

o remonty pojazdów i sprzętu oraz zakupienie zamiatarki; 

o wykonano wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów; 

o zakupiono pojemniki na odpady segregowane; 

o wykonano regały do wystawiania na cmentarzach zniczy do ponownego użytku; 

o przystosowano biura obsługi klientów do wymogów sanitarnych w związku 

z pandemią; 

o na gdyńskich cmentarzach komunalnych wdrożono rozwiązania, która mają 

na celu ograniczenie efektu cieplarnianego – specjalne pojemniki na odpady 

biodegradowalne oraz regały do wystawiania zniczy do ponownego użytku. 

 

Bezpieczeństwo 
 

Straż Miejska odpowiada za realizację zadań w zakresie porządku publicznego 

i kształtowania bezpiecznych warunków życia mieszkańców Gdyni. 

Najważniejsze działania zrealizowane przez Straż Miejską w Gdyni w 2020 r.: 

 Przeprowadzono interwencje własne (2 633 – spadek o 38% względem ubiegłego roku) 

i zlecone (25 105 – spadek również o 38% względem ubiegłego roku); 
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 Zabezpieczono imprezy i zgromadzenia (143); 

 Zabezpieczono miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (16); 

 Współpracowano z: Policją (302), Strażą Pożarną (34), Strażą Graniczną (1), 

Żandarmerią Wojskową (4), SOK (14), MOPS (52), SANEPID (3), radami dzielnic (73), 

urzędem skarbowym (1) i inne (321); 

 Odwieziono osoby nietrzeźwe (87); 

 Unieruchomiono pojazdy poprzez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (3 437); 

 Usunięto pojazdy z drogi (243); 

 Odnaleziono pojazdy (29); 

 Ujawniono wysypiska śmieci (52); 

 Przeprowadzono kontrole: handlu alkoholem (4), handlu innymi towarami (39), 

pozwoleń na budowę (13), pozwoleń na prace w pasie drogi publicznej (15), terenów 

szkół (436), innych (6 257); 

 Pouczono sprawców wykroczeń (5 473); 

 Wystawiono mandaty nałożone przez strażników miejskich (1 839); 

 Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdyni (75); 

 Obsługiwano centrum monitoringu wizyjnego – ilość zdarzeń zarejestrowanych (6 865); 

ilość interwencji podjętych (5 108), skuteczność (74,14%). 
 

Gminne 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. 

Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni 

 

Najważniejsze zadania zrealizowane przez Wydział Budynków w 2020 r.:  

 Zrealizowano II etap budowy Parku Centralnego wraz z parkingiem podziemnym 

na 270 samochodów. 

 Przebudowano pomieszczenia w Filii Żłobka Niezapominajka przy ul. Wiczlińskiej 33 

wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw w ramach projektu „Aktywny rodzic. 

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

 Wykonano roboty budowlane wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem 

do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego Nr 1 w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – 

budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” 

– w ramach inwestycji m.in. przebudowano budynek główny wraz z dobudową dźwigu 

osobowego dla osób niepełnosprawnych, wybudowano czterokondygnacyjny budynek 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

60 | S t r o n a  
 

mieszczący pracownie warsztatowe, przebudowano istniejący budynek z pracowniami 

warsztatowymi. Inwestycja zakończona. 

 Realizowano prace przy budowie sali gimnastycznej z biblioteką, biurem Rady Dzielnicy 

i pomieszczeniem dla mieszkańców oraz dziedzińcem przy Szkole Podstawowej nr 16 

- inwestycja w trakcie realizacji. 

 Przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 oraz przebudowano i wybudowano drogę 

pożarową wraz z modernizacją miejsc postojowych. Inwestycja zakończona. 

 Realizowano prace przy budowie biblioteki z biurem Rady Dzielnicy przy ul. Łowickiej 

51 wraz z zagospodarowaniem – inwestycja w trakcie realizacji. 

 Realizowano prace przy przebudowie części budynku użyteczności publicznej przy 

ul. Chylońskiej 237 na potrzeby Przystani Chylońska 237 – inwestycja w trakcie 

realizacji. 

 Wykonano kompleksową modernizację energetyczną 7 budynków szkolnych takich jak: 

Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 52, 

VI Liceum Ogólnokształcące, XIV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Chłodniczych 
i Elektronicznych, Zespół Placówek Specjalistycznych.  

 Wykonano kompleksową modernizację energetyczną budynku komunalnego 

mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 11. 

 Wykonano remont pomieszczenia Rady Dzielnicy w budynku Szkoły Podstawowej nr 33. 

 Zrealizowano remonty, modernizacje i inwestycje w placówkach oświatowych takich 

jak: Przedszkole nr 11,Przedszkole nr 29, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa 
nr 12, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 33, 

Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 48, 

IX Liceum Ogólnokształcące. 

 Wyremontowano pomieszczenia w Miejskiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego 

przy ul. Białowieskiej 1. 

 

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 2020 r. zrealizowano m.in. takie działania jak: 

 Wykonano 1396 awaryjnych napraw lokali i budynków; 

 Wykonano konserwacje 2 przepompowni i usunięto awarie; 

 Wyremontowano 66 lokali gminnych (pustostanów);  

 Wykonano 438 przeglądów budynków (budowlanych, elektrycznych, gazowych, 

kominowych); 
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 Wykonano rozbiórkę 6 obiektów; 

 Wyremontowano: 15 pieców na opał stały, 15 dachów, nawierzchnię, schody i chodniki 

w 9 lokalizacjach, węzeł c.o.-c.w.u. (wymiana automatyki); 

 Wyremontowano-wymieniono instalację elektryczną w 19 lokalach; 

 Wymieniono: 1 pion wodnokanalizacyjny, przyłącza energetyczne w 3 budynkach, 

stolarkę budowlaną w 5 lokalach; 

 Zlikwidowano piece na paliwo stałe w 107 lokalach mieszkalnych;  

 Przebudowano kanalizację wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla potrzeb jednego 

budynku; 

 Naprawiono przewody kominowe; 

 Wyremontowano place zabaw. 

 

Rewitalizacja 
 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) na lata 2017-2026 – „Gdynia OdNowa” 
 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXX/721/17 z dnia 29 marca 2017 r. 

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 2020 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 podjęto decyzję o utrzymaniu 

funkcji mieszkalnej w zespole przy jednoczesnym podnoszeniu stanu technicznego 

zabudowań; 

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

rekreacyjna)” zakończono prace nad optymalizacją dokumentacji w celu urealnienia 

kosztów inwestycji.  

Dzielnica Oksywie 

 Dokonano przebudowy dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, w ramach 

przebudowy nastąpiło wyposażenie obiektu w meble  oraz uzyskano pozwolenie 

na użytkowanie i we wrześniu 2020 r. nastąpiło otwarcie obiektu; 

 Usprawniono ruch pieszych na ul. Arciszewskich w kierunku centrum dawnej wsi 

Oksywie, po uzgodnieniu dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę realizacji 

zadania, który w III kwartale przystąpił do prac oraz trwały prace nad przygotowaniem 
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dokumentacji projektowej pn. „Rozwój przestrzeni publicznej oraz przebudowa układu 

komunikacyjnego w obrębie dawnej wsi Oksywie”; 

 W ramach budowy nowego budynku komunalnego przy ul. Dickmana dokonano 

rozbiórki baraku mieszkalnego pod adresem ul. Dickmana 26, zapewniono 

mieszkańcom lokale zastępcze, prowadzono remonty 4 lokali oraz realizowano 

działania związane z rozkwaterowaniem mieszkańców w inwestycji; 

 Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję 

zagospodarowania parku leśnego w ramach projektu pn. „Integracja Oksywia Górnego 

i Oksywia Dolnego poprzez utworzenie traktu pieszego oraz parku leśnego na terenach 
pomiędzy ul. Bosmańską i Żeglarzy”. Wyłoniono zwycięską pracę; 

 Prowadzono prace projektowe dotyczące przyłączenia do kanalizacji sanitarnej 

12 nieruchomości mieszkalnych przy ul. Osada Rybacka; 

 Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace modernizacyjne polegające na zmianie 

sposobu ogrzewania poprzez wykonanie kotłowni gazowej, doprowadzenia c.o. 

oraz c.w.u. do mieszkań oraz wymianę pionów wodnych, kanalizacyjnych 

i energetycznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Arciszewskich 23; 

 Prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców oraz realizowano działania mające 

na celu zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację obszaru, m.in. wspólne tworzenie 

ogródków; 

 Współpracowano z 4 wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów 

i zagospodarowania przestrzeni jako realizacja programu zaangażowania wspólnot 

mieszkaniowych zlokalizowanych w obrębie osiedla oraz umożliwienie im aktywnego 

uczestnictwa w procesie rewitalizacji i udziału w finansowaniu. 

Osiedle Meksyk 

 Trwały prace nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla II etapu budowy węzła 

integracyjnego Gdynia Chylonia. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy 

zadania. 

Dzielnica Chylonia – obszar Zamenhofa-Opata Hackiego 

 Prowadzono prace związane z przygotowaniem tymczasowych miejsc postojowych 

między budynkami Zamenhofa 2 i 4; 

 Prowadzono prace zmierzające do powtórnego udostępnienia i zagospodarowania 

przez mieszkańców ogrodu społecznego znajdującego się na terenie TKKD Checz 

Gdynia. 

Dzielnica Leszczynki tzw. Pekin 

 W ramach programu osłonowego, do końca 2020 r. z obszaru wzgórza Orlicz-Dreszera 

wyprowadzono 290 osób (140 rodzin); 

 Zapewniono mieszkania socjalne osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi 

ze wskazaniem lokalu socjalnego. 

Dzielnica Witomino 

 Dom Sąsiedzki Widna 2a – przygotowano dokumentację budowlaną i wykonawczą 

dla obiektu oraz dokumentację zamienną ZRID, ogłoszono także postępowanie 

na wyłonienie wykonawcy zadania; 
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 Rozwój terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie SP 35 wraz z zagospodarowaniem 

fragmentów lasu w obrębie głównych stref wejściowych – w ramach zadania oddano 

do użytku boisko przy SP 35; 

 Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych 

dedykowanych mieszkańcom osiedla oraz przebudowa ul. Nauczycielskiej – w ramach 

projektu przeprowadzono konsultacje społeczne projektu oraz zawarto porozumienie 

o współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową, na terenie której zostaną zaprojektowane 

miejsca postojowe, które spółdzielnia wykona na własny koszt; 

 Przygotowywano się do realizacji zmian w ul. Uczniowskiej – przeprowadzono analizy 

dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zmianę organizacji ruchu 

oraz rozpoczęto prace projektowe i konsultacje społeczne dotyczące 
zagospodarowania przestrzeni między blokami; 

 Prowadzono punkt konsultacyjny  dla mieszkańców dzielnicy; 

 Realizowano program zaangażowania wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych 

w obrębie osiedla oraz umożliwiono im aktywne uczestnictwo w procesie rewitalizacji 

przy częściowym zaangażowaniu własnych środków finansowych. 

Ponadto w ramach działań rewitalizacyjnych w 2020 r. zrealizowano takie działania jak:  

 Prowadzono działalność Komitetu Rewitalizacji, w ramach której zorganizowano 

3 spotkania poświęcone tematyce postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

oraz opiniowaniu Oceny aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji; 

 Prowadzono regularną współpracę z miejskimi jednostkami budżetowymi, wydziałami 

UM oraz organizacjami pozarządowymi; 

 Przeprowadzono ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026; 

 Realizowano projekty o charakterze inwestycyjnym i społecznym: 

o „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

o „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” 

poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, 

o „Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 

społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”, 

o „Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany 

dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną”, 

o „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 
społeczności w dzielnicy Oksywie”, 

o „Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 

społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”, 

o Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”, 

o Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni”; Oś Priorytetowa 6: „Integracja” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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 Uruchomiono drugą edycję konkursu na wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców 

pięciu podobszarów rewitalizowanych (Witomina, Oksywia, rejonu ulic Zamenhofa 

Opata Hackiego, Meksyku, Babich Dołów) w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia 

OdNowa” – zrealizowanych w 2020 r. zostało 8 inicjatyw na 2 podobszarach (Witomina, 

Oksywia), kilka ze zgłoszonych inicjatyw w 2020 r. czeka na realizację w 2021 r. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi  
 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIV/449/19 z dnia 27 listopada 2019 r. 

„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 2020 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 W ramach współpracy finansowej samorząd przekazał na realizację zadań publicznych 

na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę 61 208 705 zł. Dzięki tym środkom organizacje 
pozarządowe zrealizowały 451 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł 73 800 

000 zł. Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł niemal 13 mln zł, 

pochodzących ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. Wiele zadań 

skierowanych było do ogółu mieszkańców Gdyni, więc z dużym prawdopodobieństwem 

założyć można, że statystycznie każdy mieszkaniec był adresatem działań sektora 
pozarządowego. 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: 

o 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 ds. Budżetu Obywatelskiego. 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. Specjalną rolę członkowie rady odegrali w początkowym okresie 

pandemii, kontaktując się w większością organizacji pozarządowych działających 

w mieście oraz zasięgając informacji o ich problemach i potrzebach w tym trudnym 

czasie – działania te umożliwiły dostosowanie form pomocy do potrzeb; 
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o 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; 

o Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej reprezentował 
prezydenta w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

o 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 2021 r. – 

w związku z pandemią – po raz pierwszy w formie multimedialnej. 

 

Gospodarka 
 

Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości 

 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXI/1034/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. 
i zaktualizowany uchwałą nr XIII/244/15 z dnia 28 października 2015 r. 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). 

Rok 2020 był wyjątkowy z uwagi na ogłoszony w marcu stan epidemiologiczny w całym 

kraju. Wprowadzone rządowe obostrzenia miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

lokalnej gospodarki oraz działania podjęte i realizowane przez Wydział Polityki 
Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni 

W 2020 r. zrealizowano następujące działania w ramach kierunków strategicznych 

zawartych w Programie: 

 Opracowano i realizowano Gdyński Falochron - szeroki program pomocy mieszkańcom 

w czasie kryzysu adresowany do różnych grup społecznych, w tym i do lokalnych firm. 

Falochron dla Biznesu obejmował pomoc związaną m.in. z czynszami, podatkami 

i opłatami lokalnymi oraz wsparciem doradczym i eksperckim, tj.: 

o zwolnienie z należności czynszowych za lokale i nieruchomości gminne; 

o obniżenie należności czynszowych o 50% za lokale i nieruchomości gminne; 

o zwolnienie z czynszu za ogródki gastronomiczne; 

o obniżenie o 30% należności czynszowych za lokale i nieruchomości gminne – 

po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; 

o odroczenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości; 

o odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste; 
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o wsparcie doradcze i eksperckie – prawne, podatkowe, finansowe, biznesowe, 

marketingowe oraz strategiczne – ze wsparcia skorzystało 100 gdyńskich firm, doradcy 

zrealizowali łącznie 239 voucherów, co dało 239 h konsultacji; 

o zmniejszenie/zawieszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w czasie zamknięcia lokali; 

o umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami spowodowane 

zamknięciem lokalu; 

o powołanie Rady ekonomiczno-społecznej zespołu tematycznego Urbanlab Gdynia 

ds. adaptacji do życia po pandemii; 

 Kontynuowano działania realizowane  na rzecz podniesienia atrakcyjności Zespołu 

Miejskich Hal Targowych w Gdyni:  

o organizowano wydarzenia m.in.: Dzień Kreatywny (3 edycje), Festiwal Kwiatów, 

Weekend Kulinarny, Święto Hal Targowych, Dzień otwarty wystawy Muzeum 

Kameralnego Hal Targowych, wystawa fotograficzna: "B jak Bauhaus - detale 

modernistyczne oraz eksponaty z Mini Muzeum Bankowca" w ramach cyklu spotkań 

rzemieślniczo-hobbystycznych pt. „Od detalu do rzeczy”. Zorganizowano także 
spotkania i warsztaty; 

o w ramach promocji krzyżowej, wspólnie z Gdyńskim Szlakiem Modernizmu, 

zrealizowano cykl spacerów z certyfikowanymi przewodnikami „Wakacje 

z architekturą: spacery z modernizmem. Edycja 2020” - Hale Targowe były jedną 

atrakcji na trasie spacerów, zatytułowanych: „Modernistyczne śródmieście na styku 

miasta i portu”; 

o realizowano bieżące działania promocyjno-reklamowe m.in.: prezentacja nowych 

stoisk i kupców na profilu Facebook i Instagram, wywiady z kupcami w formie nagrania 

live na funpage’u, prezentacja ich sylwetek oraz asortymentu, poszerzenie mapy 

produktów regionalnych Hal Targowych o nowe stanowiska i ich bogatą ofertę 

przetworów i dań, produkowanych w Gdyni; 

o prowadzono prace nad nową koncepcją Muzeum Hal Targowych w zakresie: 

poszukiwania i wyboru atrakcyjnych przedmiotów i kolekcji vintage, estetyzacji 

przestrzeni; 

o prowadzono na bieżąco akcje informacyjne o zmianach w funkcjonowaniu obiektu 

Hal Targowych, aktualizujące oferty sprzedaży na dowóz, którą zainicjowali kupcy Hal 
Targowych (#halenadowóz) czy o spontanicznej akcji szycia maseczek ochronnych 

przez krawcowe pracujące w obiekcie Hal. 

 Kontynuowano projekt pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia 

przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych 

– w ramach działań projektowych: 

o zorganizowano spotkanie prezentujące drugą część wyników badań dotyczących 

przedsiębiorczości rodzinnej w Gdyni; 

o uczestniczono w dwóch spotkaniach dla firm rodzinnych pn. „Firma rodzinna – 

dobrostan czy balast życiowy”; 

o opracowano i przyjęto Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych 

będący prezentacją celów i działań miasta wspierających przedsiębiorczość rodzinną 

w Gdyni; 

 Realizowano projekt „Gdynia dla Firm Rodzinnych” – w ramach działań projektowych: 
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o utworzono nowy profil na Facebooku – Firmy Rodzinne Gdynia wraz z platformą 

ogłoszeniową „Rodzinni Rodzinnym”; 

o powołano Zespół ds. Przedsiębiorczości Rodzinnej; 

o zrealizowano 20 filmów promocyjno-informacyjnych o gdyńskich firmach 
rodzinnych; 

o uruchomiono w gdyńskich mediach cykl promocyjno-informacyjny pn. „Wtorki 

z Rodzinnymi”. 

 Prowadzono portal gdyniaprzedsiebiorcza.pl i profil na FB, gdzie na stronie 

www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl utworzono podstrony – Gdyński Falochron i Tarcza 

Antykryzysowa; 

 Ułatwiano dostęp do wiedzy i usług doradczych: 

o zrealizowano szkolenie dotyczące zmian podatkowych dla przedsiębiorców; 

o prowadzono cykliczne dyżury specjalistów udzielających porad w zakresie 
m.in. możliwości finansowania działalności gospodarczej, doradztwa podatkowego, 

doradztwa biznesowego i prawnego. Dodatkowo, realizowano indywidualne konsultacje 

z trenerem przedsiębiorczości; 

o kontynuowano program Pomorskie Miasteczko Zawodów; 

o w ramach działania Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego współfinansowano 
konferencję międzynarodową pn. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 

lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – przykłady dobrych praktyk” 

organizowaną przez Gdyńską Sieć Doradców Zawodowych. Przedstawiciele Zespołu 

uczestniczyli także w konsultacjach treści Standardów dotyczących edukacji na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości, które zostały wypracowane podczas prac Grypy 

wyodrębnionej w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS); 

o dokonano aktualizacji i poszerzenia treści „Nawigatora Przedsiębiorcy”; 

 Junior Biznes – konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: Junior Biznes 

oraz Junior Biznes SP – dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. W ramach konkursu 

zrealizowano 9 z 12 zaplanowanych szkoleń i warsztatów dla uczestników. W związku 

z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w kraju oraz przejściem szkół w tryb pracy 

zdalnej konkurs zawieszono na drugim etapie realizacji; 

 Gdyńscy Doradcy Kariery – w ramach projektu uruchomiono punkt konsultacyjny 

funkcjonujący w systemie dyżurów w InfoBox Gdynia, gdzie odbywały się spotkania 

grupowe dla rodziców, którzy chcą wesprzeć dzieci w wyborze szkoły/zawodu oraz 
konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w zakresie określenia potencjału 

ucznia; 

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, 

wszystkie wydarzenia zorganizowano w formule online. W ramach projektu 

zrealizowano 9 szkoleń oraz jedne konsultacje indywidualne; 

 Gdynia Business Week – warsztaty zrealizowano w formule online; 

 Konkurs Gdyński Biznesplan – XVIII edycja konkursu, w ramach której zrealizowano 

10 bezpłatnych szkoleń dla uczestników. Do konkursu wpłynęło 418 zgłoszeń 

oraz 74 konkursowe biznesplany; 

 Projekt pn. „30+ na start (II)” – kontynuowano działania projektowe dla 81 osób  

zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni, Miasta Sopotu, Miasta Gdańska, powiatu 

http://www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl/
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puckiego i powiatu wejherowskiego. W ramach realizacji projektu nawiązano 

współpracę z wieloma lokalnymi pracodawcami; 

 Prowadzono aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych – w ramach działań 

zawarto 5 umów z pracodawcami na utworzenie 5 stanowisk pracy dla 5 osób oraz 

przyznano 22 osobom niepełnosprawnym środki na podjęcie działalności gospodarczej 

albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

 Prowadzono zintegrowaną obsługę inwestorów oraz pozyskano inwestorów 

kluczowych dla Gdyni: 

o Digital Hansa w Kłajpedzie – Gdynia jako partner projektu – celem jest 
wypracowanie metod wsparcia dla rozwoju branży ICT w regionie Morza Bałtyckiego; 

o Sieć Europejskich Miast Nabrzeżnych – Gdynia jako członek grupy roboczej miast 

europejskich – celem jest wymiana dobrych praktyk oraz wspólna promocja w zakresie 

zagospodarowania terenów nadbrzeżnych miast; 

o Gdynia była współorganizatorem/partnerem strategicznym międzynarodowych 
konferencji:  

 ULI Poland Annual Conference. Climate-Capital-Cities – ahead of the curve;  

 Infoshare 2020; 

 Product Camp 2020. Powered by Gdynia; 

 Real Estate Impactor 2020 

o udział w międzynarodowych wydarzeniach:  

 European Week of Regions and Cities 2020; 

 Business Insider Global Trends Festival 

 Realizowano akcje promocyjne: 

o projekt „Wybierz voucher w Gdyni” - na moment.pl/voucherwgdyni – zakup 

vouchera w formule „kup teraz – wykorzystaj później”. W projekcie uczestniczyli 

gdyńscy hotelarze, restauratorzy i organizatorzy czasu wolnego; 

o projekty „GdyniaWillWait” oraz „GdyniaIsReady” – w ramach których 

współpracowano z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi 13 największych miast 

Polski. Celem projektu była współpraca środowiska turystycznego; 

o akcja #gastropomaga – forma wsparcia medyków – kupno zawieszonych posiłków 

dla wybranego szpitala lub placówki medycznej. Lista lokali była udostępniona 
na stronie Kulinarna Gdynia; 

o akcja „Gdynia o 10:00” – projekt miał na celu wsparcie gdyńskiej branży hotelarskiej 

– głównym założeniem było finansowanie gdyńskich przewodników oraz dotarcie 

do mieszkańców z informacją o możliwości korzystania z oferty usług hotelarskich 

oraz zainteresowanie mieszkańców nieoczywistymi trasami zwiedzania Gdyni; 

o akcja „Święta na wynos” – akcja mająca na celu zachęcanie mieszkańców Gdyni 

do zakupu na święta produktów ze świątecznego menu restauracji, których pełną 

ofertę opublikowano na stronie „Szlak kulinarny Centrum Gdyni”; 

o prowadzono akcję solidarnościową podczas Dnia Wszystkich Świętych mającą 

zachęcać mieszkańców do kupowania kwiatów i zniczy w czasie zamknięcia cmentarzy; 

o opracowano przewodnik „Smak szczęścia” dostępny online, mający na celu 

promocję oferty turystycznej Gdyni. 

 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

69 | S t r o n a  
 

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

na lata 2014-2020 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XL/821/14 z dnia 26 lutego 2014 r. 

Realizowany jest przede wszystkim poprzez działania Powiatowego Urząd Pracy w Gdyni. 

Głównym celem programu jest wzrost zatrudnienia i utrzymania aktywności zawodowej 
gdynian.  

W Programie wyodrębniono 6 priorytetów głównych, w ramach realizacji w 2020 r. 

wykonano następujące działania: 

 Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób zagrożonych 

bezrobociem oraz poszukujących pracy: 

o odbyto  35 327 spotkań z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy (w tym: 

13 767  telefonicznych i mailowych); 

o udzielono 393 informacje indywidualne dotyczące pracy za granicą (EURES); 

o wydano 1 069 skierowań do pracy lub na staż i prace społecznie użyteczne, 

w wyniku czego pracę lub staż podjęło 313 osób, ponadto przedstawiono 11  160 

propozycji pracy; 

o przyjęto do realizacji 1 927 ofert na 6 671 wolnych miejsc pracy (Gdynia: 1 728 ofert 
na 5 915 miejsc; Sopot: 199 ofert na 756 miejsc), w tym 180 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych (Gdynia - 177, Sopot - 3); 

o zrekrutowano kandydatów na 670 ofert (1 111 miejsc pracy); 

o objęto finansowymi formami wsparcia 645 osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy (w tym: 193 – szkoleniami, 170 - dotacjami na założenie działalności gospodarczej, 
133 – stażami, 40 - pracami społecznie-użytecznymi, 104 – pracami interwencyjnymi, 

5 - pracą na wyposażonym lub doposażonym nowym miejscu pracy) uzyskując 

w wyniku tych działań ok. 81% efektywność zatrudnieniową; 

o objęto poradnictwem zawodowym 2 331 osób (porady grupowe i indywidualne, 

warsztaty, spotkania, konsultacje); 

 Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości: 

o 170 osób bezrobotnych otrzymało dotację na założenie działalności gospodarczej, 
w tym 94 ze środków EFS; 

o Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – zorganizowano szkolenie „ABC 

przedsiębiorczości”, w którym uczestniczyły 152 osoby bezrobotne; przeprowadzono 

prelekcję online dla 5 pracodawców – „Jak skutecznie przeprowadzić rozmowę 

kwalifikacyjną” oraz opracowano i rozpowszechniono materiał wideo „Predyspozycje 
przedsiębiorcze” dedykowany uczniom gdyńskich i sopockich szkół; 

o dofinansowano utworzenie lub doposażenie 5 stanowisk pracy, na których znalazły 

zatrudnienie osoby niepełnosprawne; 

 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie: 

o zorganizowano 19 szkoleń zawodowych dla 178 bezrobotnych; osoby po odbyciu 

szkolenia realizowały także proces „mega aktywizacji” oznaczającej szczególnie 

intensywną pracę ze swoimi doradcami w celu podjęcia zatrudnia; 

o celem podniesienia kwalifikacji pracowników w 154 firmach refundowano 
szkolenia zawodowe dla 1 066 pracowników oraz dla pracodawców w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 
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 Indywidualizacja usług rynku pracy: 

o w Sopocie prowadzono punkt obsługi niepełnosprawnych bezrobotnych 

poszukujących pracy; 

o kontynuowano zadania w ramach punktu konsultacyjnego Gdyńscy Doradcy 

Kariery – w ramach wsparcia z usług skorzystało 32 uczniów i ich rodziców. W ramach 

pracy doradczej odbyło się 51 spotkań indywidualnych. Odbyły się także 4 spotkania 
grupowe dla rodziców pt. „ Jak wesprzeć dziecko w wyborze szkoły”, w których 

uczestniczyło 21 rodziców; 

o w pakiet działań edukacyjnych realizowanych przez InfoBox Gdynia włączono także 

zajęcia „Zawody przyszłości” dedykowane uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych i już 

w pierwszym roku uczestniczyło w nich 77 uczniów; 

o odbyła się prelekcja dla 123 uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie 

w postaci 6 spotkań dotycząca sytuacji na rynku pracy; 

o zorganizowano wizytę studyjną dla młodzieży szkolnej w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Autobusowej w Gdyni; 

o zorganizowano wydarzenia dedykowane kobietom chcącym wrócić do pracy 
po urodzeniu dziecka: 3 zajęcia grupowe w ramach cyklu „Mama idzie do pracy” 

dla 13 uczestniczek Klubu Rodzica oraz spotkania grupowe pt. „Mama z potencjałem”, 

w których uczestniczyło 17 kobiet; 

o realizowano warsztaty grupowe skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, 

m.in. „Rozmowa kwalifikacyjna w pytaniach i odpowiedziach”, „Wizerunek w rozmowie 
kwalifikacyjnej”, „Warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych”, „Warsztaty pisania CV 

w języku angielskim”, „Badanie predyspozycji zawodowych”, „Wniosek o dotację od A 

do Z”; 

o dla osób z niepełnosprawnością zrealizowano porady grupowe i  indywidualne 

„Mam orzeczenie i co dalej?”, z których skorzystało 28 osób; 

o w ramach pomocy cudzoziemcom udzielano telefonicznie oraz mailowo informacji 
na temat legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski, informowano także  o miejscach, 

w których cudzoziemcy mogą uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach życiowych; 

 Rozwój potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni: 

o współpraca z jednostkami administracji samorządowej, rządowej, z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami rynku pracy oraz przedsiębiorcami w celu uruchomienia 

nowych inicjatyw i uzyskania wyższych efektów dotychczasowych działań; 

o udział w 33 szkoleniach 86 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w  Gdyni; 

 Prowadzenie bieżącej analizy bezrobocia i rynku pracy – w ramach tego priorytetu 

brano udział w tworzeniu „Barometru Zawodów na 2021 r.”, które jest diagnozowalnym 
zestawieniem zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i  deficytowych na rynkach 

pracy. 

 

Promocja miasta 
 

Promocja miasta w 2020 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 
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i rankingach oraz przyznane nagrody i wyróżnienia. Z uwagi na pandemię COVID-19 

i związane z nią obostrzenia, harmonogram imprez i wydarzeń kulturalnych został mocno 

zmodyfikowany i zdecydowana większość z nich odbyła się online. 

 Zorganizowano 22 konferencje prasowe. W związku z pandemią i ograniczeniami 

w kontaktach, realizowano również nagrania audio-wideo z udziałem członków 

kolegium prezydenckiego na potrzeby mediów; 

 Prowadzono miejski portal internetowy Gdynia.pl, na którym dokonano aktualizacji 

lub wprowadzono 7 250 nowych informacji. Serwis uzyskał 6 312 647 odsłon, odwiedziło 

go 2 488 698 użytkowników w czasie 3 917 992 sesji, a konto użytkownika na stronie 
posiadało 43 901 osób (wzrost o 1 660 osób w stosunku do roku ubiegłego). W związku 

z pandemią COVID-19, w marcu 2020 r. na stronie Gdynia.pl została utworzona 

specjalna zakładka informacyjna dla mieszkańców „Koronawirus”. Opublikowano w niej 

345 artykułów, które łącznie wyświetlono 341 421 razy. W maju 2020 r. w serwisie 

uruchomiono także podstronę w języku ukraińskim, która zawiera niezbędne 
informacje na temat opieki medycznej, oświaty, zatrudnienia i zameldowania, pracy 

samorządu, komunikacji miejskiej czy też dostępnych w mieście atrakcji kulturalnych 

i sportowych. Uruchomiono również zakładki Videocasty i Podcasty; 

 Na stronie BIP Gdyni dokonano aktualizacji lub wprowadzono 9 718 nowych informacji. 

Dostęp do BIP na koniec roku 2020 r. posiadało 600 redaktorów  z Urzędu Miasta Gdyni 

i jednostek organizacyjnych miasta Gdyni. Stronę BIP Gdyni odwiedziło 3 577 973 osoby, 

z czego średni czas odwiedzin wyniósł 1 minutę i 45 sekund. Na stronie BIP dla Wydziału 

Dochodów zaprojektowano i uruchomiono wyszukiwarkę ulic z kontaktem 
do właściwego pracownika. Ponadto dla Wydziału Spraw Obywatelskich na stronie BIP 

zaprojektowano i uruchomiono kalkulator opłat za koncesją na alkohol. 

 Kontynuowano prace nad portalem miejskich danych publicznych – 

www.otwartedane.gdynia.pl – na koniec 2020 r. w portalu zgromadzono 224 zbiory 

danych; 

 Wydano 43 numery cotygodniowego Biuletynu Informacyjnego Rady i  Prezydenta Miasta 

Gdyni „Ratusz”, w wersji tradycyjnej w nakładzie 28 tys. egzemplarzy (numer grudniowy 

przedświąteczny – 40 tys. egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej dostępnej 

na stronie internetowej www.gdynia.pl. Artykuły w wersji elektronicznej w  2020 r. 
przeczytano 35 566 razy; 

 Prowadzono miejskie profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, 

Instagram i YouTube: 

o Facebook - opublikowano ponad 1 947 postów, które wywołały 902 567 aktywności 

ze strony użytkowników (wzrost o 235 896 w stosunku do ubiegłego roku), a liczba 

fanów zwiększyła się o 7 211 osób i wynosi 160 559; 

o Twitter - opublikowano 48 000 tweetów, które śledziło ponad 17 000 osób. Średnia 

liczba odsłon w ciągu doby na gdyńskim profilu wynosiła około 37 000; 

o Instagram - opublikowano ponad 2900 postów, które śledziło około 50 000 osób, 

liczba fanów wzrosła o około 16 500 osób. Średnia liczba odsłon w ciągu doby 

na gdyńskim profilu wynosi około 18 000, Instastories ma od 3 000 do 10 000  tysięcy 

odsłon; 
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o YouTube - zamieszczono 207 filmów i spotów informacyjnych. Filmy wyświetlone 

zostały 577 686 razy, a 697 osób zapisało się na subskrypcję (łącznie 5,98 tys. 

subskrypcji). 

 Opublikowano 58 publikacji w tytułach prasowych - 44 w tytule prasowym o zasięgu 

lokalnym i 14 w tytule o zasięgu ogólnopolskim. 

 Promowano miejsca, wydarzenia i markę Gdyni poprzez organizację takich wydarzeń 

jak m.in.: 

o Konkurs Gdyński Biznesplan 2020 zorganizowany był w formule otwartej, tj. bez 

ograniczeń wiekowych i branżowych. W konkursie wzięło udział 418 osób, 76 projektów 
zakwalifikowano do 3 etapu, spośród 12 finalistów nagrodzono 4 osoby (reklama 

wielkoformatowa na terenie Trójmiasta,  emisja reklamy na ekranach LED 

i w pojazdach komunikacji miejskiej, plakaty w komunikacji miejskiej, roll-upy 

reklamujące konkurs na terenach uczelni w Trójmieście i instytucji otoczenia biznesu, 

spoty radiowe, film promujący miasto, kampania targetowana w mediach 
społecznościowych na portalu FB i posty sponsorowane, organizacja akcji 

informacyjnej (kawa biznesowa - tzw. mobilny coffee bike) w okolicy UG i Oliva 

Business Centre, itp.); 

o Betlejem w Gdyni (info o Gdyni jako partnerze - publikacja logo miasta 

na wszystkich materiałach informacyjno-reklamowych wydarzenia); 

o Kampania Witaj w Gdyni dla meldujących się po raz pierwszy w mieście (pakiet 

powitalny zawierający bezpłatne karnety do 5 miejskich atrakcji i  list powitalny 

Prezydenta Gdyni – info na portalu miejskim i w mediach społecznościowych). Wydano 

2 356 pakietów; 

o Kampania promująca miasto w związku 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, uroczysty finał loteri i z wręczaniem nagród, itp.). 

W loterii udział wzięło 11 295 osób, czyli o ponad 5% więcej niż w ubiegłym roku. PIT 

za rok 2019 rozliczyło 179 251 osób, co oznacza wzrost liczby gdyńskich podatników 
w stosunku do rozliczenia za rok 2018 o 1,1%; 

o Kampania SuperMiasta prowadzona przez Gazetę Wyborczą (informacja o Gdyni 

jako partnerze - całostronicowa reklama Gdyni w magazynie „SuperMiasta” o zasięgu 

ogólnopolskim, logotyp przy artykułach dedykowanych kampanii w Gazecie Wyborczej 

o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, logotyp miasta na materiałach promocyjnych,  
promocja miasta podczas gali wręczenia nagród, itp.); 

o Projekt 30-lecie Samorządu Terytorialnego organizowany przez dziennik 

Rzeczpospolita (informacja o Gdyni jako partnerze - materiał promocyjny miasta – 

1 strona w dodatku do Rzeczpospolitej, logotyp na wszystkich materiałach 

promocyjnych, materiał o mieście  w serwisie regiony.rp.pl); 

o Święto morza (afisze w gablotach miejskich, info w serwisach gdynia.pl, 

trójmiasto.pl, dziennikbaltycki.pl i gdynia.naszemiasto.pl, reklama prasowa i  radiowa); 

o Gdyńska Piesza Pielgrzymka (informacja o finansowym wsparciu miasta i logo 

miasta na materiałach informacyjnych i stronie internetowej wydarzenia, koszulki 

i chusty z logo miasta dla uczestników, itp.); 

o Kongres Real Estate Impactor - Kongres Nieruchomości Rzeczpospolitej (info 
o Gdyni jako partnerze – logo miasta na wszystkich materiałach informacyjnych, udział 
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w debacie, relacje i artykuły w „Rzeczpospolitej” i serwisach internetowych dziennika, 

wypowiedź przedstawiciela miasta w czasie transmisji gali online, transmisja debat 

na Youtube Rzeczpospolita z prezentacją logo miasta, itp.) ; 

o KOLOSY - Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów ze  względu 
na epidemię COVID-19 odbyły się w zmienionej i skróconej formule online (baner  

na portalu trójmiasto.pl, roll-upy,  plakaty w miejskich gablotach, relacja live na kanale 

Youtube National Geographic, program w Onet Rano, itp.); 

o Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (logo Gdyni w  Kronikach Festiwalu 

Filmowego, reklama miasta w materiałach promocyjno-informacyjnych, upominki 
promujące miasto dla gości festiwalowych); 

o Monopoly Gdynia – gra planszowa o tematyce poświęconej Gdyni (sprzedaż 

detaliczna i internetowa, promocja gry za pośrednictwem spotów radiowych, reklamy 

prasowej, organizacja konkursów w mediach społecznościowych); 

o Wybierz Voucher w Gdyni – ogólnopolska kampania Gdyni jako destynacji 
turystycznej (promocja na platformie moment.pl, na stronie internetowej Krakowa 

i Gdyni, w mediach społecznościowych obu miast, na 60 citilightach, na ekranach 

w autobusach i tramwajach w Krakowie, w dwutygodniku Kraków.pl oraz na nośnikach 

reklamowych na terenie Gdyni, w biuletynie Ratusz); 

o Otwarcie punktu widokowego „Widok Macieja” upamiętniającego fotografa Macieja 
Kosycarza; 

o Porozumienie o sprawowanie patronatu w ramach projektu kubki wielokrotnego 

użytku URCUP (kubki z logo miasta i przedstawiające znajdujące się w nim obiekty 

promują Gdynię jako miasto ekologiczne zgodnie z ideą less waste); 

o Promocja miasta podczas misji analogowej związanej z badaniem przestrzeni 
kosmicznej Bright-1 (logo Gdyni w prezentacji naukowej przeznaczonej do odtworzenia 

podczas misji oraz na odzieży (kombinezon, koszulka) wykorzystywanej podczas misji, 

materiały promocyjno-informacyjne o mieście dla uczestników misji); 

 Realizowano działania promujące Gdynię polegające m.in. na ekspozycji elementów 

identyfikacji wizualnej miasta przed oraz w trakcie wydarzenia, w tym wydarzeń 

w formule online, udostępnieniu organizatorom wydarzenia powierzchni reklamowych 

(gablot, tablic, bramownic, nośników na ul. Świętojańskiej) oraz zamieszczeniu logo 

miasta na materiałach przygotowywanych przez organizatorów. Działania te w 2020 r. 
związane były z realizacją m.in. takich wydarzeń jak: spotkanie Gdyńskiej Rady 

Turystycznej, konferencja GCF – KLIMATyczne Centrum Gdyni, flagi kaszubskie 

na ul. Świętojańskiej, Betlejem w Gdyni , finał WOŚP w Gdyni, Gdyński Biznesplan, 

Gdyński Bal Karnawałowy, 94. Urodziny Gdyni, targi mieszkaniowe MURATOR EXPO, 30 

lat Samorządu, Kino Letnie, Pikniki Gdynia Rodzinna na Placu Kaszubskim, Święto 
Morza, Rozlicz PIT w Gdyni, Moto Safety Day, Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej, 

Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci, Dary Ziemi, otwarcie przystani Śmidowicza, 

Dzień Elektromobilności, Monopoly Gdynia, 22. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 

Żeglarzy i Alpinistów, kongres Perły Samorządu, Dzień Rodzeństwa, Gdyńskie Urodziny 

Niepodległej oraz w trakcie konferencji i spotkań realizowanych w formule online. 
Łącznie w 2020 r. wykorzystano 65 razy flagi, ścianki, roll-upy, żagle reklamowe, flyery 

i banery; 

 Opracowano materiały promocyjne i informacyjne miasta, m.in.: Przewodnik po Gdyni, 

Modernizm 2x6, Gdynia na weekend - w czterech wersjach językowych, Plaże Gdyni, 
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Szlak Legendy Morskiej, Gdynia informator z mapą, Gdynia na dwóch kółkach, 

kalendarz, plakaty informacyjno-promocyjne itp.; 

 Wykonano upominki promujące miasto, w tym m.in.: torby i worki bawełniane, kurtki, 

żel bakteriobójczy, pendrive’y, butelki z płynem dezynfekującym, etui, skarpetki, 

maskotki, kubki, słuchawki, poduszki składane, temperówki, długopisy, leżaki, smycze, 

ołówki, zestawy kredek, ekologiczne podkładki pod dokumenty, breloczki, itp. ; 

 Zamieszczono informacje o ofercie miasta, wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, 

sportowych i rekreacyjnych oraz logotyp miasta w prasie lokalnej, ogólnopolskiej 

oraz wydawnictwach takich jak m.in.: Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, 
Rzeczpospolita, Polityka, Gazeta Wyborcza, Dzienn ik Bałtycki, Namiary na Morze 

i Handel, Puls Biznesu, Tygodnik W sieci, Magazyn Pomorski, miesięcznik Forum 

Pomorskie, katalog Event, płyta Szanty Gold, książka Tomasza Koncewicza „Filozofia 

Europejskiego wymiaru sprawiedliwości”, Kroniki Festiwalowe FPFF oraz poprzez 

emisję reklam w RMF, RMF Maxx, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Onet Rano Wiem, 
w kinie Helios oraz na portalach internetowych, w tym trojmiasto.pl., wyborcza.pl, rp.pl, 

gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl; 

 Opracowano materiały multimedialne promujące miasto; 

 Promowano Gdynię poprzez miejskie produkty turystyczne (Szlak Kulinarny Centrum 

Gdyni - główny event promocyjny „Weekend Kulinarny Gdyni”, Gdyński Szlak 
Modernizmu – główny event „X Weekend Architektury” i spacery „Wakacje 

z architekturą” hasło kampanii „Gdynia inspiruje modernizmem”, Szlak Legenda Morska 

Gdyni – główne wydarzenie „Mini festiwal filmów morskich” i spacery „Wakacje morskie 

Gdyni”); 

 Współorganizowano i wspierano działania promocyjne Gdyńskiej Rady Turystycznej 

(m.in. newsletter „Wiadomości Gdyńskiej Rady Turystycznej”, organizowanie wizyt 

studyjnych dla dziennikarzy, udział w konferencjach i ogólnopolskich wydarzeniach 
branżowych, projekty promujące walory turystyczne Gdyni: „Gdynia will wait”, „Gdynia 

is ready”, „Gdynia o 10:00”, „Kulturalny weekend w Gdyni”, itp.) ; 

 Promowano miasto poprzez udział w rankingach i konkursach: 

o główna nagroda w międzynarodowym konkursie „Innowacje w Polityce” 

za najbardziej innowacyjny w Europie projekt o charakterze gospodarczym za projekt 

wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19. Konkurs organizowany jest 

przez wiedeński Instytut Innowacji w Polityce. Gdyński projekt był jedynym projektem 

z Polski, który zwyciężył w gronie finalistów. Statuetka „Innowacji w Polityce” trafiła 
do wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, która 

na co dzień nadzoruje pracę Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i była 

odpowiedzialna za wdrożenie nowych form pomocy dla lokalnych firm. Do  ścisłego 

grona finalistów w tym konkursie zakwalifikowały się  jeszcze trzy inne inicjatywy 

z Gdyni: Gdyński Falochron, który walczył o laur w kategorii strategie COVID-19, 
UrbanLab Gdynia w kategorii demokracja oraz Konto Mieszkańca, które znalazło się 

wśród dziesięciu najlepszych projektów Europy; 

o główna nagroda oraz trzy wyróżnienia dla Gdyni w konkursie „Innowacyjny 

samorząd” organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP pod patronatem m.in. 

Ministerstwa Rozwoju. Gdynia otrzymała główną nagrodę w kategorii duże miasta 
za gdyńskie ogrody deszczowe oraz wyróżnienia za projekty Utrecht, Creating 
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Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz UrbanLab 

Gdynia; 

o nagroda Gryf Gospodarczy 2020 dla Gdyni wręczona podczas 21. edycj i konkursu 

o Nagrodę Pomorską. Gdynia otrzymała nagrodę w kategorii Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom. „Gryfem” ponownie została wyróżniona również gdyńska firma 

Portman Lights, a spółka Uni-Logistics z Gdyni została liderem odpowiedzialności 

społecznej; 

o 3. nagroda w konkursie Acces City Award 2021 przyznana podczas konferencji 

Europejskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Gdynia zdobyła nagrodę 
za podejmowanie działań na rzecz społecznej świadomości na temat 

niepełnosprawności oraz stałe doskonalenie się; 

o 4. miejsce w rankingu Perły Samorządu 2020 w kategorii najlepszy samorząd – 

miasta powyżej 100 tys. mieszkańców - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna; 

o 1. miejsce w konkursie Medialna Perła Samorządu 2020 przyznane podczas 
kongresu Perły Samorządu. Gdynię uhonorowano w kategorii „kampania 

komunikacyjna” za akcję promocyjną aplikacji Gdynia.pl – aplikacji przeznaczonej 

na smartfony, która pełni rolę asystenta mieszkańca; 

o tytuł ECO Miasto 2020 otrzymany podczas pierwszego dnia konferencji „Eco Miasto 

2020. Energia zmian”. Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, którego celem jest 
popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Gdynia została doceniona 

w kategorii „Gospodarka odpadami” za spójny przekaz edukacyjny, wykorzystanie 

nowoczesnych narzędzi i wysoki poziom recyklingu odpadów oraz za projekty 

obywatelskie i badania nad przetwarzaniem odpadów; 

o tytuł Zdrowy Samorząd otrzymany podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 
Online. Kapituła konkursowa doceniła działania Gdyni na rzecz poprawy zdrowia 

najmłodszych mieszkańców Gdyni, nagradzając w plebiscycie „Zdrowy Samorząd” 

program polityki zdrowotnej - „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 

i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018-

2020”; 

o tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 2020 przyznany podczas jubileuszowej 
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów 

i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat przyznano 

za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy: nowoczesny, 

innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego, 

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb demograficznych, kulturowych, gospodarczych 
i społecznych; 

o nagroda Human Smart City przyznana podczas XI edycji Smart City Forum. Gdynia 

razem z całym Trójmiastem i Zakopanem otrzymała – przyznaną po raz pierwszy 

w historii kongresu – nagrodę Human Smart City; 

o nagroda Top Inwestycje Komunalne 2020 w konkursie organizowanym przez 
PortalSamorządowy.pl i grupę PTWP. Gdynia otrzymała nagrodę TOP  Inwestycje 

Komunalne 2020 za przeprowadzenie rewitalizacji dzielnicy Oksywie, Kamiennej Góry 

oraz obszaru Opata Hackiego-Zamenhofa; 

o 4. miejsce w rankingu „The Tech Cities of the Future”, opracowanym przez Magazyn 

fDi Intelligence X TNW, Gdynia zajęła wraz z Trójmiastem za zróżnicowane zasoby 
ludzkie, otwartość na migrację i świadomości wartości dodanej różnorodności oraz jej 

ogromnego potencjału do pobudzenia wzrostu gospodarczego i społecznego; 
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o 5. miejsce w rankingu miast przyjaznych dla biznesu, przygotowanym przez 

Emerging Europe, w kategorii „Jakość życia”. „Emerging Europe Awards 2020” to  trzecia 

edycja programu, który prezentuje to co najlepsze we wschodzących regionach 

i miastach europejskich: osoby prywatne, organizacje publiczne i prywatne, a także 
projekty i inicjatywy; 

o tytuł laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services w Programie Najwyższa 

Jakość Quality International 2020 dla Gdyni za Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich 

e-usług. Konkurs odbywał się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości Polskiego Komitetu Normalizującego Katedry Zarządzania Jakością 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gdynię doceniono za działania miasta 

związane z wdrażaniem usługi Konta Mieszkańca; 

o zwycięstwo Gdyni w dwóch kategoriach konkursu organizowanego w  ramach 

Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 - w kategorii Pomoc Społeczna 

za projekt „Dzień dobry, dzwonię z CAS...” oraz w kategorii Samorząd za „Gdyńskie 
Centrum Kontaktu w dobie pandemii COVID-19"; 

o nagroda dla Gdyni w konkursie „Promotor czystej energii”  przyznana podczas Gali 

24. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment. Gdynię 

wyróżniono za działania mające na celu redukcję zużycia energii; 

o wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla dziedzictwa” koordynowanym przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wyróżnienie przyznano Gdyni m.in. za: „Wypracowanie 

wyróżniającej się, długofalowej, konsekwentnie wdrażanej wizji zarządzania 

dziedzictwem kulturowym miasta. Pionierskie działania w zakresie rozpoznania 

i promowania wartości zabytków oraz dziedzictwa XX wieku jako wyróżnika 

dziedzictwa miasta”; 

o wyróżnienie dla Gdyni w raporcie „Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom”. 
Rozwiązanie Gdyni – „Gdyński Falochron” zostało uznane jako jeden z przykładów 

świetnego reagowania na zagrożenia obok m.in. Berlina i Krakowa. Opracowanie 

to przygotowała Polityka Insight razem z Polską Fundacją im. Roberta Schumana 

i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce; 

o tytuł Najlepszego włodarza w kategorii miast powyżej 100 tys. dla Prezydenta Gdyni 
w rankingu Perły Samorządu 2020 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna; 

o tytuł Samorządowca 30-lecia Dziennika Bałtyckiego wręczony Prezydentowi Gdyni 

podczas uroczystej gali „Człowieka roku 2019”, która była połączona z 75. urodzinami 

„Dziennika Bałtyckiego. Wojciech Szczurek został doceniony za wieloletnią pracę 

dla mieszkańców oraz wkład w rozwój i budowę pomorskiego samorządu; 

o wyróżnienie dla wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki – Katarzyny Gruszeckiej-

Spychały od Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, który został utworzony 

przez organizacje pracodawców z województwa pomorskiego. Postawa miast i gmin, 

które w szczycie pandemii przygotowały programy wsparcia i ulgi dla lokalnych 

przedsiębiorców w sporym stopniu uchroniła lokalną gospodarkę przed silnym 
kryzysem. W ten sposób postanowiono docenić „działania na rzecz pomorskich 

przedsiębiorców w ramach współpracy ze Sztabem Kryzysowym Pomorskich 

Przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii”; 

o województwo pomorskie to według rankingu Indeks Millennium 2020 jeden 

z najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce, który stawia na badania i  rozwój, 
wysokiej jakości kształcenie i nowe technologie. Wysoka, czwarta pozycja w skali kraju 

to także zasługa Gdyni, która od lat konsekwentnie stawia na rozwój innowacyjności;  
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o wyróżnienie w kategorii Najlepszy Duży Festiwal (Best Major Festival) przyznane 

podczas gali European Festival Awards 2020 dla Open’er Festival; 

o Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu dla Zarządu Portu Gdynia przyznana 

z okazji Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, wieńczącej XXIX Edycję Lider 
Polskiego Biznesu organizowanego przez Business Centre Club. Zarząd Portu Gdynia 

doceniono za dynamiczną rozbudowę infrastruktury portowej, tworzenie warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości w obrębie portu oraz efektywność w  zarządzaniu spółką; 

o rewitalizacja osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego wraz z budynkiem Centrum 

Sąsiedzkiego „Przystań” przy ul. Opata Hackiego 33 otrzymały nagrodę główną 
w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku 2019”, w kategorii „Integracja 

międzypokoleniowa i opieka społeczna”. Do 24. edycji tego prestiżowego i znanego 

konkursu zgłoszono 460 inwestycji w 12 kategoriach „Modernizacji Roku” 

i 4 kategoriach „Budowy XXI wieku”; 

o wystawa Muzeum Miasta Gdyni pt. „Barbara Hoff. Polskie Projekty Polscy 
Projektanci" zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Projekt Roku w kategorii 

„Projektowanie w instytucjach publicznych"; 

o Gdyńska sieć trolejbusów została laureatem plebiscytu „Supermiasta” 

zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą z okazji 30. rocznicy pierwszych w historii III 

RP wyborów do rad gmin. Dziennikarze lokalnego wydania Gazety Wyborczej wskazali 
najciekawsze ich zdaniem inicjatywy ostatniego 30-lecia, a mieszkańcy i sympatycy 

miasta mogli oddawać na nie swoje głosy. Ostatecznie jednak - z wynikiem 22% 

wszystkich głosów - laureatem plebiscytu została sieć gdyńskich trolejbusów; 

o I. miejsce dla Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. 
Dziennik „Rzeczpospolita” stworzył ranking Wydziałów Prawa 2020. Wyróżnił w nim 

najlepsze polskie uczelnie publiczne oraz niepubliczne. W rankingu brano pod uwagę 

zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze, potencjał naukowy, jakość 

kształcenia czy współpracę z zagranicą. Wydział Prawa Wyższej Szkoły Administracji 

i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zajął pierwsze miejsce w kategorii 

uczelni niepublicznych, które najlepiej przygotowały swoich absolwentów 
do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2019 r. Wysoko oceniono też jakość 

kształcenia, a także ogólny poziom gdyńskiej szkoły wyższej; 

o Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (ESGO) przyznało prestiżowy 

certyfikat do leczenia zaawansowanego raka jajnika (Certified Centre in Advanced 

Ovarian Cancer Surgery) Oddziałowi Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. 
PCK w Gdyni. To drugi ośrodek w Polsce, który może się poszczycić taką akredytacją; 

o nagroda „Lodołamacze 2020” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gdyni 

w jubileuszowej 15. edycji konkursu. Nagrodę przyznano w kategorii „instytucja 

przyjazna osobom z niepełnosprawnością”. Nagroda oznacza, że w skali całego regionu 

instytucja wyróżniła się szczególnie otwartym podejściem do osób 
z niepełnosprawnościami i w największym stopniu zadbała o ich potrzeby, ułatwiając 

na co dzień korzystanie ze świadczonych przez siebie usług; 

o tytuł Microsoft Showcase School na rok 2020/2021 dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni. Szkoła ta, jako jedna z ośmiu szkół w  Polsce i 325 

instytucji edukacyjnych z 58 krajów na całym świecie, uzyskała tytuł Microsoft 
Showcase School na rok 2020/2021. Oznacza to, że placówka jest częścią 

ogólnoświatowej sieci, wspieranej przez firmę Microsoft i jej ekspertów; 
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o wyróżnienie w kategorii „Oferta turystyczna” dla gdyńskiego festiwalu „Kulinarna 

Świętojańska” przyznane podczas Światowego Dnia Turystyki. To wyjątkowe 

wydarzenie odbywa się na jednej z najbardziej znanych  ulic Gdyni i przyczynia się 

do promocji miejskiego projektu „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni”; 

o tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych za rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gdyni. Wyróżnienie przyznano za najlepsze realizowane praktyki, które zwiększają 

skuteczność aktywizacji osób młodych. Nagroda Lidera Aktywizacji Osób Młodych 

to projekt, który od 2017 r. realizuje Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych 

POLPROM. Każdego roku wyróżniane są instytucje rynku pracy, które wybierając 
niestandardowe i oryginalne rozwiązania, wspierają aktywizację osób młodych; 

o nagroda Srebrne Drzewko 2020 dla Katarzyny Stec, zastępcy dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla Michała Chabela, prezesa Banku Żywności 

w Trójmieście prowadzącego we współpracy z MOPS dwa sklepy społeczne w Gdyni. 

To wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa pomorskiego za wybitne 
i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Nagrody 

przyznano podczas Dnia Pracownika Socjalnego; 

o Profesorowie z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – prof. UMG dr hab. inż. Tomasz 

Tarasiuk i prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki – znaleźli się w prestiżowym gronie 

2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie. Lista opublikowana została przez 
niezwykle ceniony amerykański Uniwersytet Stanforda. W zestawieniu przygotowanym 

przez kalifornijską uczelnię znalazło się w sumie 159 683 naukowców z całego świata, 

w tym 726 z Polski. Wśród nich znaleźli się również badacze z Un iwersytetu Morskiego 

w Gdyni. Dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk jest profesorem uczelni i prorektorem 

ds. współpracy i rozwoju. Z kolei prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki piastuje 

stanowisko dziekana Wydziału Elektrycznego; 

o nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza dla kpt. Bartłomieja Skwary, dowódcy 

STS „Fryderyka Chopina”. Doceniono w ten sposób jego żeglarską pracę z  młodzieżą 

oraz zwycięstwo, wraz z załogą, podczas The Tall Ships Races 2019 w klasie A, 

czyli największych jednostek; 

o wyróżnienie dla nauczyciela II LO w Gdyni – Pani Anny Ćwiklińskiej-Rutka 
przyznane podczas V edycji konkursu Nauczyciel Pomorza 2020; 

o specjalna nagroda prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

dla ucznia gdyńskiej trójki – Mika Ryana, który stworzył projekt techniczny urządzenia 

endoskopowego. Za swój wynalazek został właśnie nagrodzony w  ogólnopolskim 

konkursie „Młody Innowator”, podczas gali XIII edycji konkursu; 

o nagroda dla Anny Wypych w konkursie malarskim w Stanach Zjednoczonych. 

Jej obraz „Double freedom” otrzymał główną nagrodę na 15. wystawie amerykańskiego 

stowarzyszenia IGOR - International Guild of Realism. Dzieło doceniono również 

w kategorii „Pionier w realizmie”; 

o nagrodę Pracodawca Roku 2019 otrzymała firma Torus z Gdyni za szczególną 
odpowiedzialność ekologiczną. Wyróżnienie zostało przyznane z rąk Zarządu Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
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Współpraca międzynarodowa 
 

Gdynia w ramach współpracy zagranicznej działa w sieci miast partnerskich 

oraz organizacjach międzynarodowych.  

Najważniejsze działania podjęte w zakresie współpracy międzynarodowej w 2020 r.: 

 Zorganizowano i obsługiwano 5 wizyt delegacji zagranicznych w Gdyni, w których 

uczestniczyło 12 gości; 

 Współpracowano z miastami siostrzanymi oraz innymi miastami zagranicznymi 

i organizacjami takimi jak m.in.: 

o zorganizowano wizyty studyjne delegacji z: Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii 

oraz zorganizowano wizyty przedstawicieli korpusu dyplomatycznego; 

o prowadzono działania związane z przygotowaniem wyjazdu gdyńskiej młodzieży 

na Washington Business Week; ze względu na pandemię COVID-19 organizatorzy 

odwołali imprezę, 

o prowadzono działania związane z przygotowaniem do udziału gdyńskiej delegacji 

w międzynarodowych targach Kieler Woche 2020 w Kilonii. Ze względu na panującą 
pandemię COVID-19 organizatorzy odwołali imprezę w 2020 r.; 

o prowadzono działania związane z organizacją XII edycji międzynarodowego 

projektu edukacyjnego dla młodzieży Gdynia Business Week 2020. Ze względu 

na panującą pandemię COVID-19 podjęto decyzję o odwołaniu edycji w wersji 

stacjonarnej i organizacji wydarzenia w formule online pn. Virtual Gdynia Business 
Week 2020; 

o prowadzono działania dotyczące promocji dziedzictwa modernistycznego Gdyni 

na arenie międzynarodowej; 

o prowadzono przygotowania do projektu w ramach instrumentu finansowego 

Project Support Facility (Council of the Baltic Sea States), we współpracy z Kilonią 
i Liepają. Ze względu na pandemię nie doszło do realizacji projektu; 

o zorganizowano odprawy celno-podatkowe maseczek do Gdyni z miasta 

siostrzanego Haikou w Chinach; 

o koordynowano udział przedstawicieli Miasta Gdyni w międzynarodowych 

wydarzeniach organizowanych w wersji online: Taipei Smart City Summit & Expo 2020, 
Zgromadzenie Ogólne Miast Laureatów Nagrody Europy, webinar UBC Smart 

and Prospering Cities Commission pt."Successful webinar - How does it work". 

 

Działania Gdyni w walce z pandemią COVID-19 
 

Pandemia COVID-19 zdominowała 2020 rok. Wpłynęła na wszystkie dziedziny życia 

i zdeterminowała funkcjonowanie miasta. W tym trudnym czasie gdyński samorząd podjął 

szereg inicjatyw pomocowych, zapewniono kompleksowe wsparcie dla szpitali, instytucji 
i przedsiębiorców oraz zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców. Na działania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 miasto wydało  

w 2020 r. ponad 14,5 mln zł. Środki przeznaczone na walkę z COVID-19 z budżetu miasta 
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to ponad 14 mln zł – z czego ponad 13 mln zł to środki własne, a 1,5 mln zł to dotacja  

z budżetu państwa. 

 

Bezpieczeństwo gdynian 

 Wyłączono i zabezpieczono przyciski sygnalizacji świetlnej, tak aby mieszkańcy nie 

musieli ich dotykać zgłaszając chęć przejścia przez jezdnię; 

 Uruchomiono specjalny algorytm do wykrywania tłumu i zgromadzeń w monitoringu 

miejskim. Wykorzystano istniejący system monitoringu miejskiego, w ramach którego 

18 kamer (ze 138 kamer) włączono do zadania wspartego technologią i algorytmem 

sztucznej inteligencji. Aż 15 kamer w Śródmieściu i 3 kamery w Orłowie wykorzystano 

do wykrywania skupisk, by skuteczniej interweniować w przypadku zagrożenia. 

Ustawiony w nich został obszar tak zwanego „pola tłumu” dla całego obrazu.  
W monitoringu uwzględniono wyzwalacz detekcji tłumu, który generował alarm przy 

pojawieniu się w danym miejscu grupy ludzi; 

 Do 4 czerwca 2020 r. włącznie wyłączono Strefę Płatnego Parkowania (49 dni), 

wszystkie parkometry dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały oklejone folią. 

Zawieszenie poboru opłat miało na celu umożliwienie dojazdu do pracy osobom, które 

zazwyczaj z uwagi na koszt parkowania korzystają z komunikacji miejskiej. Koszty 

wyłączenia Strefy Płatnego Parkowania to 2 mln zł. Z kolei, w październiku 2020 r. 

Prezydent Gdyni zdecydował o przesunięciu terminu rozszerzenia Strefy Płatnego 
Parkowania. Opóźniono także wprowadzenie podwyżek opłat za parkowanie do 1 lipca 

2021 r.; 

 Wyłączono okresowo z użytkowania niektóre parkingi zlokalizowane w najbardziej 

uczęszczanych rekreacyjnie miejscach (np. Polanka Redłowska, Bulwar  Nadmorski) 

w celu ograniczenia gromadzenia się mieszkańców; 

 Wyłączono okresowo z użytkowania place zabaw i siłownie zewnętrzne; 

 Wobec konieczności zachowywania bezpiecznego dystansu społecznego, poszerzono 

ciągi piesze kosztem miejsc parkingowych – od ul. 10 Lutego do ul. Batorego, na końcu 

Mola Południowego oraz na ul. 3 Maja; 

 Oddano do użytku nowe odcinki dróg rowerowych i pasów rowerowych dla 

wygodniejszej i bezpieczniejszej jazdy rowerem zamiast komunikacją zbiorową – nowa 

droga rowerowa po północnej stronie ul. 10 Lutego (kosztem miejsc parkingowych), 

wyznaczenie pasa rowerowego w ul. Świętojańskiej; 

 Wyłączono z użytkowania poidełka z wodą pitną; 

 Zadbano o regularną dezynfekcję przestrzeni miasta – infrastruktury miejskiej: wiat 

przystankowych, tuneli, ulic, ławek, koszy na śmieci. Jednak władze Gdyni nie 

poprzestały na tej inicjatywie i uruchomiły dodatkowe środki na zakup komunalnego 

pojazdu do odkażania chodników i małej architektury. Zawarto także dodatkowe umowy 

na dezynfekcję kładek, tuneli, ławek na głównych ciągach pieszych; 

 Wprowadzono limity pasażerów w gdyńskiej komunikacji miejskiej, miejsca siedzące 

w autobusach i trolejbusach wydzielono i odpowiednio oznakowano – wydrukowano 
blisko 20 tys. plakatów celem oznakowania siedzeń wyłączonych z użytkowania. 

Prowadzono regularny monitoring zapełnienia pojazdów i dostosowania ich pojemności 

do obowiązujących obostrzeń – wraz z uruchomieniem kursów bisowych (dublujących). 
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Wiosną 2020 r. w całej sieci komunikacyjnej kursy bisowe zapewniało aż 50 

dodatkowych pojazdów. Wstrzymana została także sprzedaż biletów u kierowców  

i wprowadzono strefy wydzielone dla kierowców W każdym pojeździe emitowane były 

komunikaty głosowe przypominające o ograniczonej liczbie dostępnych miejsc dla 
pasażerów oraz o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowywania dystansu 

społecznego. Równocześnie, realizowano kampanię informacyjną z wykorzystaniem 

wyświetlaczy w pojazdach – wyświetlanie napisu „NOŚ MASKĘ" podczas wszelkich 

kursów dojazdowych i zjazdach oraz w czasie przejazdów technicznych. Wprowadzone 

środki profilaktyczne miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie 
ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Wiaty autobusowe były 

czyszczone przez firmę zewnętrzną ze zwiększoną częstotliwością z użyciem 

dodatkowych środków odkażających, na przykład ORO H-403 (płyn czyszcząco – 

dezynfekujący) lub Baktosan. Odkażano przede wszystkim powierzchnie, z którymi 

mieli styczność pasażerowie. Podobnie jak infrastruktura miejska, regularnie 

dezynfekowany był także gdyński tabor. Autobusy i trolejbusy były myte - na zewnątrz 
i wewnątrz - wodą z detergentem oraz dezynfekowane stosownym preparatem 

codziennie po zakończonej pracy przewozowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

powierzchni dotykanych przez pasażerów, w tym uchwytów, poręczy i przycisków.   

W wyniku pandemii wpływy z opłat za przejazdy komunikacją miejską spadły o 22 mln 

zł; 

 Zmieniono organizację pracy Urzędu Miasta Gdyni: 

o ze względów bezpieczeństwa wprowadzono m.in. umawianie wizyt w ratuszu 
telefonicznie lub online oraz udostępniono wrzutnię, przez którą mieszkańcy mogli 

składać i odbierać dokumenty;  

o w październiku 2020 r. uruchomiono voicebota – asystenta głosowego, pierwszy 

w skali kraju system automatycznej rezerwacji wizyt na poziomie miasta. To odpowiedź 

na potrzeby mieszkańców, które dynamicznie zmieniały się także w sytuacji ograniczeń 
związanych z epidemią. Mieszkaniec, dzwoniąc na infolinię, zamiast oczekiwać 

w kilkunastominutowej kolejce, od razu był łączony z asystentem głosowym, który 

umawiał wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni. Z voicebota w 2020 r. w październiku 

skorzystało 687 osób, w listopadzie obsłużył on 7 028 rozmów, natomiast w grudniu – 

6 908. Celem umówienia wizyty w gdyńskim magistracie uruchomiono także formularz 
internetowej rezerwacji wizyt pod adresem gdynia.pl/bip/rezerwacje; 

o uruchomiono specjalną linię telefoniczną – 58 626 26 26 (Gdyńskie Centrum 

Kontaktu) jako jedyny numer dla mieszkańców – dzwoniąc na ten numer mieszkaniec 

mógł załatwić każdą sprawę i uzyskać każdą pomoc. Rozwiązanie wprowadzono celem 

ułatwienia mieszkańcom kontaktu z gdyńskim magistratem. Od 1 sierpnia 2020 r., 

zmieniono godziny pracy infolinii – od 7 do 16. Zmiana podyktowana była dostosowaniem 
do aktualnych godzin pracy Urzędu Miasta Gdyni oraz potrzeby zapewnienia większej 

liczby konsultantów w porannej części dnia. W czasie pandemii, w ramach działalności 

Gdyńskiego Centrum Kontaktu uruchomiono: 

 nowa strona informacyjna dedykowana pandemii COVID-19 – 

www.koronawirus.um.gdynia.pl – w jednym miejscu zbierano i aktualizowano 

wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu, jak i miasta rozumianego jako 
całość, np. w zakresie dostępności usług dla seniorów, które świadczone są w POZ; 

 elektroniczna rezerwacja wizyt w UM - dla spraw z zakresu: rejestracji pojazdów, 

prawa jazdy, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. 

http://www.koronawirus.um.gdynia.pl/
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System dostępny był na 4 platformach. Za pomocą stworzonego systemu od czerwca 

do grudnia umówiono 52 545 wizyt; 

 rozwinięto funkcjonalności Konta Mieszkańca – umożliwiono rezerwację wizyty 

w Urzędzie Miasta Gdyni poprzez aplikację  mobilną oraz zgłaszanie wybranych 

problemów z wykorzystaniem narzędzia Asystenta Mieszkańca; w 2020 r. mieszkańcy 
za pomocą asystenta mieszkańca w aplikacji gdynia.pl zgłosili 1  399 spraw dotyczących 

usterek w przestrzeni publicznej. Ponad 1 000 z nich zostało już naprawionych; 

 udostępniono nową wersję aplikacji mobilnej gdynia.pl zawierającą moduły: 

wiadomości, wydarzenia, komunikaty, asystent mieszkańca, karta mieszkańca, 

przedszkole, pogoda, jakość powietrza, ulubione, o aplikacji, rezerwacja wizyt, 

e- dziennik, GdyniaWspiera. Łącznie liczba użytkowników aplikacji na koniec 2020 r. 
wyniosła 18 349. 

 rozszerzono katalog cyfrowych usług miejskich; 

 dodano opcję łączenia mieszkańców z gdyńskimi psychologami; 

 uruchomiono nowy punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu w Przystani 

Śmidowicza 49; 

 na potrzeby Miejskiej Infolinii w marcu 2020 r. wdrożono usługę Call Center Web 

VoIP, dzięki której możliwa była praca zdalna operatorów numeru 626 26 26. W 2020 r. 

Pracownicy Gdyńskiego Centrum Kontaktu odebrali 196 700 połączeń 
oraz przeprowadzili około 2 690 rozmów za pomocą chatu. 

Zaktualizowany portal Cyfrowy Urząd, doskonale wpisał się w potrzeby miasta związane 
z e-usługami i pozwolił na realizację usług miejskich , bez konieczności wychodzenia 
z domu. Karty usług Cyfrowego Urzędu zostały wyświetlone 260 201 razy, z czego 8  309 
wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. 

 Uruchomiono paczkomat przy budynku gdyńskiego ratusza, aby ułatwić załatwianie 

urzędowych spraw oraz składanie dokumentów. Dzięki współpracy Urzędu Miasta 

Gdyni oraz InPostu od 17 września 2020 r. gdynianie mogli załatwiać wybrane sprawy 

urzędowe przez paczkomat – za pośrednictwem urządzenia można było składać 

i odbierać dokumenty w sprawach związanych m.in. z: prawem jazdy, rejestracją 

pojazdu czy dowodem osobistym. Gdyński Paczkomat Urząd 24 znajduje się przy 
budynku magistratu, od strony parkingu przy ul. Bema; 

 W październiku 2020 r. uruchomiono specjalną poczekalnię wewnątrz budynku 

dla mieszkańców, którzy czekali na wcześniej umówione wizyty. Poczekalnia powstała 
w pobliżu głównego wejścia do budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego, zajmując 

przestrzeń przeznaczoną wcześniej m.in. na kiosk. Przy wejściu obecny był 

funkcjonariusz Straży Miejskiej, który umożliwiał wejście do środka. Natomiast 

w środku dyżurował pracownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu, który stanowił wsparcie 

dla mieszkańców i zachęcał do elektronicznego załatwiania spraw urzędowych – 
korzystania z Cyfrowego Urzędu i ePUAP, zakładania Profilu Zaufanego, zakładania 

konta mieszkańca i prowadzenia korespondencji z urzędem w sposób elektroniczny. 

Od początku trwania pandemii COVID-19 miasto dbało również o rzetelne informowanie 

mieszkańców i podnoszenie ich świadomości na temat koronawirusa, pandemii 

i wprowadzonych obostrzeń. Najnowsze informacje udostępniano na portalu gdynia.pl. 
W czasie wiosennego lockdownu w przestrzeni miasta można było znaleźć ekrany led 

namawiające mieszkańców do pozostania w domach. Gdynia prowadziła również 

kampanie informacyjno-promocyjne. W jedną z nich zaangażowano gdyńskie pomniki, 
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które dając dobry przykład, miały nałożone maseczki. We współpracy z Gdyńską Szkołą 

Filmową powstał też specjalny spot pt. „Siedź w domu, a my tu postoimy”. Osobna 

kampania była też skierowana do gdyńskiej młodzieży. W jej ramach został zrealizowany 

spot, w którym młodzi ludzie zapewniali, że czas lockdownu i zdalnej nauki to nie wakacje. 
Materiał był wyświetlany w popularnych wśród młodzieży social mediach. Straż Miejska 

prowadziła akcję emisji specjalnych komunikatów skierowanych do mieszkańców Gdyni. 

Zachęcały one do pozostawania w domu, ewentualnie do ograniczenia wyjść z domu. 

Dodatkowo, w kwietniu rozdawano mieszkańcom bawełniane maseczki zakupione od 

gdyńskich Zakładów Odzieżowych „Wybrzeże” Spółdzielnia Inwalidów, wspierając tym 
samym lokalnego przedsiębiorcę. Do dystrybucji masek w mieście wykorzystano pomoc 

wolontariuszy Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka" 

oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy rozwozili maski mieszkańcom 

zgłaszającym zapotrzebowanie.  

Wiele poradników i atrakcji w sieci dla dzieci i ich rodziców przygotowało również 

Gdyńskie Centrum Rodziny i Gdynia Rodzinna – uruchomiono programy online: 

 #otobajka - każdy odcinek cyklu #otobajka to 10-minutowa prezentacja wybranej bajki 

czy baśni. Bajki czytali z własnych domów, ogrodów, balkonów członkowie zespołu 
Bałtyckiego Teatru Różnorodności działającego przy Gdyńskim Centrum Kultury, tym 

samym przypominając o akcji #zostańwdomu. Partnerem akcji była Gdynia Rodzinna;  

 „Dzieciaki w chacie” – cykl filmików, w których mały Dawid pokazywał kreatywne, 

domowe zabawy, w które wciągał swoich rodziców i starszą siostrę; 

 „Animacje Oli” - gdyńska artystka prezentowała pomysły na twórczą zabawę;  

 „Książeczki Gdynieczki” - gdyńskie publikacje napisane dla najmłodszych mieszkańców 

Gdyni. Przybliżają historię Gdyni w sposób łatwy, przyjemny i zrozumiały. Książeczki 
można było bezpłatnie pobrać w lub przeglądać; 

 Spotkania z ekspertami – na facebookowym profilu Gdyni Rodzinnej regularnie 

odbywały się spotkania-wywiady na żywo z ekspertami w różnych dziedzinach. 

Poruszane w nich były istotne z punktu widzenia rodziny i dzieci tematy, związane 

z sytuacją pandemiczną. 

Na początku pandemii COVID-19 Centrum Aktywności Seniora uruchomiło telefon 

wsparcia dla seniorów, aby dotrzeć ze wsparciem do jak największej liczby osób 
starszych. Zdalnie pracujący animatorzy dzwonili do seniorów pytając o zdrowie i aktualne 

potrzeby albo po prostu celem dotrzymania im towarzystwa. Podczas kontaktu seniorzy 

byli informowani o dostępnej pomocy miasta m.in. przy zakupie leków czy zrobieniu 

zakupów. Pracownicy CAS codziennie docierali do ok. 200 osób. Kontakty te zapewniały 

bezpieczeństwo, pomagały w rozwiązaniu problemów i trudności dnia codziennego oraz 

zapewniały psychiczny komfort seniorom, pozostającym w izolacji.  Od początku trwania 
pomocy, w formie „telefonu wsparcia dla seniorów”, do końca 2020 r. odnotowano 26 813 

skutecznych kontaktów – do czego zaliczano: rozmowę telefoniczną, wiadomość tekstową 

w telefonie lub aplikacji, wiadomości mail i pomoc w sprawach życiowych. Dodatkowo, 

na portalu społecznościowym FB została założona grupa dyskusyjna „Gdyńscy seniorzy - 

wirtualnie” prowadzona przez pracowników CAS.  
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Służba zdrowia 

Gdyński samorząd w swoich działaniach nie  zapomniał o tych, którzy walczyli z COVID-19 
na pierwszej linii frontu. Na wsparcie służb medycznych i ochronę zdrowia miasto 

przeznaczyło 2 mln zł. Poza wsparciem finansowym, działania objęły również pomoc 

logistyczną, organizacyjną i  informacyjną w walce ze skutkami pandemii. Miasto pomagało 

placówkom medycznym w dystrybuowaniu środków ochrony osobistej oraz preparatów 

do dezynfekcji wśród mieszkańców Gdyni. Jednocześnie zbierano informacje 

od podmiotów medycznych w zakresie ich funkcjonowania oraz przekazywano ważne 
informacje mieszkańcom Gdyni z wykorzystaniem narzędzi online: portal miejski 

www.gdynia.pl oraz witryny internetowe jednostek organizacyjnych miasta. Miasto 

pomagało także w przekazywaniu informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gdyni o kwarantannach i izolacjach w szkołach, przedszkolach oraz 

żłobkach. Dodatkowo, zapewniono miejsca noclegowe dla pracowników medycznych 
szpitali z terenu Gdyni. 

Miasto przekazało ponad 1 mln zł na wsparcie walki z COVID-19 do Szpitali Pomorskich 

oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, a także  wsparło działania Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Dodatkowo 50 tys. zł przeznaczono na diagnostykę 

COVID-19. Gdyńskie pogotowie, w związku ze stanem epidemii, uruchomiło też dodatkową 
karetkę dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Kolejne 50 tys. zł,  

z rezerwy ogólnej miasta, przeznaczono na dofinansowanie centrum testowego COVID-19 

drive-thru przy ul. Wendy 7/9. Laboratorium medyczne Diagnostyka we współpracy  

z miastem prowadziło tam akcję „Badamy-Wspieramy”, czyli bezpłatne testy na obecność 

koronawirusa SARS-CoV-2 dla medyków. Gdynia zakupiła też środki ochrony osobistej, 

które trafiały tam, gdzie były potrzebne. W ramach wsparcia część z nich przekazano m.in. 
mieszkańcom, służbom mundurowym, pracownikom ochrony zdrowia czy miejskim 

stowarzyszeniom, np. hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. 

Medycy mogli też liczyć na pomoc logistyczną i informacyjną. Miasto uruchomiło dla nich 

program #GdyniaDlaMedyka. Kompleksowy program wsparcia adresowany był do różnych 

grup zawodowych z zakresu ochrony zdrowia: do lekarzy i pielęgniarek, opiekunów 
medycznych, ale także pracowników gospodarczych i utrzymania czystości. Jego celem 

było udzielanie szerokiego wsparcia wszystkim osobom, które w związku 

z wykonywaniem swojej pracy zawodowej były szczególnie narażone na zakażenie 

koronawirusem. W ramach programu Gdynia całkowicie finansowała dla w/w grup 

zawodowych możliwość skorzystania z transportu taksówką z miejsca zamieszkania 
do pracy - Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej i powrót do domu 

(#TaxiDlaZdrowia). W ramach akcji zabezpieczono finansowo 1 000 darmowych 

przejazdów w usłudze FREE NOW „Dla Zdrowia”. Finansowana była także możliwość 

wyżywienia i zakwaterowania w obiektach noclegowych dla pracowników medycznych 

w związku z koniecznością odbycia przez nich kwarantanny lub w przypadku chęci 
ochrony najbliższych przed potencjalną możliwością zarażenia. Istotnym działaniem 

oferowanym w ramach programu była także możliwość otrzymania wsparcia 

psychologicznego – dla medyków uruchomiono specjalną, całodobową infolinię - 

58 668 83 90. Specjaliści udzielali porad i bieżącego wsparcia telefonicznie, ale także 

mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Personel medyczny miał 
możliwość skorzystania z oferty programu poprzez zgłoszenie telefoniczne.  Dzięki czemu 

mogły zostać zachowane wszelkie względy bezpieczeństwa danych osób korzystających 

z dedykowanej pomocy.    
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Gdyński Falochron 
Falochron to pakiet pomocowy Gdyni dla mieszkańców w różnych obszarach życia 

społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Składał się z kilku filarów, dedykowanych 

mieszkańcom w kilku obszarach: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, kultury, 

edukacji i sportu.  

Falochron gospodarczy skierowany był do gdyńskich przedsiębiorców i obejmował 

m.in. pomoc związaną z obniżką czynszów, podatków i opłat oraz wsparciem doradczym 
i eksperckim. Pomoc regulowały następujące uchwały: uchwała nr XIX/589/20 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 15.05.2020 w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu 

oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, uchwała nr XIX/590/20 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 15.05.2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID – 19; uchwała nr XIX/591/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15.05.2020 w sprawie 

odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości  

w najem, dzierżawę lub użytkowanie. 

 Odstąpienie od pobierania należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe 

będące własnością gminy dla podmiotów objętych zakazami oraz podmiotów ściśle 

funkcjonalnie powiązanych z objętymi zakazami za okres od marca 2020 r. do końca 
miesiąca, w którym ustanie zakaz. Zwolnienie następowało po złożeniu wniosku. 

Wniosek mógł mieć dowolną formę, w przypadku potrzeby uzupełnienia informacji 

możliwe było wsparcie; 

 Obniżka czynszu za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy 

dla pozostałych dotkniętych skutkami COVID-19 podmiotów o 50% za okres od marca 

2020 r. do końca miesiąca, w którym ustanie zakaz. Warunkiem było utrzymanie 

liczby miejsc pracy wg stanu z dnia 1 marca 2020 r. i niewypowiadania umowy najmu 

do końca 2020 r.. Wystarczyło oświadczenie w formie wniosku. Dotrzymanie warunków 
obniżki czynszu było weryfikowane w terminie późniejszym; 

 Możliwość bezodsetkowego odroczenia należności czynszowych  za lokale 

i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy dla wszystkich przedsiębiorców. 

Odroczenie następowało na wniosek, możliwe było do 3 miesięcy, licząc od pierwszego 

miesiąca po ustaniu zakazów; 

 Możliwość wnioskowania o obniżenie należności czynszowych za lokale 

i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy o 30% do końca 2020 r., po ustaniu 

okresu ulg i zwolnień wymienionych wyżej, dla wszystkich  przedsiębiorców. 

Warunkiem było utrzymanie liczby miejsc pracy według stanu z dnia 1 marca 2020 r. 

i niewypowiadania umowy najmu do końca 2020 r.; 

 Zwolnienie na wniosek z opłat czynszowych bądź opłat za zajęcie pasa drogowego 

za ogródki gastronomiczne; 

 Miasto ponadto wystosowało apel do właścicieli prywatnych oraz spółdzielni 

mieszkaniowych o udzielenie obniżek najemcom; 

 Od października 2020 r. zwolnienie z czynszu najemców i dzierżawców lokali 

gastronomicznych. 
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Wszystkie ww. zwolnienia i ulgi dostępne były także dla dłużników, pod warunkiem 

pisemnego uznania długu. Z rozwiązań można było korzystać łącznie lub wybrać tylko 

jedno/ niektóre z nich. Te formy pomocy służyły także dzierżawcom. Ustawowo płatności 

z tytułu podatków i opłat lokalnych odroczone były do końca czerwca 2020 r. W kolejnych 
miesiącach można było zgłaszać się z wnioskami o dalsze odroczenia, a w uzasadnionych 

wypadkach także o częściowe lub całkowite umorzenia. 

W ramach Falochronu gospodarczego przygotowano także wsparcie doradcze 

i eksperckie dla przedsiębiorców. Gdyńskie firmy mogły korzystać z bezpłatnych porad 

ekspertów w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego 
oraz biznesowego. Konsultacje odbywały się zdalnie na podstawie indywidualnego 

vouchera. Projekt koordynowało Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

 Dyżury ekspertów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości: doradztwo 

prawne, podatkowe i gospodarcze oraz wsparcie w formułowaniu i wypełnianiu 

wniosków pomocowych wynikających z ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej; 

 Dedykowana, szybka obsługa w Powiatowym Urzędzie Pracy dla podmiotów, które będą 

korzystać ze wsparcia przewidzianego w ustawie o Tarczy Antykryzysowej; 

 Prezydent Gdyni powołał Radę Ekonomiczną złożoną z wybitnych przedstawicieli 

biznesu i świata nauk ekonomicznych, która stała się organem doradczym w  kwestiach 

związanych z ograniczaniem gospodarczych skutków pandemii COVID-19. 

 

Falochron społeczny był dedykowany wszystkim gdynianom, którzy z powodu 

pandemii potrzebowali różnego rodzaju wsparcia. Miasto przygotowało pakiet działań 
dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Obejmował on pomoc psychologiczną, 

informacyjną i prawną, a także odpowiednie wsparcie w związku z brakiem dochodów czy 

trudnościami w uiszczeniu opłat czynszowych lub eksploatacyjnych za mieszkanie 

komunalne. 

Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 
w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej (DOPS) uruchomiono dyżury telefoniczne 

oraz mobilne zespoły reagowania kryzysowego. Mieszkańcom, którzy potrzebowali 

wsparcia, np. w związku z utratą dochodów, DOPS oferowały: 

 Zasiłek celowy – np. na pokrycie kosztów zakupu leków, najpotrzebniejszych środków 

dla dzieci, na pożywienie, pampersy itp. Każdy wniosek o pomoc był rozpatrywany 

indywidualnie ze względu na obowiązujące kryteria, w tym dochodowe. Pracownicy 

socjalni kontaktowali się telefonicznie, by zebrać niezbędne informacje. 
Była to najbardziej elastyczna forma wsparcia; 

 Zasiłek na dożywianie – w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

był formą pomocy przyznawaną zarówno na potrzeby dorosłych, jak i dzieci. Osoby 
samotne, z niepełnosprawnościami lub takie, które mają kłopoty w samodzielnym 

gospodarowaniu, mogły liczyć na wsparcie finansowe na wydatki związane 

z wyżywieniem. W przypadku tej formy pomocy brano pod uwagę kryterium dochodowe; 

 Zasiłek okresowy – przyznawany na określony czas związany ze zgłaszanym 

problemem (bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, osoby samotne, 

rodziny niepełne) na pokrywanie kosztów opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, 
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leki itp. Przy tego typu wsparciu również obowiązywały kryteria, które rozpatrywał 

pracownik socjalny; 

Ponadto osobom samotnym, niesamodzielnym, które  np. z powodu stanu zdrowia 

czy wieku musiały pozostawać w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oferował pomoc rzeczową: pakiety żywnościowe z Banku Żywności 

lub ze Spółdzielni „Razem”. Pakiety dowożone były do miejsca zamieszkania osoby 

potrzebującej.  

W związku z epidemią i trudną sytuacją finansową mieszkańców, wstrzymano także 

zaplanowaną na kwiecień 2020 r. podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Ponadto 
osoby, które z racji drastycznego pogorszenia się sytuacji dochodowej (utrata pracy, utrata 

zarobków) nie były w stanie ponosić opłat czynszowych lub eksploatacyjnych 

za mieszkanie, mogły ubiegać się o wypłatę dodatku mieszkaniowego.  

Stosowane były również inne formy wsparcia adekwatne do potrzeb i sytuacji 

pandemicznej. W marcu 2020 r. uruchomiono specjalny telefon 58 743 21 64. Każdy 

mieszkaniec mógł zasięgnąć informacji na temat wsparcia w trudnej sytuacji 
spowodowanej pandemią COVID-19. Pod tym numerem dyżurowali specjaliści 

odpowiadający na pytania mieszkańców dotyczące: koronawirusa - profilaktyki zakażeń 

i postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia, sytuacji opieki nad dziećmi i młodzieżą 

oraz zasiłków opiekuńczych, wskazówek postępowania dla seniorów, informacji 

o instytucjach i organizacjach pomocowych, do których należy zgłosić się w  kryzysowej 
sytuacji życiowej, gdy nie można liczyć na pomoc sąsiadów i rodziny, 

Z uwagi na występujące problemy natury psychicznej, w tym silny stres, 

wywołane pandemią COVID-19, uruchomiono całodobowy telefon i mail, pod którym 

specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielali wsparcia osobom dorosłym, 

dzieciom i młodzieży znajdującym się w kryzysie psychicznym. 

Miasto pomagało także w rozwiązaniu nurtujących mieszkańców wątpliwości prawnych, 

które pojawiły się w związku z epidemią. We współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz izbami radców prawnych i adwokatów świadczono nieodpłatne porady prawne 

i obywatelskie.  

Osoby potrzebujące wsparcia wolontariusza np. przy robieniu zakupów (w tym leków, 
żywności, środków czystości i higienicznych), wyprowadzaniu psa czy pomocy 

w wynoszeniu śmieci mogły się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub dzwoniąc pod numer odpowiedniego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w miejscu zamieszkania. 

 

Falochron dla kultury zapewnił wsparcie finansowe i doradcze dla osób pracujących 
w sektorze kulturalnym. W jego ramach stworzono m.in. cykl wydarzeń online pod hasłem 

Kultura łączy siły oraz ogłoszono konkursy grantowe na projekty artystyczne. Ponadto 

organizacje pozarządowe mogły stanąć do konkursów miejskich, promując swoje 

działania w sferze kultury i w ten sposób zyskać fundusze na ich realizację. 

 „Gdyńska Kultura łączy siły” – program wydarzeń online obejmujący spektakle, 

koncerty, pokazy filmów, wykłady i warsztaty z różnych dziedzin kultury. Celem było 
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zarówno zapewnienie pracy artystom, jak i umożliwienie mieszkańcom kontaktu 

z kulturą pomimo pandemii; 

 Wsparcie dla organizacji pozarządowych poprzez organizację konkursów miejskich 

na działania w sferze kultury. a kiedy je wygrywają – zyskują środki na ich realizację. 

Falochron dawał urzędnikom narzędzie do tworzenia indywidualnych rozwiązań 

dopasowanych do niestabilnej sytuacji pandemicznej; 

 Doradztwo prawne w zakresie realizowania projektów kulturalnych w czasie epidemii 

zapewnione przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. Uruchomiono infolinię dla osób 

i podmiotów ubiegających się o wsparcie – 787 469 763; 
 

Falochron dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

objął pomoc związaną z realizacją i rozliczeniem już zawartych umów, czynszami 

w lokalach komunalnych, dodatkowymi środkami na realizację zadań, pożyczkami 

oraz wsparciem doradczym i eksperckim. 

 Aneksowanie umów – w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią  wiele 

działań nie mogło być realizowanych w sposób, w jaki zostały opisane we wnioskach 
konkursowych. Dlatego też konieczne było aneksowaniem umów, w taki sposób, 

by zmodyfikować sposób wdrożenia, by organizacje nadal mogły świadczyć pomoc 

gdynianom, a jednocześnie żeby nie miały problemów z rozliczeniem udzielonych 

im dotacji. Prezydent Gdyni, korzystając z nadzwyczajnych przepisów związanych 

z epidemią, wydłużył okres na złożenie sprawozdań z realizacji zadań i ich rozliczenie; 

 Zwolnienie z płatności czynszowych w okresie od ogłoszenia stanu epidemii do końca 

2020 r. po złożeniu stosownego wniosku; 

 Uruchomienie programu dodatkowych małych dotacji, które po zakończeniu restrykcji 

związanych z organizacją spotkań pozwolą organizacjom podjąć zawieszoną 

działalność; 

 Rozszerzenie formuły niskooprocentowanych pożyczek dla NGO – umożliwienie 

przeznaczenia pożyczek nie tylko na działalność inwestycyjną (jak było od tej pory), 

ale także na wsparcie płynności bieżącej działalności pożytku publicznego. 

 Wsparcie ekspertów w ramach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

w kwestiach prawnych i księgowych związanych z obostrzeniami pandemicznymi, 
a także w poszukiwaniu dodatkowych środków na działalność.  

 

Falochron dla edukacji obejmował poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej. 

Celem było wsparcie dla placówek niepublicznych oraz innych podmiotów i osób 

prowadzących działalność gospodarczą w obszarze szeroko pojętej edukacji i usług 
opiekuńczych.  

 Akademia Dzielnicowa – program umożliwiający placówkom publicznym zlecanie, 

a niepublicznym podmiotom realizację działań edukacyjnych za 1 mln złotych. Wszystkie 
działania były realizowane w dzielnicy, w której funkcjonuje publiczne przedszkole 

lub szkoła organizująca działania w ramach Programu. Mogły to być np. zajęcia 

edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, 

sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom. Co ważne 90% środków 
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przekazywano 3 dni po podpisaniu umowy. Program pozwolił uruchomić ofertę ponad 

6500 dodatkowych godzin aktywności, które w formie bezpłatnej realizowane były 

w ostatnim kwartale 2020 r. i planowane są na cały 2021 r.; 

 Program Szkoła Mistrzów – wsparcie dla osób i firm szkoleniowych z obszaru szeroko 

pojętej edukacji, które zrealizowały szkolenia, warsztaty i kursy podnoszące 

kwalifikacje dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół. Gdynia przeznaczyła 
na potrzeby projektu 1 mln zł do wykorzystania do końca 2021 r.;  

 Rozwój Gdyńskiego Systemu Żłobkowego – zabezpieczenie 200 miejsc w  istniejących 

żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i w ramach działalności dziennych 
opiekunów, które poszerzą ofertę dla mieszkańców Gdyni. 

Falochron dla sportu objął między innymi dotacje na sportowe szkolenie dzieci 

i młodzieży, preferencyjne warunki najmu pomieszczeń biurowych i obiektów 

treningowych przez kluby, atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych z zatrudnieniem 

gdyńskich trenerów i instruktorów, a także współpracę z organizatorami wydarzeń 

sportowych. 

 Utrzymanie przyznanych wcześniej dotacji w łącznej kwocie 2,3 mln na sportowe 

szkolenie dzieci i młodzieży; 

 Aneksowanie umów w przypadku zmiany terminu imprezy; 

 Rozliczenie poniesionych przez organizatora wydatków w  przypadku odwołania 

wydarzenia; 

 Podpisanie aneksów do umów z klubami wynajmującymi pomieszczenia na terenie 

obiektów miejskich - w okresie zamknięcia biur podczas pandemii kluby płaciły za ich 

wynajem symboliczną „złotówkę”; 

 Pierwszeństwo w rezerwacji sportowych obiektów przyszkolnych na rok szkolny 

2020/2021 dla klubów otrzymujących dotacje i prowadzących na nich dotychczas 

zajęcia; 

 Gdyńskie Poruszenie online – udostępnianie na miejskich kanałach społecznościowych 

oraz stronach internetowych filmów z udziałem znanych z zajęć stacjonarnych 
instruktorów, którzy zachęcali mieszkańców do ćwiczenia w domu. Program cieszył się 

olbrzymią popularnością wśród gdynian; 

 Wspieranie i promowanie wszelkich aktywności gdyńskich zespołów zarówno tych 

marketingowych, jak i szkoleniowych. 

 

Edukacja 
Czas pandemii to wyzwanie także dla gdyńskich uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Nauczanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywało się w 2020 r. 

głównie w formie zdalnej. A kiedy placówki edukacyjne czasowo działały normalnie, trzeba 

było zapewnić w nich odpowiednie warunki i środki bezpieczeństwa. O przestrzeganie 

reżimu sanitarnego zadbano też w żłobkach i przedszkolach. Na środki ochrony osobistej 
oraz niezbędny sprzęt dla uczniów i nauczycieli miasto wydało  ok. 1,5 mln zł. Pieniądze 

te zostały przeznaczone m.in. na dezynfekcje pomieszczeń, maseczki czy komputery 

do nauki zdalnej. 
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Działania wspierające edukację to głównie zakup sprzętu komputerowego. Laptopy do 

nauki zdalnej kupiono zarówno ze środków miasta, jak i z programu ministerstwa 

cyfryzacji. Miasto nawiązało również współpracę z podmiotami prywatnymi, które 

przekazały lub sfinansowały komputery, tablety i zestawy słuchawkowe na potrzeby zajęć 
online. Zadbano również o najmłodsze dzieci. Kadra gdyńskich żłobków i przedszkoli 

udostępniała w sieci pomysły na zajęcia dla dzieci. W portalu Gdynia Edukacyjne powstał 

e-Pokój Nauczycielski – baza wiedzy i dobrych praktyk dla nauczycieli, który pomagał 

w pracy z uczniem w sytuacji pandemii. W serwisie można było znaleźć odnośniki m.in. do 

platform – eporeczniki.pl czy Portalu wiedzy dla nauczycieli. Zamieszczane były też 
pomysły na angażowanie uczniów w ramach zdalnej edukacji, informacje przygotowane 

przez gdyńskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, materiały pomocne 

w usystematyzowaniu oraz utrwalaniu wiedzy przed egzaminami końcowymi. 

Od 1 kwietnia 2020 r. z uwagi na czasowe zawieszenie działalności miejskich żłobków, 

Prezydent Miasta zdecydował o zawieszeniu poboru opłat za wyżywienie i pobyt 

od rodziców dzieci, które korzystają z gdyńskich żłobków publicznych. Zawieszenie opłat 
dotyczyło żłobka Niezapominajka w Śródmieściu oraz jego filii na Pogórzu oraz Dąbrowie, 

a także żłobka Koniczynka na Cisowej i jego filii na Witominie. Naliczanie opłat nastąpiło 

po wznowieniu świadczenia usług przez gdyńskie żłobki. 

W Gdyni na zajęcia wirtualne mogli w 2020 r. liczyć również seniorzy. Uniwersytet 

Trzeciego Wieku uruchomił wykłady online na stronie wirtualny.cas.gdynia.pl. Zajęcia 
w sieci przygotowały także Wymiennikownia oraz gdyńskie Przystanie. 

 

Pomoc społeczna 
Istotnym elementem gdyńskich działań w czasie pandemii w 2020 r. była pomoc osobom 

potrzebującym wsparcia. Miasto przygotowało domy i placówki opieki społecznej 

do funkcjonowania z zastosowaniem wyjątkowych środków bezpieczeństwa i ścisłego 

reżimu sanitarnego. Na ten cel Gdynia przeznaczyła ponad 2 mln zł. 

Na pakiet pomocowy złożyło się jednak o wiele więcej elementów. Gdyńskie ośrodki 
wsparcia w trybie całodobowym - interwencyjnym, stała opieka nad seniorami i osobami 

z niepełnosprawnościami w placówkach wsparcia dziennego, dodatkowe miejsca 

dla bezdomnych, wsparcie podopiecznych domów chronionych czy usługi opiekuńcze – 

to tylko niektóre z nich. W polu szczególnego zainteresowania znalazła się przemoc 

domowa. Na bieżąco sprawdzano jej skalę, ponieważ sytuacja związana z pandemią 

COVID-19 mogła się przyczyniać do jej nasilenia w rodzinach. Od 13 marca 2020 r. nie 
odnotowano wzrostu procedur Niebieska Karta w porównaniu do analogicznego okresu 

w 2019 r. Natomiast zespół psychologów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej monitorował 

potrzeby wsparcia psychologicznego. Mieszkańcy, którzy wcześniej byli w terapii, 

odbywali sesje telefoniczne i online. Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej 
uruchomiono dyżury telefoniczne oraz cztery mobilne zespoły reagowania kryzysowego. 

Z konsultacji telefonicznych mogli korzystać także rodzice i opiekunowie dzieci 

z Alkoholowym Zespołem Płodowym. Specjalistki z Gdyńskiego Centrum Diagnozy 

i Terapii FASD MOPS – pedagog, psycholog - psychoterapeuta, lekarz psychiatra dzieci 

i młodzieży – dyżurowali od poniedziałku do piątku i udzielali wskazówek co do możliwości 
prowadzenia terapii w warunkach domowych. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

w Gdyni uruchomił „telefon wsparcia" dla osób zagrożonych uzależnieniem 
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lub uzależnionych oraz ich bliskich, niebędących stałymi pacjentami ośrodka. W dalszym 

ciągu funkcjonowała także internetowa poradnia „Por@dzimy”, gdzie przez stronę 

poradzimy.net lub bezpośredni adres poradzimy@opitu.pl pracownicy Ośrodka udzielają 

mailowych porad związanych z różnego rodzaju problemami dotyczącymi zdrowia 
psychicznego, m.in. z ryzykownymi zachowaniami czy uzależnieniami. 

Dodatkowo, od połowy marca 2020 r. najbardziej potrzebujący mieszkańcy, znajdujący się 

pod opieką Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, otrzymywali interwencyjne 

pakiety żywnościowe. Przygotowane dzięki współpracy MOPS w Gdyni, Spółdzielni 

Socjalnej „Razem”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Banku Żywności 
w Trójmieście. Pakiety składały się z nabiału, pieczywa oraz produktów trwałych – 

np. mąka, olej, wędlina, ryż czy makaron. Trafiały zwykle do osób samotnych, 

niesamodzielnych, które z powodu stanu zdrowia musiały pozostawać w łóżkach. Żywność 

do swoich podopiecznych dostarczali także pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji 

Mieszkaniowej MOPS oraz Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej zapewniał także paczki żywnościowe osobom objętym kwarantanną,  
paczki były dostarczane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Planowo wypłacano zasiłki – dla osób, które nie obsługują konta bankowego i potrzebują 

zgłosić się po pieniądze osobiście, udostępniono taką możliwość, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego – kasa w siedzibie MOPS przy ul. Grabowo 2 pracowała bez przerwy. Tak samo 

nieprzerwanie, choć w zakresie ograniczonym zaleceniami służb sanitarnych 
i zarządzania kryzysowego, świadczone były usługi opiekuńcze. Do osób samotnych, 

niesamodzielnych, które nie mogły liczyć na wsparcie rodziny w zakresie zaspokojenia 

podstawowych potrzeb, docierały opiekunki – dostarczały zakupy, przygotowywały posiłki, 

pomagały w ich spożywaniu i wykonywały czynności higieniczne. Dodatkowo, rozszerzono 

usługi teleopieki na wszystkie osoby objęte pomocą usług opiekuńczych, które mieszkały 
samotnie. Specjalne środki bezpieczeństwa i ścisły reżim sanitarny wprowadzono 

w gdyńskich ośrodkach wsparcia: Chwarznieńska 93 i Bosmańska 32 A. To placówki opieki 

całodobowej oferujące pomoc osobom, które z powodu stanu zdrowia nie mogą przebywać 

w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a potrzebują specjalistycznego wsparcia 

czy pomocy w powrocie do zdrowia. 

Wsparto asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami w codziennym 

funkcjonowaniu. Zorganizowano i zarządzano procesem przesunięć pracowniczych 

pomiędzy jednostkami pomocy społecznej w celu zapewnienia ciągłości  opieki 

w placówkach całodobowych. Zmieniono także tryb funkcjonowania noclegowni 

i ogrzewalni na tryb całodobowy oraz zapewniono warunki – tzw. strefy buforowe – 

do obserwacji/kwarantanny przed skierowaniem do schronisk poza Gdynią. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zrealizował także 8 filmów edukacyjnych dla różnych 

grup odbiorców w sytuacji pandemii (autorstwo: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci 

uzależnień i lekarz psychiatra). 
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Realizacja Budżetu Obywatelskiego 
 

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2020 zostały zmodyfikowane w stosunku do poprzednich 

edycji. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie uproszczenia, zwiększenia dostępności 

i doprecyzowania zapisów dotyczących ogólnodostępności. Zmianie uległ przede 
wszystkim harmonogram. W 2020 r. proces rozpoczął się wcześniej, tak aby więcej czasu 

przeznaczyć na weryfikację, a głosowanie zakończyć w trakcie roku szkolnego. Jedną 

z ważniejszych zmian było również uproszczenie głosowania. Zamiast rangowania 

projektów, wprowadzona została zasada wyboru maksymalnie trzech projektów 

dzielnicowych małych, trzech projektów dzielnicowych dużych i trzech miejskich. 
Dodatkowo, wprowadzono możliwość dofinansowania projektu, który nie został wybrany 

w głosowaniu, przez prywatnych darczyńców, a za drugie i trzecie miejsce w rankingu 

frekwencji realizację dodatkowego małego projektu. Na cały proces realizacji BO 2020 

miała wpływ pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w drugiej połowie marca, czyli 

w trakcie weryfikacji i wypracowywania projektów miejskich. Wprowadzone środki 

bezpieczeństwa oraz wymogi epidemiologiczne wymusiły zmiany w sposobie realizacji 
zaplanowanych etapów.  

Podstawowe zasady Budżetu Obywatelskiego 2020 określono w Uchwale nr IV/80/18 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu 

Obywatelskiego. Uchwała ta, jako dokument o statusie aktu prawa miejscowego, została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 9 stycznia 
2019 r. poz. 138. W związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze na podstawie 

ewaluacji procesu z 2019 r. została przyjęta Uchwała nr XIII/446/19 Rady Miasta Gdynia 

z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Odpowiednio Uchwała ta została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r. poz. 5075. 
Wysokość środków przeznaczonych na projekty Budże tu Obywatelskiego określono 

w Uchwale nr XIV/476/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2020 r.  

Na podstawie ww. uchwał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w dniu 17 grudnia 2019 r. 

podpisał Zarządzenie nr 1709/19/VIII/R w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.  

Ponadto w dniu 9 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Gdyni podpisał Zarządzenie 

nr 2371/20/VIII/R wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 1709/19/VIII/R w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego, w którym w związku z pandemią COVID-19 wprowadził m.in. korektę 

do harmonogramu procesu i metody prowadzenia warsztatów wypracowywania 
projektów miejskich.  

W 2020 r., podobnie jak w poprzednim roku, w Budżecie Obywatelskim w Gdyni można było 

zgłaszać projekty dzielnicowe oraz miejskie. Pula środków przeznaczonych na gdyński BO 

2020 była rekordowa, w porównaniu do lat ubiegłych, i wyniosła ostatecznie 9 108 200 zł.  

Składały się na nią: 8 501 536 zł - jako kwota podstawowa oraz 606 508 zł, które nie zostały 
rozdysponowane w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto podkreślić, 

że kwota podstawowa przeznaczona na BO w 2020 r. wyniosła 0,6203% wydatków miasta 

za 2018 r., spełniając tym samym ustawowy wymóg, zgodnie z którym na BO musi być 
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przeznaczone, co najmniej, 0,5% wydatków za rok poprzedni. W efekcie wysokość środków 

z BO mieszkańca Gdyni wyniosła 46 zł. 

Z ogólnej puli Budżetu Obywatelskiego, 1 500 364,23 zł przeznaczono na projekty miejskie, 

a pozostałe 8 501 536 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 z 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. Do puli tej doliczone zostały  środki, 

które pozostały w dzielnicy z poprzednich edycji. 

Pula Budżetu Obywatelskiego 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 Budżetu Obywatelskiego na projekty miejskie dotyczące potrzeb 

mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy wyniosła 1,5 mln zł, a koszt pojedynczego projektu 
miejskiego nie mógł przekroczyć 1 mln zł. Jak co roku całość procesu została poddana 

ewaluacji. 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne kwoty przypadające w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2020 na każdą z 21 dzielnic Gdyni. 

Tabela 1. Kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2020 r. z podziałem na poszczególne 
dzielnice 

Dzielnica Gdyni 
Kwota 

podstawowa 
na dzielnicę (zł) 

Kwota pozostała 
z BO 2019 (zł) 

Łączne kwoty 
na dzielnice 
w BO 2020 

(zł, po 
zaokrągleniu) 

Babie Doły 242 207 2 020 244 200 

Chwarzno-Wiczlino 768 530 0 768 500 
Chylonia 567 141 710 567 900 
Cisowa 497 454 400 497 900 
Dąbrowa 509 263 155 619 664 900 
Działki Leśne 273 189 45 310 318 500 
Grabówek 321 316 6 578 327 900 
Kamienna Góra 205 247 6 100 211 300 
Karwiny 308 200 11 071 319 300 

Leszczynki 307 701 1 600 309 300 
Mały Kack 436 669 109 900 546 600 
Obłuże 518 959 0 519 000 
Oksywie 476 261 31 459 507 700 
Orłowo 401 659 16 115 417 800 
Pogórze 383 777 0 383 800 
Pustki Cisowskie-Demptowo 301 633 0 301 600 
Redłowo 311 473 0 311 500 

Śródmieście 394 048 8 100 402 100 
Wielki Kack 499 668 0 499 700 
Witomino 430 891 205 526 636 400 
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Dzielnica Gdyni 
Kwota 

podstawowa 
na dzielnicę (zł) 

Kwota pozostała 
z BO 2019 (zł) 

Łączne kwoty 
na dzielnice 
w BO 2020 

(zł, po 
zaokrągleniu) 

Wzgórze św. Maksymiliana 346 250 6 000 352 300 
PULA DZIELNICOWA  
OGÓŁEM 

8 501 536 606 508 9 108 200 

 

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zostało zarezerwowanych 

na realizację projektów małych, których szacowana wartość nie mogła przekraczać 

10 000 zł. W poniższej tabeli przedstawiono pule środków na projekty duże i małe 

dla każdej z 21 dzielnic. 

Tabela 2. Pule środków na projekty małe oraz projekty duże z podziałem na poszczególne dzielnice  

Dzielnica Gdyni 

Pula środków 
na projekty małe 

(10% kwoty 
na dzielnicę) (zł) 

Pula środków 
na projekty duże 

(90% kwoty 
na dzielnicę) (zł) 

Babie Doły 24 420 219 780 
Chwarzno-Wiczlino 76 850 691 650 
Chylonia 56 790 511 110  
Cisowa 49 790 448 110 
Dąbrowa 66 490 598 410 

Działki Leśne 31 850 286 650 
Grabówek 32 790 295 110 
Kamienna Góra 21 130 190 170 
Karwiny 31 930 287 370 
Leszczynki 30 930 278 370 
Mały Kack 54 660 491 940 
Obłuże 51 900 467 100 
Oksywie 50 770 456 930 

Orłowo 41 780 376 020 
Pogórze 38 380 345 420 
Pustki Cisowskie-Demptowo 30 160 271 440 
Redłowo 31 150 280 350 
Śródmieście 40 210 361 890 
Wielki Kack 49 970 449 730 
Witomino 63 640 572 760 
Wzgórze św. Maksymiliana 35 230 317 070 

OGÓŁEM W KATEGORIACH 910 820 8 197 380 
OGÓŁEM 9 108 200 
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Tabela 3. Kwota środków przeznaczonych na projekty miejskie 

Środki na pulę miejską 

Kwota 
podstawowa (zł) 

Kwota pozostała 
z BO 2019 (zł) 

Łączne kwoty 
na dzielnice 
w BO 2020 

(po zaokrągleniu) 
(zł) 

1 500 000 364,23 1 500 400 
 

Składanie projektów dzielnicowych do BO 2020 trwało od 27 stycznia do 24 lutego 2020 r. 

W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać chęć udziału w warsztatach wypracowywania 

projektów miejskich. 

Ostatecznie złożono 343 wnioski dzielnicowe, co było rekordowym wynikiem w stosunku 

do lat ubiegłych. Po weryfikacji, pod głosowanie zostało poddanych 268 projektów 

dzielnicowych. Najwięcej było na Dąbrowie – 26, najmniej na Witominie i Kamiennej Górze 

- po 6. 

Tabela 4. Liczba złożonych wniosków w podziale na dzielnice 

Dzielnica Gdyni 
Liczba 

wniosków 

Babie Doły 18 
Chwarzno-Wiczlino 20 
Chylonia 23 
Cisowa 9 
Dąbrowa 28 

Działki Leśne 16 
Grabówek 18 
Kamienna Góra 6 
Karwiny 12 
Leszczynki 16 
Mały Kack 22 
Obłuże 19 
Oksywie 9 

Orłowo 13 
Pogórze 18 
Pustki Cisowskie-Demptowo 13 
Redłowo 25 
Śródmieście 21 
Wielki Kack 9 
Witomino 8 
Wzgórze św. Maksymiliana 20 

OGÓŁEM  343 
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Projekty miejskie zostały wypracowane podczas warsztatów z udziałem mieszkańców 

i urzędników. Na warsztaty mógł się zapisać każdy mieszkaniec Gdyni, wypełniając 

formularz zgłoszeniowy lub dzwoniąc do Laboratorium Innowacji Społecznych. 

Ostatecznie chęć udziału w warsztatach wyraziło 57 osób. Projekty miejskie miały zostać 
wypracowane podczas cyklu 3 spotkań stacjonarnych z udziałem mieszkańców 

i urzędników. Pierwotnie zaplanowano trzy sobotnie warsztaty w terminach: 29 lutego, 

21 marca i 18 kwietnia. Ze względu na wprowadzone restrykcje związane z pandemią 

COVID-19, proces musiał ulec zmianie i po pierwszym warsztacie dalsza praca 

nad projektami była prowadzona w formule online. W tej edycji zrezygnowano 
z ograniczenia liczby projektów miejskich, które mogły trafić pod głosowanie. Każdy 

pomysł, który przyjął formę projektu i został pozytywnie zweryfikowany przez urzędników 

mógł być poddany pod czerwcowe głosowanie. Jeszcze jednym niezbędnym wymogiem 

było uzyskanie poparcia minimum 100 osób. Ostatecznie, 13 projektów miejskich przeszło 

pozytywną weryfikację merytoryczną oraz zostało poddanych pod głosowanie.  

Dwa projekty, z powodu m.in. zbyt wysokich kosztów, uznano za niemożliwe do realizacji. 

Na listę do głosowania trafiło 268 projektów z 21 dzielnic Gdyni oraz 13 projektów 

miejskich. Głosowanie na projekty odbywało się od 8 do 22 czerwca 2020 r. przez Internet. 

Jak co roku, osoby które nie dysponowały dostępem do Internetu lub potrzebowały 

wsparcia w skorzystaniu z aplikacji, mogły oddać swój głos w wyznaczonych do tego 

miejscach. Ze względów bezpieczeństwa, liczba tych miejsc została ograniczona. 
Dodatkowo zagłosować można było korzystając z pomocy tzw. Lotnych Brygad – 

przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznych, wyposażonych w tablety, 

poruszających się po Gdyni na rowerach cargo. Przez 15 dni swoje głosy na BO 2020 oddały 

łącznie 28 943 osoby, czyli 12,66% mieszkańców Gdyni. Na projekty dzielnicowe 

zagłosowały 28 483 osoby (12,46% uprawnionych), a na miejskie – 27 344 osób (11,96% 
uprawnionych). 

W wyniku głosowania mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 116 projektów 

dzielnicowych oraz 1 projekt miejski, które zmieściły się w puli środków przeznaczonych 

na BO 2020. Ich łączna wartość to 9 263 874 zł – z czego wartość projektów dzielnicowych 

to 8 263 874 zł, a projektu miejskiego – 1 mln zł. Dodatkowo, do realizacji trafiły również 
tzw. Projekty „+1” w dzielnicach, gdzie osiągnięto najwyższą frekwencję. Najbardziej 

aktywni okazali się mieszkańcy dzielnicy Mały Kack, gdzie frekwencja wyniosła 32,36% 

i tam zostanie zrealizowany dodatkowy projekt duży. Na drugim i trzecim miejscu 

rankingu frekwencji uplasowały się odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino (31,23%) 

oraz Redłowo (28,57%). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty 

małe.  

Tabela 5. Liczba oddanych głosów i frekwencja w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2020  

Dzielnica Gdyni 
Liczba oddanych 

głosów 

Liczba 
mieszkańców 

stałych 
i  czasowych 

(stan na 31.12.2019) 

Frekwencja 

Babie Doły 321 2 001 16,04% 

Chwarzno-Wiczlino 3923 12 563 31,23% 

Chylonia 1253 21 830 5,74% 

Cisowa 677 11 544 5,86% 
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Dzielnica Gdyni 
Liczba oddanych 

głosów 

Liczba 
mieszkańców 

stałych 
i  czasowych 

(stan na 31.12.2019) 

Frekwencja 

Dąbrowa 2111 14 013 15,06% 

Działki Leśne 757 7 350 10,30% 
Grabówek 1531 8 866 17,27% 
Kamienna Góra 482 3 908 12,33% 

Karwiny 1110 10 121 10,97% 

Leszczynki 729 7 618 9,57% 

Mały Kack 3072 9 493 32,36% 

Obłuże 1991 18 363 10,84% 

Oksywie 833 14 740 5,65% 

Orłowo 403 6 788 5,94% 
Pogórze 1218 12 541 9,71% 
Pustki Cisowskie-Demptowo 1072 8 218 13,04% 

Redłowo 2323 8 131 28,57% 

Śródmieście 1042 11 549 9,02% 

Wielki Kack 1239 11 123 11,14% 

Witomino 983 17 069 5,76% 

Wzgórze św. Maksymiliana 1413 10 760 13,13% 
OGÓŁEM 
Głosy w dzielnicach 

28 483 228 589 12,46% 

OGÓŁEM 
Głosy na projekty miejskie 

27 344 228 589 11 ,96% 

Liczba kart do 
głosowania/frekwencja 
ogółem 

28 943 228 589 12,66% 

 

Ponadto, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, w ciągu trzech miesięcy 

od zakończenia głosowania, osiem rad dzielnic zdecydowało się dofinansować realizację 

projektów tzw. pierwszych spod kreski. Łączna wartość dodatkowych projektów 
to 756 240 zł. Dofinansowanie ze środków rad dzielnic wyniesie 436 090 zł. 

Tabela 6. Projekty dzielnicowe dofinansowane ze środków Rad Dzielnic (RD)  

Dzielnica Projekt 
Rodzaj 
projektu 

Koszt 
projektu 

(zł) 

Koszt 
dofinansowania 
przez RD (zł) 

Chylonia  
Radarowe wyświetlacze 
prędkości na ul. Morskiej  

duży 258 240 225 727 

Dąbrowa  
Plac zabaw dla dzieci przy 
skwerze ks. Piotra Mazura  

duży 438 000 189 205 

Karwiny  
Cykliczne zajęcia Nordic 
Walking  mały 10 000 3 470 

Mały Kack  
Warsztaty szachowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych  

mały 10 000 2 064 

Pogórze  
Zajęcia artystyczno-
muzyczne, edukacyjne 

mały 10 000 4 132 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

98 | S t r o n a  
 

Dzielnica Projekt 
Rodzaj 
projektu 

Koszt 
projektu 

(zł) 

Koszt 
dofinansowania 
przez RD (zł) 

i rekreacyjne w bibliotece 
Pogórze  

Redłowo  

Warsztaty ekomody dla 
młodzieży i dorosłych, czyli 
kreatywnego przerabiania 
ubrań oraz podstaw szycia 
w Bibliotece z Pasją  

mały 10 000 5 855 

Śródmieście  

Cykl warsztatów dla rodziców 
z dziećmi oraz koncerty 
muzyczne w Bibliotece 
Śródmieście  

mały 10 000 1 537 

Wzgórze Św. 
Maksymiliana  

Cykl spotkań dla dzieci, 
dorosłych i seniorów 
w Bibliotece Wzgórze  

mały 10 000 4 100 

 

Niewykorzystane środki w dzielnicach o łącznej kwocie 524 176 zł oraz środki pozostałe 

z puli miejskiej w wysokości 500 400 zł powiększyły pulę środków Budżetu 

Obywatelskiego w kolejnej edycji - 2021. 

Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 25 czerwca 

2020 r. podczas wydarzenia online transmitowanego na fanpage’u Budżetu 
Obywatelskiego na FB. 

W dniu 6 października 2020 r. została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych 

do realizacji w ramach BO 2020 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych 

za ich wdrażanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2776/20/VIII/R. 

Tabela 7. Liczba projektów dzielnicowych wskazanych do realizacji w podziale na dzielnice  

Dzielnica Gdyni Projekty duże Projekty małe Łącznie 

Babie Doły 1 4 5 

Chwarzno-Wiczlino 5 8 13 

Chylonia 3 6 9 

Cisowa 1 4 5 

Dąbrowa 4 7 11 

Działki Leśne 1 4 5 
Grabówek 1 3 4 
Kamienna Góra 1 2 3 

Karwiny 1 4 5 

Leszczynki 1 3 4 

Mały Kack 2 6 8 

Obłuże 1 5 6 

Oksywie 1 5 6 

Orłowo 1 4 5 
Pogórze 2 5 7 
Pustki Cisowskie-Demptowo 1 3 4 

Redłowo 2 5 7 

Śródmieście 1 5 6 
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Dzielnica Gdyni Projekty duże Projekty małe Łącznie 

Wielki Kack 1 5 6 
Witomino 2 3 5 
Wzgórze św. Maksymiliana 1 4 5 

OGÓŁEM 
Głosy w dzielnicach 

34 95 129 

 

Tabela 8. Projekty skierowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz ze wskazaniem kwot 
realizacyjnych 

ID projektu Tytuł Kwota (zł) 

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI 

OGM/0070  
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino  

1 000 000  

BABIE DOŁY 

BAD/0020  
Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy 
tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku  

10 000  

BAD/0029  
Park kieszonkowy na placu po byłym baraku mieszkalnym 
przy ulicy Dedala  

219 780  

BAD/0030  
Uzupełnienie zieleni miejskiej między ulicą Dedala 4 i 6 
a koroną klifu.  

6 400 

BAD/0031  Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Babie Doły)  5 995  

CHWARZNO-WICZLINO 

CHW/0031  
Gry i zabawy z mapą i kompasem – 3 imprezy dla młodych, 
starszych i najstarszych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  

7 800  

CHW/0033  
Oświetlenie i uspokojenie ruchu na ulicy Żaglowej na odcinku 
1-14  

83 538  

CHW/0034  
Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej 
dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy  

9 725  

CHW/0035  Dwa spektakle teatralne w plenerze dla dzieci  10 000  
CHW/0036  Piknik rodzinny z OSP Wiczlino z wymianą sąsiedzką rzeczy  10 000  

CHW/0038  
Zimowe kino w Chwarznie-Wiczlinie – projekcja pięciu filmów 
PROJEKT +1  

10 000  

CHW/0039  Cykl pokazów filmowych w plenerze pod gwiazdami  10 000  

CHW/0040  
Postawienie figur – ryb blokujących parkowanie 
i uspakajających ruch w okolicach szkolnych dróg  

20 000  

CHW/0041  
Cykl zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami 
pilatesu, stretchingu i zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców 
w każdym wieku  

9 940  

CHW/0042  
Zajęcia taneczne dla wszystkich mieszkańców niezależnie 
od wieku i poziomu zaawansowania  

9 680  

CHW/0043  
Wybieg dla psów przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Chwarznie-Wiczlinie  

148 200  

CHW/0044  

Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) 
oraz szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców 
dzielnicy  

28 450  

CHW/0045  
Chodnik łączący Wiczlino Ogród z ul. Wiczlińską  
 

143 900  
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ID projektu Tytuł Kwota (zł) 

CHYLONIA 

CHY/0023  Skate Park w Parku Kilońskim  360 000  

CHY/0024  
Warsztaty robotyki z klockami Lego, eksperymenty, rytmika, 
spotkania autorskie, teatralne, podróżnicze oraz z dietetyczką 
w Bibliotece Chylonia  

10 000  

CHY/0028  
Montaż lustra drogowego przy Swarzewskiej 48 - wyjazd 
z parkingu, + strefa 30 km/h  

CHY/0028  

CHY/0029  
Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej  
(Projekt współfinansowany ze środków Budżetu 
Obywatelskiego i środków rady dzielnicy) 

258 240  

CHY/0033  
Kino plenerowe na Chyloni - projekcja czterech filmów 
w Parku Kilońskim  

10 000  

CHY/0034  Modernizacja sceny w Parku Kilońskim  120 000  
CHY/0037  Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów  10 000  

CHY/0040  
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie 
dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej  

9 970  

CHY/0042  
Manewry ratownicze dla młodzieży z symulacjami wypadków 
przy udziale profesjonalnych służb ratowniczych  

9 994  

CISOWA 

CIS/0023  Cykl zajęć gimnastycznych dla seniorów  10 000  

CIS/0024  
Organizacja sześciu wyjść do placówek kultury dla seniorów 
z Cisowej  

9 960  

CIS/0025  Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów  10 000  

CIS/0026  
Warsztaty psychologiczno-rozwojowe oraz spotkanie 
integracyjne dla seniorów  

10 000  

CIS/0027  
Festyny dzielnicowe i na Dzień Dziecka, kino i teatr plenerowy, 
wycieczki, ogród sensoryczny, kontener i pracownie naukowe 
na terenie SP 31, liga piłkarska, kursy i warsztaty  

448 110  

DĄBROWA 

DAB/0031  
Kino letnie na Dąbrowie - projekcja czterech filmów 
w plenerze  

10 000  

DAB/0032  
Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle pod gołym niebem 
(dla dzieci i dla dorosłych)  

9 000  

DAB/0035  
Szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - pierwsza pomoc 
oraz taniec towarzyski  

10 000  

DAB/0038  
Domki/hotele dla owadów w trzech lokalizacjach: ZSP nr 3, 
Leśna Polana, Park Kieszonkowy przy ul. Miętowej  

6 000  

DAB/0041  Park Linowy dla dzieci i młodzieży na Dąbrowie  164 000  

DAB/0051  
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców 
dzielnicy na terenie Leśnej Polany w okolicy ulicy Szafranowej  

94 855  

DAB/0053  
Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura (Projekt 
współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 
i środków rady dzielnicy) 

438 000  

DAB/0054  
Stworzenie bezpiecznego zakątka dla kaczek poprzez zakup 
drewnianej platformy oraz wykonanie nasadzeń na brzegu 
stawu przy skwerze ks. Piotra Mazura  

9 500  

DAB/0055  Zielona wyspa na stawie przy skwerze ks. Piotra Mazura  7 000  

DAB/0056  
Dozownik ziarna dla kaczek przy stawie na skwerze ks. Piotra 
Mazura  

8 750  

DAB/0059  
Montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku 
autobusowym "Dąbrowa Centrum" w kierunku centrum Gdyni  

97 000  
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ID projektu Tytuł Kwota (zł) 

DZIAŁKI LEŚNE 

DZL/0021  
Strefa zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy 
ul. Tatrzańskiej 40  

286 650  

DZL/0023  Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Działki Leśne)  5 995  
DZL/0024  Rodzinne warsztaty budowy domków dla małych zwierząt  5 800  
DZL/0026  Nauka języka hiszpańskiego dla początkujących  10 000  
DZL/0027  Dwa spektakle teatralne w plenerze: dla dzieci i dorosłych  8 000  

GRABÓWEK 

GRA/0016  
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy Szkole 
Podstawowej 52 przy ul. Okrzei  

295 110  

GRA/0023  
Ćwiczenia profilaktyczno-lecznicze w trosce o zdrowy 
kręgosłup dla dwóch grup.  

10 000  

GRA/0027  Język włoski i język hiszpański dla początkujących  10 000  

GRA/0030  
Letnie spektakle dla dzieci i dorosłych na Grabówku (dwa 
przedstawienia)  

10 000  

KAMIENNA GÓRA 

KAG/0011  

Remont schodów wraz z budową kładki dla osób 
niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych 
w tym apteki i przychodni stomatologicznej przy ul. Żołnierzy I 
AWP 3-11  

105 755  

KAG/0013  
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra 
rozwijające pamięć i koncentrację  

9 964  

KAG/0014  
Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia 
dla najmłodszych na Kamiennej Górze  
 

8 500  

KARWINY 

KAR/0014  Rodzinne warsztaty budowy domków dla zwierząt  5 800  

KAR/0015  

Park kieszonkowy przy ulicy Staffa (obok SP42), 
uporządkowanie terenu pomiędzy przedszkolem 44 a ulicą 
Korzenną oraz nasadzenia róż i trzcinników w pasie rozdziału 
ulicy Brzechwy  

285 000  

KAR/0018  
Cykliczne zajęcia Nordic Walking (Projekt współfinansowany 
ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy) 

10 000  

KAR/0020  Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Brzechwy  9 800  
KAR/0021  Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Nałkowskiej  9 800  

LESZCZYNKI 

LES/0019  Cykl pokazów filmowych w plenerze  10 000  
LES/0027  Piknik rodzinny i wieczorny pokaz filmowy  10 000  

LES/0029  
Ustawienie dwóch tablic opisujących historię dzielnicy 
Leszczynki  

9 900  

LES/0032  
Doposażenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego 
a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4,8 w siłownię zewnętrzną 
i elementy małej architektury - pergole, bujane ławki itp.  

278 300  

MAŁY KACK 

MAK/0016  
Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) - 
teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana 
nawierzchni na poliuretanową  

491 940  

MAK/0019  
Zajęcia terenowe nordic walking z instruktorem 
dla mieszkańców Małego Kacka  

10 000  
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ID projektu Tytuł Kwota (zł) 

MAK/0022  
Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy 
rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku 
rodzinnego przy ul. Spokojnej PROJEKT +1  

491 940  

MAK/0024  
Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu 
Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin 
ozdobnych  

8 034  

MAK/0027  
Rodzinny piknik w idei zero waste (niemarnowania/bez 
śmieci): animacje, warsztaty, zabawy dla dzieci i dorosłych  

8 950  

MAK/0028  
Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży 
w plenerze. Zajęcia przy ul. Racławickiej 8a i Strzelców 
(siłownia) i Spokojnej (boisko)  

9 740  

MAK/0029  
Warsztaty szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Projekt 
współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 
i środków rady dzielnicy) 

10 000  

MAK/0035  
Kino plenerowe w Małym Kacku - projekcja 3 filmów 
na świeżym powietrzu  
 

10 000  

OBŁUŻE 

OBL/0028  Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu  10 000  

OBL/0029  
Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece 
na Obłużu  

10 000  

OBL/0032  
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Obłuże 
rozwijające pamięć i koncentrację  

9 964  

OBL/0037  
Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną 
trawą - na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni  

467 100  

OBL/0043  
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną  

10 000  

OBL/0045  
Szkoła dla rodziców - cykl warsztatów poszerzających 
kompetencje wychowawcze  

9 050  

OKSYWIE 

OKS/0011  Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece  10 000  

OKS/0014  

Zagospodarowanie placu przy ul. Błękitnej: skatepark, 
przebudowa górki i aranżacja betonowego placu oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa przy dwóch przejściach 
dla pieszych  

455 134  

OKS/0016  
Sobotnie zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców 
Oksywia  

9 200  

OKS/0017  7 pokazów filmowych  9 996  

OKS/0018  
Ekofestyn z prezentacją organizacji działających na Oksywiu 
oraz akcja sprzątania lasu  

10 000  

OKS/0019  
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną  

10 000  

ORŁOWO 

ORL/0016  Renowacja zabytkowego okopu 2MPS na Kolibkach  4 600  

ORL/0017  
Uporządkowanie i poprawa estetyki placu na końcu 
ul. Orłowskiej  

9 990  

ORL/0020  
Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych 
rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego 
oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.  

374 988  
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ORL/0022  
Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces 
skutecznego uczenia się dla dzieci  

10 000  

ORL/0028  Ogród Sąsiedzki przy Dzikim Sadzie, ul. Źródlana  9 450  

POGÓRZE 

POD/0024  
Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne 
w bibliotece Pogórze (Projekt współfinansowany ze środków 
Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy) 

10 000  

POD/0025  
Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy 
Pogórze przy ul. Porębskiego 21  

103 430  

POD/0028  
Remont drogi dojazdowej do budynku Żelazna 29 w Gdyni 
wraz z przeglądem kanalizacji oraz zainstalowaniem 
dodatkowej kratki w jezdni na wody opadowe  

244 502  

POD/0032  
Cotygodniowe zajęcia sportowe (np. tai chi, zdrowy kręgosłup) 
dla dorosłych mieszkańców dzielnicy od lutego do grudnia 
2021 r. z przerwą wakacyjną  

10 000  

POD/0033  
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, 
z przerwą wakacyjną  

10 000  

POD/0034  
Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą 
wakacyjną  

10 000  

PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO 

PCD/0012  
Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów wzdłuż ulicy 
Chabrowej oraz ogród deszczowy w pobliżu ulic Sępia, 
Pawia/Pusta  

269 995  

PCD/0016  
Taniec towarzyski i zajęcia fitness na Pustkach Cisowskich-
Demptowie  

9 920  

PCD/0020  
Ławki w różnych punktach dzielnicy Pustki Cisowskie-
Demptowo  

9 960  

PCD/0023  Sobotnie zajęcia sportowe na świeżym powietrzu  7 500  

REDŁOWO 

RED/0018  

Warsztaty ekomody dla młodzieży i dorosłych, czyli 
kreatywnego przerabiania ubrań oraz podstaw szycia 
w Bibliotece z Pasją (Projekt współfinansowany ze środków 
Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy) 

10 000  

RED/0022  
Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od al. Zwycięstwa 
do ul. Nocznickiego  

162 141  

RED/0029  
Zagospodarowanie terenu zielonego przy parkingu na Polance 
Redłowskiej poprzez uporządkowanie terenu, wykonanie 
paleniska, postawienie ławek oraz koszy na śmieci  

38 000  

RED/0030  Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie  9 505  
RED/0031  Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet  7 500  

RED/0034  
Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów 
w dwóch terminach  

10 000  

RED/0036  
Zajęcia rozwijające kreatywność - rysunek i malarstwo 
z natury i z wyobraźni - dla starszych dzieci i młodzieży 
PROJEKT +1  

9 975  

ŚRÓDMIEŚCIE 

SRO/0022  

Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty 
muzyczne w Bibliotece Śródmieście (Projekt 
współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 
i środków rady dzielnicy) 

10 000  
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SRO/0026  
Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia - 
prowadzone w systemie walki Krav Maga  

10 000  

SRO/0030  
Warsztaty, animacje, koncerty przy letniej czytelni Biblioteki 
Gdyńskiej na plaży  

10 000  

SRO/0035  
Instalacja przestrzenna na placu Kaszubskim "Koralowce 
wychodzą z morza!"  

10 000  

SRO/0039  

Remont boiska ul. W. Radtkego, międzypokoleniowy turniej 
sportowy, warsztaty dla seniorów: ruchowe, malarskie, 
z psychologiem, kino plenerowe, sąsiedzki piknik, wyprzedaż 
garażowa  

361 890  

SRO/0040  
Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym 
jezdnie ul. Władysława IV  

1 747  

WIELKI KACK 

WIK/0015  
Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa 
bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, 
Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.  

448 945  

WIK/0016  Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Starodworcowej  9 800  
WIK/0017  Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Gryfa Pomorskiego  9 800  
WIK/0018  Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Górniczej  9 800  

WIK/0021  
Doposażenie placu zabaw w Gdyni przy ul. Źródło Marii 16 
w huśtawkę bez oparć dla dzieci starszych  

10 000  

WIK/0023  
Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole 
Podstawowej nr 20  

9 650  

WITOMINO 

WIT/0018  
Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną 
trawą - na terenie po byłych ogródkach działkowych przy 
ul. II MPS i Wielkokackiej na Witominie  

526 200  

WIT/0020  
Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Witomino 
rozwijające pamięć i koncentrację  

9 964  

WIT/0021  
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z klas 0-3 SP 
z terenu Witomina oraz organizacja XIV Mikołajkowych 
Zawodów Pływackich  

46 000  

WIT/0022  Kaczkomat przy Stawie na Witominie  9 750  
WIT/0023  Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Witomino)  5 995  

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA 

WSM/0024  Parki kieszonkowe na Wzgórzu Św. Maksymiliana  317 070  

WSM/0028  
Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece 
Wzgórze (Projekt współfinansowany ze środków Budżetu 
Obywatelskiego i środków rady dzielnicy) 

10 000  

WSM/0029  Joga - zajęcia ruchowe dla mieszkańców  9 990  
WSM/0030  Pilates - zajęcia ruchowe dla mieszkańców  9 990  

WSM/0039  
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców 
Wzgórza św. Maksymiliana  

9 350  

PROJEKTY DODATKOWE REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM LUKI W  SYSTEMIE 
DO GŁOSOWANIA I KONIECZNOŚCIĄ AKTUALIZACJI WYNIKÓW GŁOSOWANIA  

BAD/0032  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów  9 200  
POD/0029  Teatrzyki i planszówki w bibliotece  10 000  
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W latach 2014-2020 mieszkańcy wybrali łącznie 423 projekty do realizacji w ramach 

przeprowadzonych procesów BO. Z czego 196 projektów zostało już zrealizowanych. 

Pozostałe 227 projektów jest w trakcie realizacji (przy czym warto podkreślić, 

że realizacja 117 projektów z 2020 r. mogła się rozpocząć dopiero w 2021 r). Ponadto, 
realizacja znacznej części projektów miękkich z 2019 r. (zakładających organizację 

wydarzeń, spotkań) została zawieszona w związku ze stanem pandemii. 

Wykres 1. Liczba projektów i ich realizacja w poszczególnych latach 

 

 

Tabela 9. Lista ukończonych projektów Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. (projekty z różnych edycji Budżetu 
Obywatelskiego) 

Edycja Dzielnica Zrealizowany projekt 

2016 Obłuże 
Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób 
niepełnosprawnych  

2016 Oksywie 
Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu 
Górnym i Dolnym 

2017 Babie Doły 
Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul. Dedala 
6 a 8 

2017 Chylonia 
AKTYWNA CHYLONIA - Budowa bieżni lekkoatletycznych, skoczni w dal 
przy nowo powstającym boisku na ogólnodostępnym terenie SP nr 10 
w Gdyni 

2017 Działki Leśne 
Street Workout, czyli rekreacja na świeżym powietrzu przy SP 26 
na ul. Tatrzańskiej 40 

2017 Grabówek 
Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. 
ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia 

2017 
Kamienna 
Góra 

Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim 

2017 Leszczynki 
Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem 
od ul. Niemojewskiego i Drzymały 

2017 Mały Kack 
#AbsolutniePięknyMałyKack - urządzenia turystyczne: Linarium 
"stożek", urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister 
oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8 

1

7

11

79

129

41

40

30

25

20

39

1

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

REALIZACJA PROJEKTÓW BO

w trakcie realizacji zrealizowane
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Edycja Dzielnica Zrealizowany projekt 

2017 Orłowo 
Bezpieczeństwo dla serc Orłowian defibrylatory na orłowskim molo, 
Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej 

2017 Wielki Kack 
Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, 
oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik 
na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne 

2017 
Witomino 
Leśniczówka 

Leśniczówka dla wszystkich. Budowa platformy pionowej w budynku 
przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy 
ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS 

2017 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

ZAKĄTEK ZABAWY 2 - Rozbudowa i Oświetlenie Placu Zabaw przy 
Al. Piłsudskiego (Skwer Sue Ryder) 

2018 Dąbrowa Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej 

2018 Dąbrowa Budowa parkour park przy Szkole Podstawowej nr 47 

2018 Leszczynki 
Utworzenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami 
przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek spacerowych, 
uporządkowanie zieleni, instalacja małej architektury 

2018 Redłowo 
Remont nawierzchni ścieżki pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką 
Redłowską 

2018 Wielki Kack 
Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia – 
przy ul. Gryfa Pomorskiego 

2018 
Witomino 
Leśniczówka 

Elementy infrastruktury drogowej - próg zwalniający, oznakowanie 
przejścia dla pieszych, tablica Tristar i ławka solarna z Internetem oraz 
remont chodnika przy ul. Polnej 

2018 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie 
trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED oraz lokalizacja napisu 
przestrzennego z nazwą skweru 

2019 Babie Doły Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6, a koroną klifu 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Zajęcia zumba dla mieszkańców Chwarzna-Wiczlina 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Gimnastyka dla mieszkańców Chwarzna-Wiczlina 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja czterech filmów 
w jeden weekend 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Estetyzacja przestrzeni wzdłuż ul. Zaruskiego (osiedle Patio Róży) - 
nasadzenia drzew i krzewów, instalacja wiaty autobusowej 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Nasadzenie krzewów w celu wyeliminowania parkowania 
na skrzyżowaniu ul. Filipkowskiego 2, 20, 3 

2019 
Chwarzno- 
Wiczlino 

Sprzątnie dzielnicy - edycja wiosenna 

2019 Chylonia 
Montaż defibrylatora na hali basenowej pływalni przy ul. Gospodarskiej 
1 

2019 Chylonia 
Dwie wycieczki jednodniowe oraz dwie wycieczki dwudniowe dla 60 
seniorów z Chyloni 

2019 Cisowa 
Wycieczki kulturalne i krajoznawcze jedno i dwudniowe dla seniorów 
z dzielnicy 

2019 Cisowa 
Warsztaty poprawiające pamięć, redukujące stres i relaksujące 
dla seniorów z dzielnicy 

2019 Cisowa Kino letnie w Cisowej 

2019 Dąbrowa 
Kino letnie na Dąbrowie - projekcje czterech filmów podczas trzech 
wieczorów 

2019 Dąbrowa 
Dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych) w przestrzeni miejskiej 
Dąbrowy 
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Edycja Dzielnica Zrealizowany projekt 

2019 Dąbrowa 
Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego "Uwaga jeże" przy 
ul. Miętowej. 

2019 Działki Leśne 
Cykl warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania dla wszystkich 
mieszkańców dzielnicy 

2019 Działki Leśne 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu 
miejscach na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/ Nowogrodzkiej 

2019 Grabówek 
Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 17 - projekcja 
czterech filmów podczas trzech wieczorów filmowych 

2019 Karwiny 
Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia 
(ul. Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza/Gałczyńskiego) 

2019 Leszczynki 
Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 29 - projekcja 
czterech filmów podczas trzech wieczorów filmowych 

2019 Mały Kack Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka 

2019 Mały Kack 
Szybowisko w Bernadowie - Tablica upamiętniająca szybowisko 
na wzgórzach Bernadowa w latach 1936-1939 oraz 1946-1949, na terenie 
którego szkolili się przyszli polscy piloci 

2019 Orłowo 
Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego 
uczenia się dla dzieci i rodziców 

2019 
Pustki 
Cisowskie-
Demptowo 

Montaż naświetlaczy na istniejącym słupie oświetleniowym przy placu 
zabaw oraz stojaków rowerowych i dla hulajnóg przy SP 16 

2019 Redłowo Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Redłowa 

2019 Redłowo 
Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów w dwóch 
terminach 

2019 Redłowo 
Park kieszonkowy - zagospodarowanie terenu zielonego przy 
ul. Legionów 114 

2019 Śródmieście 
Stół sąsiedzki na odnowionym odcinku ul. Abrahama (od ul. 10 lutego 
do ul. Stefana Batorego) 

2019 Śródmieście Letnia kawiarnia dla seniorów przy bibliotece na ul. Starowiejskiej 

2019 Śródmieście 
Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie 
zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie 
i ograniczających ruch pieszych 

2019 Wielki Kack Rodzinna gra terenowa na orientację  - Wielki Kack 

2019 Wielki Kack 
Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego 

2019 Witomino Rodzinna gra terenowa na orientację  - Witomino 

2019 Witomino Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino - ul. Widna 13 

2019 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

Wyposażenie ogólnodostępnej sali w Szkole Podstawowej nr 23 
w sprzęty stymulujące rozwój zmysłów 

2020 Babie Doły Uzupełnienie zieleni miejskiej między ulicą Dedala 4 i 6, a koroną klifu 
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Realizacja uchwał Rady Miasta Gdyni 
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1 XVI/505/20 
w sprawie nadania Pani Beacie Podlasek Medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której nadano Pani Beacie Podlasek 
Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”. 

2 XVI/506/20 
w sprawie nadania Panu Januszowi Janowskiemu Medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której nadano Panu Januszowi 
Janowskiemu Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni”. 

3 XVI/507/20 
w sprawie nadania Panu Januszowi Kaszyńskiemu Medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której nadano Panu Januszowi 
Kaszyńskiemu Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni”. 

4 XVI/508/20 
w sprawie wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. 
Drogi Trzech Powiatów 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zawarto porozumienie  
o współpracy samorządów  Gminy  Miasta  Gdyni, Gminy  Kosakowo  oraz  Gminy  
Miejskiej  Rumia  w celu  realizacji  zadania  publicznego  pn.:  „Wykonanie koncepcji 
budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów”, łączącej ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska 
Polskiego w Rumi z rejonem  skrzyżowania  ulic  Rajskiej  i Długiej  
oraz  ul. Dębogórską  w Gminie  Kosakowo  z   ul. Pucką w Gdyni. Budowa "Drogi 
Trzech Powiatów" umożliwi realizację inwestycji komplementarnych Doliny 
Logistycznej i Portu Zewnętrznego Portu Gdynia, wpływających na wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie odporności kraju poprzez 
polepszenie dostępu transportowego do Portu Wojennego, Bazy Logistycznej NATO 
i Portu Morskiego w Gdyni. Środki finansowe na realizację tego zadania zostały 
zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r. 

5 XVI/509/20 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni 
na 2020 r. 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której przyjęto do realizacji w 2020 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. Niniejsza uchwała spełnia ustawowy wymóg 
roczności przyjmowanego przez radę miasta programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeprowadzona w pierwszej połowie 
2019 r. ewaluacja Programu potwierdziła, że realizacja Programu w okresie 2016-
2018 wpłynęła na zwiększenie adekwatności wsparcia osób uwikłanych w problem 
uzależnień od alkoholu, zwiększenie dostępnej oferty wsparcia dla różnych grup 
odbiorców, zwiększenie wiedzy o dostępnej ofercie wsparcia wśród 
profesjonalistów i mieszkańców, poprawę współpracy podmiotów zajmujących się 
w Gdyni profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

6 XVI/510/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga. Do Urzędu Miasta Gdyni 
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L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

nieruchomości gminnej położnej w Gdyni w rejonie ul. adm. 
J. Unruga 

wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na rekreację i uprawę roślin. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

7 XVI/511/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Manganowej 3 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 3. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz 
z przyległościami. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

8 XVI/512/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Ledóchowskiego 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy – Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Bryza” o kontynuację dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na punkt selektywnej 
zbiórki odpadów, miejsca postojowe, zieleń urządzoną i ciągi komunikacyjne. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

9 XVI/513/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Żarnowieckiej 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od byłego dzierżawcy o zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz 
z przyległościami.  Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na czas 
nieoznaczony na rzecz byłego dzierżawcy. 

10 XVI/514/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Chwaszczyńskiej 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od właściciela nieruchomości sąsiedniej z prośbą o zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

11 XVI/515/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Mikołaja Kopernika 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Mikołaja Kopernika. Wymieniona działka zlokalizowana jest na terenie, 
dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Działka zabudowana jest częścią garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego.  
Uchwała w trakcie realizacji, po sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości 
przyległej, w celu regulacji stanu prawnego, przedmiotowa działka pozostanie 
w dotychczasowym użytkowaniu. 
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12 XVI/516/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Witolda w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Witolda w Gdyni. 

13 XVI/517/20 
w sprawie skargi Pana TO na działalność Rady Miasta 
Gdynia wniesionej 5 grudnia 2019r. 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której uznano brak właściwości Rady 
Miasta Gdynia do rozpoznania skargi Pana TO wniesionej 5 grudnia 2019 r. 
w zakresie dotyczącym rozpoznania jego skargi z dnia 5 września 2019 r. uchwałą 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. nr XIV/471/19, tj. skargi na działalność 
Rady Miasta Gdyni. Zgodnie z treścią zawartą w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego organem właściwym dla rozpoznania skargi dotyczącej 
działania rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda (wyjątek 
stanowią skargi dotyczące spraw finansowych), dlatego też skarga została 
przekazana organowi właściwemu tj. Wojewodzie Pomorskiemu. 

14 XVI/518/20 
w sprawie skargi Pana TO na działalność Dyrektora 
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wniesionej 5 
grudnia 2019 r. 

Uchwała dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której podtrzymano stanowisko 
wyrażone przez Radę Miasta Gdyni  w uchwale  nr XIV/471/19 z dnia 27 listopada 
2019 r.,  w którym  uznano, iż  skarga  na działalność  Dyrektora Zarządu  
Komunikacji  Miejskiej w Gdyni złożona przez Pana TO z dnia 5 września 2019 r. nie 
zasługuje na uwzględnienie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 
w dniu 9 stycznia 2020 r. stwierdziła, iż skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2019 r. 
w swojej treści nawiązuje do wcześniejszej skargi Skarżącego tj. skargi dotyczącej 
nieprawidłowości na działania tego samego organu, które to nieprawidłowości 
są powtórzeniem zagadnień opisanych wcześniej przez Skarżącego w dniu 
5 września 2019 r. Opisywane w niej okoliczności faktyczne były już przez 
Skarżącego podnoszone w skardze, która została rozpoznana w paragrafie 
1 uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. Skarżący ponawiając skargę 
nie wskazał nowych okoliczności, dlatego też Rada Miasta Gdyni, zgodnie 
z  przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podtrzymała swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy. 

15 XVI/519/20 

w sprawie skargi Pani SL, Pani TN, Pani TW i Pani MJ na 
działalność Prezydenta Miasta dotycząca nieprawidłowości 
w komparycji umowy dzierżawy nr PN/XXX/D/2018r. z dnia 
21 listopada 2018 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni 
a Wspólnotą Mieszkaniową Zgoda XX w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną przez Panią SL, Panią TN, Panią TW i Panią MJ w dniu 30 października 
2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdynia, dotyczącą nieprawidłowości 
w komparycji umowy dzierżawy nr PN/XXX/D/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. 
zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wspólnotą Mieszkaniową Zgoda XX 
w Gdyni. 

16 XVI/520/20 
w sprawie petycji wniesionej przez Panią RS w dniu 
18 listopada 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez Panią RS w dniu 18 listopada 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów 
prawa miejscowego, w ten sposób, aby miejsca publiczne służące jako parkingi 
przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne. 
Petycja ta była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Gdynia na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. oraz 9 stycznia 2020 r. 
Petycja spełniała wymagania formalne, natomiast tylko jeden jej punkt mieścił się 
merytorycznie w zakresie samorządu. Parkingi przed kościołami, cmentarzami 
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oraz szpitalami są na ogół położone na działkach należących do zarządzającej 
obiektem instytucji i nie są to tereny należące do sieci dróg publicznych. Opłaty 
pobierane na parkingach przy ww. obiektach pobierane są przez zarządcę obiektu 
lub prywatne podmioty posiadające umowę na ich obsługę, w związku z tym nie ma 
możliwości utworzenia na takim obszarze miejskiej strefy płatnego parkowania. 
Z uwagi na powyższe, Gmina Miasta Gdyni nie posiada możliwości prawnych, 
aby spowodować brak poboru opłat na gruntach prywatnych. 

17 XVI/521/20 
w sprawie skargi pełnomocnika Pana JZ na Prezydenta 
Miasta Gdynia dotyczącej zbycia nieruchomości przy 
ul. Zwierzynieckiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną przez pełnomocnika Pana JZ wniesioną w dniu 15 listopada 2019 r. 
na działalność Prezydenta Miasta Gdynia, dotyczącą sposobu zbycia nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej. Za zasadny uznano natomiast zarzut 
skargi - Skarżący nie został prawidłowo powiadomiony o przyczynach zmiany trybu 
zbycia nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej. 

18 XVI/522/20 
w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów 
złożonych Radzie Miasta Gdyni przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której powołano Komisję 
ds. zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Gdyni przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników na kadencję 2020- 2023. Do składu Komisji powołano: 
Grzegorza Taraszkiewicza, Marcina Wołka, Krzysztofa Chachulskiego oraz Pawła 
Stolarczyka. We wskazanym terminie dokumenty odebrało 12 osób. Nieodebrane 
dokumenty (21 kompletów) podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną przez 
radę gminy, po upływie terminu ich odbioru. Konieczne więc było powołanie 
stosownej komisji. 

19 XVI/523/20 
w sprawie nieodpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Gdyni 
oraz Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach programu Moje 
Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wstęp do Muzeum Miasta Gdyni 
oraz Muzeum Emigracji w Gdyni osób zamieszkujących na obszarze Gminy Miasta 
Gdyni nie podlega opłacie, po okazaniu "Karty Mieszkańca". 

20 XVI/524/20 w sprawie nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2020 r. 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której przeznaczono kwotę 22 000 zł 
z budżetu Miasta 2020 r. na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów 
właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy 
realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. 

21 XVI/525/20 

w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której przyjęto "Regulamin 
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdyni. Moc utraciła uchwała nr XLVI/1414/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 
26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Proponowany regulamin 
wprowadza wyższe stawki dodatków dla nauczycieli, w tym w szczególności 
dodatku motywacyjnego i funkcyjnego. Celem nowych uregulowań jest 
wzmocnienie systemu motywacyjnego nauczycieli. 

22 XVI/526/20 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zgłoszono zamiar likwidacji 
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 
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wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 
w Gdyni 

wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy 
ul. Władysława IV 54 w Gdyni. Po powiadomieniu o zamiarze  likwidacji  rodziców  
uczniów ww. szkoły, Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpieniu 
do Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły, Rada Miasta 
Gdyni uchwałą nr XXI/715/20 z dnia 26.08.2020 r. zlikwidowała z dniem 
31 sierpnia 2020 r.  Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce 
Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 

23 XVI/527/20 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 
wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
zgłoszono zamiar likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
w Gimnastyce Artystycznej wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 
Po powiadomieniu o zamiarze likwidacji rodziców uczniów ww. szkoły, 
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpieniu do Pomorskiego Kuratora Oświaty 
o opinię w sprawie likwidacji szkoły, Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXI/716/20 z dnia 
26 sierpnia 2020 r. zlikwidowała z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej przy 
ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 

24 XVI/528/20 

w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w 
skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z 
siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zgłoszono zamiar 
przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego 
wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Szkołę 
Podstawową nr 14 im. Józefa Wybickiego z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 
w Gdyni. Po przekazaniu uchwały intencyjnej do Pomorskiego Kuratora Oświaty, 
Pomorski Kurator Oświaty wydał negatywną opinię w sprawie przekształcenia ww. 
szkoły. Dlatego też Rada Miasta Gdyni nie mogła podjąć uchwały właściwej 
w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa 
Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących 
z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 

25 XVI/529/20 

w sprawie zamiaru przekształcenia VII Sportowego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego wchodzącego w 
skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z 
siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zgłoszono zamiar 
przekształcenia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego 
wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą 
przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Okrzei 6 w Gdyni. 
Po przekazaniu uchwały intencyjnej do Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pomorski 
Kurator Oświaty wydał negatywną opinię w sprawie przekształcenia ww. szkoły. 
Dlatego też Rada Miasta Gdyni nie mogła podjąć uchwały właściwej w sprawie 
przekształcenia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego 
wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą 
przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 

26 XVI/530/20 
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg 
i Zieleni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której uchylono uchwałę  Rady  Miasta  
Gdyni  nr  XIV/472/19  z dnia  27 listopada  2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, wydaną przez Radę Miasta 
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Gdyni w dniu  27 września  2006 r.  pod  numerem  XLV/1089/06. Przy formułowaniu 
szczegółowych zadań ZDiZ w uchwale zmieniającej treść Statutu Zarządu Dróg 
i Zieleni pominięto zadanie polegające  na  oddawaniu  przez  ZDiZ  pasa  drogowego  
dróg  publicznych  w najem,  dzierżawę  lub użyczenie oraz zadanie zmierzające ku 
przeciwdziałaniu   przez   ZDiZ   niszczeniu   dróg   przez   ich  użytkowników. Mając   
to   na   uwadze,   jak i uwzględniając potrzebę ujęcia całościowego   zakresu  
działania   ZDiZ   w jednej   jednostce   redakcyjnej, postanowiono  uchylić uchwałę  
z dnia  27 listopada  2019 r.  po  to,  żeby  w kolejnej  uchwale  zapisać  jedno 
postanowienie statutowe obejmujące wszystkie działania ZDiZ aktualnie 
wyznaczone przez Radę Miasta. 

27 XVI/531/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 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 wykonywanych do tej pory 
poprzez zlecanie usług firmom zewnętrznym. 

28 XVI/532/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni 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 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XII/429/19 
Rady Miasta Gdyni z 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni. Zmiany dotyczyły dostosowania wysokości 
stawek opłat na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 
do wysokości opłat ustalonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw. 

29 XVI/533/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Jana Dantyszka w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Jana Dantyszka w Gdyni. 

30 XVI/534/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Rymarskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Rymarskiej w Gdyni. 

31 XVI/535/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Olchowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Olchowej w Gdyni. 

32 XVI/536/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: 
ulicy Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnych 
dróg publicznych: ul. Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej  w Gdyni. 

33 XVI/537/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Równoległej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Równoległej w Gdyni. 

34 XVI/538/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Sanockiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Sanockiej w Gdyni. 
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35 XVI/539/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: 
ulicy Marzanny, Zorzy i Sobótki w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020r., w wyniku której ustalono przebieg gminnych 
dróg publicznych: ul. Marzanny, Zorzy i Sobótki w Gdyni. 

36 XVI/540/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnych położonych w Gdyni 
przy ul. Z. Nałkowskiej 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnych położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości sąsiednich z prośbą o zawarcie 
kolejnych umów dzierżaw z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – działki 
przydomowe. Wnioski dotyczyły czterech umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami. W 2020 r. podpisano trzy umowy dzierżawy na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców. Podpisanie czwartej umowy planowane jest 
w 2021 r. 

37 XVI/541/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie 
ul. Adm. J. Unruga (500 m2.) 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga (500 m kw.). Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynęły wnioski od dwóch dotychczasowych dzierżawców 
o  kontynuację dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na rekreację i uprawę roślin. 
Podpisano umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. 

38 XVI/542/20 
w sprawie skargi Pani WO z dnia 20 grudnia 2019r. na 
działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdynia do rozpoznania skargi Pani WO, która wpłynęła w dniu 
7 stycznia 2020 r. na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni wykonujących usługi opiekuńcze na rzecz Skarżącej. W toku 
rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące przebiegu postępowania 
w sprawie opisanej w skardze. Ustalono, iż osoby, których dotyczy wniesiona 
skarga są pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 
Rozpatrywana skarga dotyczyła zatem działalności pracowników jednostki 
organizacyjnej Miasta Gdynia - konkretnych osób, które świadczyły usługi 
opiekuńcze dla Skarżącej, dlatego też skargę przekazano do rozpoznania organowi 
właściwemu, tj. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 

39 XVI/543/20 
w sprawie skargi pełnomocnika Pani HB na działalność 
Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której  stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdynia do rozpoznania skargi pełnomocnika Pani HB, która wpłynęła 
w dniu 24 grudnia 2019 r. na działalność Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni. 
W zakresie zarzutów zakwalifikowanych w skardze jako mobbing wskazano sąd 
powszechny jako właściwy do ich rozpoznania, a w zakresie opisanych w niej 
zarzutów dotyczących nieprzestrzegania statutu placówki skargę przekazano 
do rozpatrzenia organowi właściwemu tj. Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty . 

40 XVI/544/20 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej 
Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni. Ze składu 
odwołano: Marikę Domozych oraz powołano nowego członka: Elżbietę Raczyńską. 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

115 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

41 XVI/545/20 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej 
Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni. Do składu osobowego stałej Komisji Kultury 
powołano Marikę Domozych 

42 XVI/546/20 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Oświaty Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany składu stałej 
Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni. Do składu osobowego stałej Komisji Oświaty 
powołano Elżbietę Raczyńską. 

43 XVI/547/20 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany składu 
osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni. Ze składu 
odwołano: Ewę Krym oraz powołano nowego członka: Elżbietę Raczyńską. 

44 XVI/548/20 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której dokonano wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalono stawki tej opłaty. 
Tym samym, moc  utraciła Uchwała  nr  XIV/477/19  Rady  Miasta  Gdyni  
z 27  listopada  2019 r.  w sprawie  wyboru  metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

45 XVI/549/20 
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Uchwała z dnia 29 stycznia 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr  XIV/478/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Wobec 
zmiany wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z tytułu kompostowania bioodpadów przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
niezbędne stało się dokonanie zmiany treści załącznika do uchwały określającej 
wzór deklaracji. 

46 XVII/550/20 

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu 
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której ustalono maksymalne ceny 
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie 
pasażerskim oraz sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu 
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości 
opłaty manipulacyjnej. Niniejsza uchwała określa ceny maksymalne 
dla poszczególnych rodzajów usług przewozu w wysokości wynikającej 
z rekomendacji, co pozwoli na ukształtowanie taryfy - w tym cennika za bilety – 
w nieprzekraczalnej wysokości ustalonej przez Radę Miasta. Tym samym, moc 
utraciły  wszelkie  dotychczasowe uchwały  Rady  Miasta  Gdynia dotyczące  spraw  
cen  i opłat  za usługi  przewozowe  osób  i bagażu środkami  miejskiej  komunikacji  
zbiorowej  oraz  zasad  taryfowych. 

47 XVII/551/20 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki 
Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - 
tzw. Kacze Buki oznaczony numerem ewidencyjnym 1709, obejmujący obszar 
o powierzchni 168,03 ha. 

48 XVII/552/20 
w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej 
Żłobek „Koniczynka” 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której uchwalono statut gminnej 
jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka”. Z uwagi na charakter i liczbę zmian 
w dotychczasowym statucie jednostki zasadne było ustalenie nowego statutu 
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i uchylenie dotychczasowego. Wprowadzone zmiany miały w szczególności na celu 
usprawnienie i ujednolicenie rekrutacji poprzez wprowadzenie wspólnej rekrutacji 
elektronicznej do gdyńskich żłobków. 

49 XVII/553/20 
w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej 
Żłobek „Niezapominajka” 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której uchwalono statut gminnej 
jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”. Z uwagi na charakter i liczbę zmian 
w dotychczasowym statucie jednostki zasadne było ustalenie nowego statutu 
i uchylenie dotychczasowego. Wprowadzone zmiany miały w szczególności na celu 
usprawnienie i ujednolicenie rekrutacji poprzez wprowadzenie wspólnej rekrutacji 
elektronicznej do gdyńskich żłobków. Ponadto likwidacji uległa jedna z filii żłobka 
mieszcząca się przy ul. Demptowskiej 46 w Gdyni. 

50 XVII/554/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Małokackiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowych dzierżawców ww. gruntu gminnego o kontynuację dzierżawy 
przedmiotowego terenu na czas nieoznaczony. Wnioskowany teren 
wykorzystywany był przez dotychczasowych dzierżawców jako działki 
przydomowe. Podpisano umowy dzierżaw ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców. 

51 XVII/555/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy (Wspólnoty Mieszkaniowej) ww. 
gruntu gminnego o kontynuację dzierżawy przedmiotowego terenu. Nieruchomość 
wykorzystywana była przez dotychczasowego dzierżawcę z przeznaczeniem 
na podwórze na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem 
na zagospodarowanie terenu przez Wspólnotę Mieszkaniową celem poprawy 
funkcjonalności nieruchomości. 

52 XVII/556/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 27-29 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 27-29. Poprzednia umowa dzierżawy była 
przeznaczona pod wykonanie ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem, 
kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu podwórza przyległego do budynku 
mieszkalnego przy ul. Morskiej 27-29 na koszt dzierżawcy. Wspólnota wykonała 
odwodnienie posesji zgodnie z pozwoleniem na budowę. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez Wspólnotę 
Mieszkaniową, celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przed budynkami 
wielorodzinnymi - zieleń ozdobna, ciągi piesze i drogowe, miejsca postojowe wraz 
z punktem selektywnej zbiórki odpadów.  
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53 XVII/557/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy 
Chwarznieńskiej 67 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 67. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o umowę dzierżawy na okres 10 lat, 
po zawarciu której będzie mógł ubiegać się o bezprzetargowe nabycie 
przedmiotowej nieruchomości gminnej. Wnioskowany teren wykorzystywany był 
przez dotychczasowego dzierżawcę jako działka przydomowa z posadowionym 
budynkiem mieszkalnym. W budynku zameldowane są 2 osoby. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz 
z zielenią ozdobną. Następnie ww. nieruchomość została zbyta na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy i zawarta umowa dzierżawy została rozwiązana. 

54 XVII/558/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej. Nieruchomość wykorzystywana jest przez 
dotychczasowego dzierżawcę z przeznaczeniem na działalność handlową 
w tymczasowym pawilonie handlowym. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na działalność 
handlową w tymczasowym pawilonie handlowym. 

55 XVII/559/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Kieleckiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od zarządcy nieruchomości, występującego w imieniu współwłaścicieli Wspólnoty 
Mieszkaniowej Kielecka 18 A,B i Kielecka 18 C,D o kontynuację dzierżawy 
przedmiotowego terenu. Nieruchomość wykorzystywana jest przez 
dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na użytkowanie i utrzymywanie 
drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną. Podpisanie umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

56 XVII/560/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Modlińskiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Modlińskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy przedmiotowego terenu. 
Nieruchomość wykorzystywana jest przez dotychczasowego dzierżawcę 
z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

57 XVII/561/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Architektów 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Architektów. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy gruntu 
gminnego przy ul. Architektów z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu 
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(rekreacja, zieleń, działka przydomowa). Z dzierżawcą były zawierane umowy 
dzierżaw na okres 3 lat. Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
planowane jest w 2021 r. 

58 XVII/562/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. A. Necla 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. A. Necla. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy (osoby fizycznej) ww. gruntu gminnego 
o kontynuację dzierżawy przedmiotowego terenu. Nieruchomość wykorzystywana 
była przez dotychczasowego dzierżawcę z przeznaczeniem na działkę przydomową 
(zieleń) i lokalizację osłony do gromadzenia odpadów. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

59 XVII/563/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy Al. Zwycięstwa 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa. Wnioskodawczyni jest 
dzierżawcą działki nr 41 i w ramach umowy dzierżawy realizuje ustalenia planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego ogródków działkowych przy 
Al. Zwycięstwa 136 (uchwała nr IX/185/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 
r.) gdzie dzierżawiony grunt przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną i małe 
domy mieszkalne z dopuszczalną lokalizacją obiektów usług osiedlowych 
stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i nie zakłócających jej. Umowa 
dzierżawy działki nr 41 obowiązuje do 5 marca 2044 r., stąd propozycja 
wydzierżawienia części działki nr 95 na ten sam okres, gdyż oba obszary dotyczą 
realizacji jednej inwestycji. Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
planowane jest w 2021 r. 

60 XVII/564/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Pawiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy 
ul. Pawiej. Jest to wąski pas gruntu położony między działkami prywatnymi 
należącymi do jednego właściciela, na których wybudowano budynek mieszkalny. 
Z uwagi na położenie, parametry i zabudowę fragmentem budynku mieszkalnego 
działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

61 XVII/565/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy 
ul. Zofii Nałkowskiej. Z uwagi na parametry nie może stanowić samodzielnej działki 
budowlanej. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

62 XVII/566/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 26 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 26. Przedmiotowa 
nieruchomość jest zabudowana budynkiem o funkcji mieszkaniowej, nakłady 
stanowią własność nabywcy, zabudowa została zalegalizowana. W dniu 28 sierpnia 
2019 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XI/369/19 w sprawie wyrażenia zgody 
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na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej przy ul. Manganowej. W wykonaniu tej uchwały 
oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1353/19/VIII/P z dnia 
24 września 2019 r. Gmina Miasta Gdyni zawarła umowę dzierżawy na czas 
oznaczony 10 lat - od 1 listopada 2019 r. do 1 listopada 2029 r. 

63 XVII/567/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Kowieńskiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Kowieńskiej. Działka jest niezabudowana i porośnięta zielenią nieurządzoną - 
drzewami i krzewami. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

64 XVII/568/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Morskiej 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Morskiej. 
Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze, dla którego obowiązują 
ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni uchwalonego uchwałą nr XXXII/657/13 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21 sierpnia 2013 r., poz. 3188). 
Karta terenu do ww. Planu miejscowego dopuszcza do czasu realizacji docelowego 
układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Morskiej i ul. Warszawskiej 
tymczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu jako 
parking naziemny wraz z zielenią towarzyszącą. Podpisanie umowy sprzedaży 
ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

65 XVII/569/20 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych 
pod ciąg pieszo-rowerowy 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nieodpłatne 
przejęcie  od  Skarbu  Państwa  na  własność  Gminy  Miasta  Gdyni nieruchomości 
zajętych pod ciąg pieszo- rowerowy, opisanych  jako  działka  nr  2084 o pow.  
0,0130 ha   obręb  0026 Śródmieście,  zapisanej  w księdze wieczystej  
nr  GD1Y/00124541/7  oraz  nieruchomości  opisanej  jako  działka  nr  2088 
o pow.  0,0232  ha  obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej 
nr GD1Y/00124540/0. Przedmiotowe działki zostały przejęte na rzecz Skarbu 
Państwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydział 
Cywilny z dnia 24 lipca 2012 r. sygnatura akt VII nr 1682/10 o stwierdzeniu 
zasiedzenia. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, wystąpiono 
z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na nieodpłatne 
przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdyni. 

66 XVII/570/20 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej 
pod infrastrukturę miejską 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nieodpłatne 
przejęcie  od  Skarbu  Państwa  na  własność  Gminy  Miasta  Gdyni nieruchomości  
zajętych pod infrastrukturę miejską, opisanej  jako  działka  nr  2914 o pow.  0,0134ha   
obręb  0026 Śródmieście,  zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1Y/00124481/8. 
Przedmiotowa działka została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni VII Wydział Cywilny z dnia 20 grudnia 
2017 r. sygnatura akt VII Ns 471/17 o stwierdzeniu zasiedzenia. W związku 
z zagospodarowaniem przedmiotowej działki publicznym ciągiem pieszo-
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rowerowym oraz parkingiem publicznym skomunalizowanie jest w pełni 
uzasadnione. Uchwała zrealizowana, w dniu 29 grudnia 2020 r. Wojewoda Pomorski 
wydał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni. 

67 XVII/571/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 
współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie 
stanowiącym własność Skarbu Państwa 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zniesienie 
współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność 
Skarbu Państwa we współużytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Sp. z o.o. oraz Gminy Miasta Gdyni. Udziały w prawie użytkowania 
wieczystego poszczególnych nieruchomości Gmina Miasta Gdyni nabyła aktem 
notarialnym umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 
własności budynków i budowli - Rep. A nr 1203/2013 z dnia 29 marca 2013 r. 
Wielkość nabytych udziałów odpowiada powierzchniom niewydzielonych jeszcze 
wówczas pierwotnych działek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia przeznaczone zostały pod drogi 
publiczne (uchwała nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r.). 
W wyniku zniesienia współużytkowania wieczystego ww. nieruchomości Gmina 
Miasta Gdyni nabyła prawo do użytkowania wieczystego działek drogowych nr 691/1 
o pow. 69 m2, nr 425/2 o pow. 860 m2, nr 693/1 o pow. 369 m2, nr 664 o pow. 10534 m2 
i nr 610/2 o pow. 950 m2 obręb 0026 Śródmieście, natomiast Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Spółka z o. o. nabyła prawo użytkowania wieczystego 
pozostałych działek. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

68 XVII/572/20 

w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji 
kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia 
nowej instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum 
Filmowe” 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której ogłoszono zamiar podziału 
samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia 
nowej instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe”. Przyczyną 
zamierzonego podziału była potrzeba zwiększenia i rozszerzenia oferty kulturalnej 
w zakresie objętym działalnością Gdyńskiego Centrum Filmowego poprzez 
przyznanie placówce samodzielności w zarządzaniu realizowanymi przez nią 
zadaniami kulturalnymi, jak również powierzonymi jej pracownikami oraz mieniem. 
Podział oraz utworzenie nowej instytucji kultury pod nazwą "Gdyńskie Centrum 
Filmowe" obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 

69 XVII/573/20 
w sprawie skargi AKT na Prezydenta Miasta Gdynia 
dotyczącej jego bezczynności 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną przez Panią AT i Pana KT w dniu 3 stycznia 2020 r. na bezczynność 
Prezydenta Miasta Gdynia i nie przekazanie Wojewodzie Pomorskiemu skargi 
wniesionej przez nich w dniu 17 października 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji rozpatrywała przedmiotową skargę na swoim posiedzeniu w dniu 
27 stycznia 2020 r. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające czy i kiedy pismo 
opisane w skardze z 3 stycznia 2020 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Gdynia oraz 
czy i kiedy zostało ono przekazane Wojewodzie Pomorskiemu. W wyniku 
przeprowadzonych czynności na podstawie dokumentów ustalono, że wniesiona 
skarga została niezwłocznie przekazana do Wojewody Pomorskiego. Nadana 
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ona została 24 października 2019 r. i została skutecznie doręczona adresatowi 
tj. została ona odebrana w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 
29 października 2020 r. W tej sytuacji, skarga z dnia 3 stycznia 2020r., której 
przedmiotem jest niepodjęcie działań wobec skargi na działania pracowników 
Urzędu Miasta Gdynia z 17 października 2020 r. jest bezprzedmiotowa i niezasadna. 

70 XVII/574/20 

w sprawie zasad zbywania w trybie bezprzetargowym 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni oraz określenia warunków udzielania i wysokości 
stawek procentowych bonifikat 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której ustalono zasady zbywania 
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni oraz określono warunki udzielania i wysokości stawek procentowych 
bonifikat. Uchwała dotyczy realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców w związku z wnioskami, które zostały złożone do dnia 8 grudnia 2016 r. 
i nie zostały zrealizowane z powodów niezależnych od wnioskodawcy, związanych 
z koniecznością regulacji stanu prawnego nieruchomości. Z uwagi na treść 
Programu doprecyzowania wymagało określenie najemców, którzy zachowali 
prawo do wykupu mieszkań, ale również określenie osób, które wstąpiły 
w stosunek najmu po śmierci najemcy, a które zachowały prawo do nabycia lokalu. 
Mając na uwadze zasadę równego traktowania, w projekcie uchwały przyjęto 
kryteria udzielania bonifikat takie, jakie obowiązywały przed wejściem w życie 
ww. programu. Tym samym, utraciła  moc  Uchwała  Nr  XLIII/813/98  Rady  Miasta  
Gdyni  z dnia  25 marca  1998 r.  w sprawie kryteriów sprzedaży komunalnych lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

71 XVII/575/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę 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 26 lutego 2020 r., w wyniku której w tytule uchwały nr  XXXIX/861/10 
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie  przyjęcia   zasad   i trybu udzielania  
i rozliczania  dotacji  na  prace konserwatorskie,  restauratorskie  i roboty  
budowlane  przy  zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, zmienia się nazwę tej uchwały,  która  
otrzymuje  brzmienie:  w sprawie przyjęcia  zasad  i trybu  udzielania  i rozliczania  
dotacji  na prace   konserwatorskie,   restauratorskie   i roboty   budowlane   przy   
zabytkach   wpisanych   do   rejestru   oraz figurujących w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Dokonano 
również zmiany załącznika - Załącznik  nr  1 do uchwały  Rady  Miasta  Gdyni  
nr  XXXIX/861/10  z dnia  27 stycznia 2010 r. zawierający zasady udzielania 
i rozliczania dotacji, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

72 XVII/576/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XV/496/19 
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 r. 
Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 1 940 811 121 zł, w tym: wydatki bieżące 
na kwotę 1 506 297 195 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 434 513 926 zł oraz 
zmieniono załącznik nr 2 do uchwały - "Plan wydatków budżetu miasta na rok 
2020". 
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73 XVII/577/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której w uchwale nr XV/497/19 
z 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni 
na lata 2020 – 2034 dokonano zmiany dwóch załączników. Wprowadzono zmiany 
w załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni 
na lata 2020 – 2034 oraz w załączniku nr 2 do uchwały Wieloletni Plan 
Przedsięwzięć. Treść uchwały została zmieniona uchwałą nr XIX/587/20 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. 

74 XVII/578/20 
w sprawie skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo 
na działalność Rady Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdynia do rozpoznania skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo, która 
wpłynęła w dniu 6 lutego 2020 r., dotyczącej rozpoznania jego petycji z dnia 
10 czerwca 2019 r. uchwałą Rady Miasta Gdynia z dnia 27 listopada 2019 r. 
nr XIV/469/19, tj. skargi na działalność Rady Miasta Gdyni. Skargę przekazano 
do rozpoznania organowi właściwemu, tj. Wojewodzie Pomorskiemu. 

75 XVII/579/20 

w sprawie petycji wniesionej przez LC, KD oraz JT, 
a żądającej uchylenia Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 
27 listopada 2019 r. nr XIV/477/19 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez LC, KD oraz JT, a żądającej uchylenia Uchwały Rady Miasta Gdyni  
nr XIV/477/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

76 XVII/580/20 

w sprawie petycji wniesionej przez rodziców dzieci Szkoły 
Podstawowej nr 51 i Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 51 w Gdyni o zaniechanie podejmowania 
przez Urząd Miasta działań, których skutkiem miałaby być 
jakakolwiek zmiana lokalizacji SP 51 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 51 i Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni o zaniechanie podejmowania przez Urząd Miasta 
działań, których skutkiem miałaby być jakakolwiek zmiana lokalizacji SP 51. Petycja 
była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji Rady Miasta 
Gdynia na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 r. Komisja stwierdziła, iż zakres 
przekazanej petycji dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej nr 51 jest w chwili jej 
oceny niezasadny ze względu na brak jakichkolwiek formalnych uchwał Rady 
Miasta Gdyni, które dotyczą wskazanej placówki – zmiany jej lokalizacji. 

77 XVII/581/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 lutego 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku realizacji 
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 44 w Gdyni, w okresie od marca do czerwca 2020 r. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni - Andrzej Bodnar zwrócił się z wnioskiem 
z uwagi na sprawy rodzinne, a także zwiększenie zakresu działań organizacyjnych 
i merytorycznych związanych z realizacją przez szkołę projektu Erasmus +. 

78 XVIII/582/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Uchwała z dnia 29 kwietnia 2020 r., w wyniku której w 2020 r. zaciągnięto kredyt 
długoterminowy do wysokości nieprzekraczającej 180 mln  zł, z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym 18 mln zł na pokrycie 
wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich. 
Uruchomienie kredytu jest niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej 
budżetu Miasta w związku z ograniczeniem spływu dochodów budżetowych 
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spowodowanym złą sytuacją podmiotów gospodarczych poszkodowanych przez 
pandemię koronawirusa. 

79 XVIII/583/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Pomorskiego 

Uchwała z dnia 29 kwietnia 2020 r., w wyniku której udzielono pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie 
zadania pn.: ”Rozwój Infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych 
w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup 
wyposażenia” w wysokości: do kwoty 70 265,75 zł. Środki na realizację uchwały 
zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Gdynia – Laboratorium Innowacji 
Społecznych na rok 2020. 

80 XVIII/584/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni 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 29 kwietnia 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XIII/429/19 Rady Miasta Gdyni z 23 października 2019 r. i na nowo ustalono stawki 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni. Z uwagi na sytuację gospodarczą, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym zmieniono wiersz nr 3 w tabeli dotyczący 
ogródków sezonowych - gastronomicznych i wprowadzono zmianę stawki opłaty 
za zajęcie pasa drogowego pod ogródki sezonowe (gastronomiczne), której 
wysokość ustalono na 0,01 PLN, niezależnie od kategorii, zamiast dotychczasowych 
stawek 0,60 PLN (drogi krajowe i wojewódzkie) i 1,2 PLN (drogi powiatowe 
i gminne). 

81 XVIII/585/20 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze 
Gminy Miasta Gdyni na rok 2020 

Uchwała z dnia 29 kwietnia 2020 r., w wyniku której przyjęto program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze 
Gminy Miasta Gdyni na rok 2020. 

82 XVIII/586/20 
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w 2020 r. 

Uchwała z dnia 29 kwietnia 2020 r., w wyniku której określono wykaz kąpielisk 
na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni obejmujący w 2020 r. 
następujące kąpieliska: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, 
Gdynia Babie Doły. Określono sezon kąpielowy od 26 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 
2020 r. 

83 XIX/587/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XV/496/19 
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 r. 
Ustalono dochody i wydatki  oraz przychody budżetu miasta, określono źródła 
pokrycia deficytu miasta. Ponadto ustalono wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. 
Zmieniono także załączniki: 
- załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r., 
- załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r., 
- załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oraz wydatków 
nimi sfinansowanych na 2020 r., 
-  załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2020 r., 
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- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r., 
- załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2020 r.,  
- załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu miasta Gdyni w 2020 r.. 

84 XIX/588/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch 
załączników do uchwały nr  XV/497/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, 
zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r.  
Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 oraz załączniku nr 2 do uchwały 
Wieloletni Plan Przedsięwzięć. Treść uchwały została zmieniona uchwałą 
nr XX/664/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. 

85 XIX/589/20 
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której określono tryb udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację, w jakiej 
znaleźli się przedsiębiorcy, należało przyjąć, że sam fakt, iż przedmiotowe 
należności przypadały na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
stanowi podstawę do odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty tych 
należności. Podjęcie uchwały uznano za uzasadnione celem ustalenia zasad 
przyznawania ulg wynikających z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
w korelacji z art. 15 zzzg ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na skutek podjętej 
uchwały nr XIX/591/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia 
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie, uchwała nr XIX/589/20 nie była realizowana ponieważ 
nie wpłynęły wnioski dzierżawców o zapłatę w ratach. 

86 XIX/590/20 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku 
od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID – 19 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której przedłużono do 30 września 2020 r. 
termin płatności rat podatku od nieruchomości w maju i czerwcu 2020 r. 
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
o co najmniej 15 % w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała obowiązywała do 30 września 2020 r., 
istniała możliwość złożenia wniosku przez Podatnika o przedłużenie terminu 
płatności podatku, po złożeniu ww. wniosku i spełnieniu wymogów wskazanych 
w uchwale, przedłużano termin płatności rat podatku od nieruchomości 
przypadających w maju i czerwcu 2020 r. 

87 XIX/591/20 
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której określono tryb odstąpienia 
od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie. Zgodnie z art. 15zzzg ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę 
o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, 
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. Na podstawie ww. zapisu w ustawie prezydent może postanowić 
o odstąpieniu od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddawania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres 
stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii gminie lub jej jednostkom 
organizacyjnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z epidemią COVID-19. Stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony w dniu 
14 marca 2020 r., natomiast stan epidemii został ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r.  
W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało podpisane Zarządzenie nr 2184/20/VIII/P 
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę i użytkowanie, na podstawie którego 
rozpatrywane są wnioski o zwolnienie z czynszu, wpływające do urzędu. Podjęcie 
uchwały uznano za zasadne, ponieważ przepis ustawowy reguluje możliwości 
odstępowania przez Prezydenta Miasta od dochodzenia należności pieniężnych 
do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy. Uchwała zrealizowana - 
obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r. Odstąpienie należności następowało 
na wniosek. 

88 XIX/592/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne 
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania 

Uchwała z dnia 2015 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XV/293/11 z dnia 
21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 
i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania. Zmiana dotyczyła dodania pkt. 5 
w §6, który otrzymał brzmienie: "konieczność zapewnienia usług opiekuńczych 
w sytuacji braku możliwości umieszczenia  w całodobowej formie pobytu”. 

89 XIX/593/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 
i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XIV/301/15 
Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 
opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 
Dodano zapis, iż opłaty, o której mowa w ustawie nie pobiera się w przypadku 
nieuczęszczania dziecka do żłobka w okresie od 18 maja do 30 czerwca 2020 r. 

90 XIX/594/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
chojnickiemu i powiatowi tczewskiemu 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której udzielono z budżetu Gminy Miasta 
Gdyni pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego i powiatu tczewskiego 
z przeznaczeniem na zorganizowanie, utworzenia i utrzymania miejsca 
postojowego na terenie tego powiatu, spełniającego warunki magazynowania 
odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, wyznaczonych uchwałą Sejmiku 
Województwa Pomorskiego nr 56/V/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
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aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów 
dla zatrzymanych transportów odpadów. Pomoc finansowa, o której mowa została 
udzielona w formie jednorazowych dotacji celowych ze środków budżetu gminy 
w wysokości 10 000 zł dla każdego z powiatów. 

91 XIX/595/20 
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której uznano za aktualne Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalone 
uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu podjęcia niniejszej 
uchwały, z zastrzeżeniem n/w planów miejscowych, dla których konieczne jest 
uaktualnienie zapisów, uzasadnione potrzebą dostosowania do zgodności 
z ustaleniami Studium oraz uwzględnieniem inwestycji drogowych o znaczeniu 
krajowym realizowanych na podstawie specustawy drogowej: 
- M.p.z.p. części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej 
i A. Dickmana, 
- M.p.z.p. części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, 
- M.p.z.p. części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga 
i Płk. S. Dąbka, 
- M.p.z.p. części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego 
i Świętojańskiej, 
- M.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: 
Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego i zmiana w/w planu. 

92 XIX/596/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, 
Leszczynki i Widok 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejonu ulic: 
B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok oznaczony numerem ewidencyjnym 0808, 
obejmujący obszar o powierzchni 6,34 ha. 

93 XIX/597/20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana 
i Kolonia 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: 
Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia oznaczony numerem ewidencyjnym 1909, 
obejmujący obszar o powierzchni 51,63 ha. 

94 XIX/598/20 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — 
edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na przystąpienie 
Gminy Miasta Gdyni do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. W ramach realizacji ww. Programu, udzielono wsparcia 36 
osobom niepełnosprawnym. 28 asystentów zrealizowało łącznie 1492 godzin 
wsparcia, umożliwiając osobom niepełnosprawnym między innymi dojazd 
do i z placówek wsparcia, pracy oraz odbycie zaplanowanych wizyt lekarskich. 
Z dotacji  na realizację Programu wydatkowano 44226,36 zł. 

95 XIX/599/20 
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2019 r. 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której przyjęto raport z realizacji w 2019 r. 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

127 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

96 XIX/600/20 
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/82/07 z dnia 24 stycznia 
2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr IV/82/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni. Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza typu rodzinnego nr 5 z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 35 
z dniem 1 lutego 2020 r. zmieniła siedzibę na ul. Starochwaszczyńską 52B w Gdyni. 
W związku z powyższym należało zmienić adres siedziby Placówki. Mając 
na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zmiany jest zasadne. 

97 XIX/601/20 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/56/18 z dnia 
19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały nr IV/56/18 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Gdyni. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 5 z dniem 
1 lutego 2020 r. zmieniła swoją siedzibę z ul. Kopernika 35 
na ul. Starochwaszczyńską 52B w Gdyni. W związku z powyższym, należało zmienić 
uchwałę w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego w zakresie adresu siedziby ww. placówki. 

98 XIX/602/20 

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz 
wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia 
opłaty abonamentowej 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której dokonano zmian w uchwale 
nr XXI/443/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie 
i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty 
abonamentowej. Oceniono, iż wprowadzone zmiany powinny przyczynić się 
do zmniejszenia ilości pojazdów samochodowych w Centrum Gdyni, jednocześnie 
zwiększy się rotacja – co bezpośrednio wynika z przeprowadzonych badań 
z października 2019 r. Dodatkowo, wyższe stawki godzinowe, w tym częstsza liczba 
deklaracji kierowców o zaniechaniu wykorzystaniu auta do podróży do obszaru 
strefy przyczyni się do zwieszenia korzystających ze zbiorowego transportu 
publicznego co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
i hałasu. 

99 XIX/603/20 
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską 
Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu 
kąpieliska Gdynia Babie Doły 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której zawarto porozumienie z Gminą 
Wiejską Kosakowo w sprawie współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia 
Babie Doły w sezonie kąpielowym w 2020 r. Środki finansowe dotyczące 
prowadzenia kąpieliska Gdynia Babie Doły zostały zaplanowane w Budżecie Miasta 
Gdyni na 2020 r. 

100 XIX/604/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Sochaczewskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Sochaczewskiej w Gdyni. 

101 XIX/605/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Grzybowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Grzybowej w Gdyni. 

102 XIX/606/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Aresa w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Aresa w Gdyni. 

103 XIX/607/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdyni. 
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104 XIX/608/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy kpt. A. Kasztelana w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. kpt. A. Kasztelana w Gdyni. 

105 XIX/609/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Łopianowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Łopianowej w Gdyni. 

106 XIX/610/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Stefana Kisielewskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Stefana Kisielewskiego w Gdyni. 

107 XIX/611/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ulicy Tulipanowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Tulipanowej w Gdyni. 

108 XIX/612/20 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych 
stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy 
ul. Abrahama 71 i Świętojańskiej 61 wraz z przypisanym 
do nich udziałem w nieruchomości 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nieodpłatne 
przejęcie  od  Skarbu  Państwa  na  własność  Gminy  Miasta  Gdyni nieruchomości 
lokalowych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Gdyni 
przy ul. Świętojańskiej 61 posadowionym na działce nr 2110 obręb 0026 Śródmieście 
o powierzchni 900 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
nr GD1Y/00005794/5 oraz nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynku 
wielomieszkaniowym, położonym w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 71 
posadowionym na działce nr 2303 obręb 0026 Śródmieście o pow. 504m², dla której 
Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00000191/3 wraz 
z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości. Wymienione w uchwale działki 
zabudowie są budynkami mieszkalno-usługowymi - w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 61 znajduje się 7 lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Skarbu Państwa, a w budynku przy ul. Abrahama 71 znajduje się 6 lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Wszystkie lokale 
za wyjątkiem lokalu nr 8 przy ul. Świętojańskiej 61 zasiedlone są na podstawie 
umów najmu.  Administrację nad ww. lokalami sprawuje Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni. Zgodnie z art 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, gminy mają obowiązek tworzyć gminny zasób mieszkaniowy. Biorąc 
powyższe pod uwagę komunalizacja przedmiotowych lokali wraz z przypisanymi 
do nich udziałami jest w pełni uzasadniona. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego 
o wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni. 

109 XIX/613/20 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/20A 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której odstąpiono od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/20 A. Dzierżawiona 
nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
na podstawie decyzji nr RAAIII.6740.58.2017.RW-820/dz.87,89,93 Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 13 kwietnia 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę. Nieruchomość została sprzedana na rzecz osoby fizycznej, 
która dzierżawi grunt na podstawie umowy nr MG/180/D/13 z dnia 31 lipca 2013 r. 
zawartej na 30 lat. Czynności związane w uchwałą w trakcie realizacji. 
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110 XIX/614/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni. Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 11U/MW3, 
czyli zabudowy usługowej/ zabudowy wielorodzinnej, przy czym usługi wymagane 
są przynajmniej w parterach budynków wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych 
na rysunku planu. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

111 XIX/615/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 2B 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 2B. Przedmiotowa 
nieruchomość została oddana osobom fizycznym w 1960 r. na podstawie umowy 
nabycia własności czasowej na okres 80 lat. Następnie w 1961 prawo własności 
czasowej zostało zmienione w prawo użytkowania wieczystego. Następnie w 1996 r. 
w wyniku umowy zniesienia współużytkowania wieczystego i współwłasności 
budynku działka uległa podziałowi geodezyjnemu na 3 działki stanowiące odrębne 
nieruchomości. Dwie działki zabudowane domami mieszkalnymi, zostały 
przekształcone w prawo własności. Konieczne było uregulowanie stanu prawnego 
pozostałej nieruchomości, ponieważ brak tożsamości stanu prawnego 
nieruchomości uniemożliwiał właścicielom realizację działań inwestycyjnych 
skutkujących posadowieniem nowego budynku na wyznaczonej nieruchomości. 
Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. Zarządzenie 
nr 2596/20/VIII/P z dnia  11 sierpnia  2020 r., umowa sprzedaży nr 4572/2020 z dnia 
22 września 2020 r. 

112 XIX/616/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Stryjskiej 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Stryjskiej. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

113 XIX/617/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy 
ul. Wiczlińskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Wiczlińskiej 
w Gdyni. Uchwała częściowo zrealizowana. W pozostałym zakresie, podpisanie 
umów dotyczących. ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

114 XIX/618/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby 
prawnej przy ul. Jana z Kolna 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej 
przy ul. Jana z Kolna. Regulacja stanu prawnego powyższej nieruchomości jest 
wskazana ze względu na konieczność dążenia do dopasowania stanu prawnego 
do rzeczywistego użytkowania nieruchomości zgodnie z pismem Biura Planowania 
przestrzennego z dnia 28 stycznia 2020 r. (RP.6723.4.2020.KK/162). Podpisanie 
umowy dotyczącej ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

115 XIX/619/20 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od  płaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności na rzecz osoby fizycznej.  Udzielono 90% bonifikaty Pani AIL 
od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
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w prawo własności nieruchomości przy ul. Śląskiej 55. Uchwała zrealizowana, 
udzielono bonifikaty. 

116 XIX/620/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 527 m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej o powierzchni 527 m2 położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wypłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie 
kontynuacji dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na uprawę roślin - rekreację. 
Przedmiotowy teren jest estetycznie utrzymywany, od wiosny do jesieni porośnięty 
dorodną zielenią - stanowi ogrodzoną, niezabudowaną działkę ogrodniczą. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

117 XIX/621/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Aluminiowej 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy - właściciela działki nr 884 – 
o kontynuację dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na działkę przydomową. 
Przedmiotowy teren znajduje się w ogrodzeniu dotychczasowego dzierżawcy. 
Wnioskodawca dzierżawi ww. grunt od 2005 r. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę 
przydomową. 

118 XIX/622/20 

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Manganowej 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowych dzierżawców - właścicieli działki nr 1574 – 
o kontynuację dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na działkę przydomową. 
Przedmiotowy teren znajduje się w ogrodzeniu dotychczasowych dzierżawców. 
Wnioskodawcy dzierżawią ww. grunt od 2003 r. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę 
przydomową. 

119 XIX/623/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej zabudowanej położonej w Gdyni 
przy ul. Mickiewicza 3 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Mickiewicza 3. Do Urzędu Miasta 
Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy ww. gruntu gminnego 
o kontynuację dzierżawy ww. terenu. Nieruchomość była wykorzystywana 
na prowadzenie działalności gastronomicznej. Umowa została przygotowana, 
dotychczasowy dzierżawca nie przystąpił do jej podpisania. 

120 XIX/624/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni 
przy Al. Zwycięstwa 62/19 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 62/19. Obecni użytkownicy 
dzierżawili przedmiotowy teren w latach 2015-2017, następnie byli obciążani 
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za bezumowne korzystanie z gruntu. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. Dzierżawa nieruchomości gminnej przy Al. Zwycięstwa 62/19 możliwa 
będzie po wykonaniu obowiązku określonego w tytule wykonawczym orzeczonej 
decyzją nr INB-AK/7141/56/16/08/820/62/19 z dnia 13 lutego 2017 r., czyli rozbiórki 
przez użytkowników ww. nieruchomości, jako inwestorów jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego. 

121 XIX/625/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 1100 m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej o powierzchni 1100 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie 
kontynuacji dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na rekreację - uprawę roślin. 
Nieruchomość jest zabudowana domkiem rekreacyjnym, teren jest estetycznie 
utrzymany. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

122 XIX/626/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 800 m2 położonej 
przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej o powierzchni 800 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie 
kontynuacji dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na rekreację - uprawę roślin. 
Na nieruchomości posadowiony jest domek rekreacyjny. Teren jest ogrodzony, 
estetycznie utrzymany, porośnięty zielenią. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

123 XIX/627/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Kopernika 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu zgodnie 
z obecnym zagospodarowaniem. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

124 XIX/628/20 

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń 
użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 
108 A-C w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń 
użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 108 A-C w Gdyni. Uchwała 
zrealizowana, podpisano umowę najmu. Czas korzystania z nieruchomości gminnej 
ustalono na czas oznaczony do 3 lat. Stawka czynszu najmu pomieszczenia 
użytkowego została określona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 
nr 2089/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zasad 
najmu lokali i pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni. Miesięczny wymiar czynszu wynosi: 55,75 m2 x 17,50 zł = 975,63 zł netto 
(1 200,02 zł/miesięcznie brutto). 

125 XIX/629/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
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nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Kontradm. X. Czernickiego 

gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kontradm. X. Czernickiego. Do Urzędu Miasta 
Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy 
gruntu z przeznaczeniem na teren zabudowany obiektem mieszkalnym. 
Wnioskodawca dzierżawi ww. grunt od 1995 r. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

126 XIX/630/20 
w sprawie skarg Pana ZC na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której pozostawiono bez rozpatrzenia 
skargi Pana ZC złożone w dniach 14 i 17 grudnia 2019 r. na działania Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. W toku postępowania tj. w dniu 
29 lutego 2020 r. do Biura Rady Miasta Gdynia wpłynęły dwa pisma Skarżącego, 
w których oświadczył on, że cofa obie skargi, które Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Gdańsku przekazało Radzie Miasta do rozpoznania. Podjęcie takiej 
decyzji spowodowało pozostawienie wniesionej skargi bez rozpoznania przez 
organ właściwy do jej rozpoznania. 

127 XIX/631/20 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 r., w wyniku której określono zadania, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2020 r. 

128 XX/632/20 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum 
zaufania 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni 
po rozpatrzeniu "Raportu o stanie Gminy Miasta Gdyni w roku 2019" 
oraz przeprowadzeniu debaty nad Raportem udzieliła wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta Gdyni. 

129 XX/633/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2019 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której przyjęto sprawozdanie 
z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za 2019 r. 

130 XX/634/20 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Miasta Gdyni za rok 2019 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe Gminy Miasta Gdyni za 2019 r. 

131 XX/635/20 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Gdyni w 2019 r. 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie 
z wykonania budżetu w 2019 r. 

132 XX/636/20 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Gdyni za 2019 r. 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której udzielono absolutorium 
Prezydentowi Miasta Gdyni za 2019 r. 

133 XX/637/20 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji ujętych w prognozie 
przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku 
budżetowego 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której określono zakres  i formę 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych 
w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I 
półrocze roku budżetowego. Ustalono, iż informacja powinna być przedstawiona 
w formie drukowanej (broszura lub książka) lub opublikowana na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Gdyni. Utraciła moc uchwała Rady Miasta Gdyni 
nr XLV/1019/2010 z 25 sierpnia 2010 r. w tej samej sprawie, co obecna uchwała. 

134 XX/638/20 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup 
roweru towarowego 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku której określono zasady udzielania 
dotacji celowej na zakup roweru towarowego, obejmujące:    
1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jego wysokość;    



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

133 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

2) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz wymagane dokumenty;              
3) sposób rozliczania dotacji.  
Podjęcie niniejszej uchwały jest  wyrazem wsparcia i propagowania ekologicznej 
formy transportu, jaką stanowią rowery towarowe, przyczyniającej się do poprawy 
jakości powietrza i klimatu oraz zmniejszenia hałasu. 

135 XX/639/20 
w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej 
na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 r., w wyniku której ustalono kwotę kalkulacyjną 
w wysokości 10,00 zł. przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie 
Miasta Gdyni, celem ustalenia wysokości środków finansowych na działalność 
dzielnic w roku budżetowym 2021. 

136 XX/640/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, rejon ulic: Spacerowej i Orłowskiej. W wyniku uwzględnienia skargi 
Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 z dnia 22 maja 2019 r., Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 27 maja 2020 r.  (II SA/Gd 675/19) 
stwierdził nieważność uchwały w części. W związku z powyższym, zasadne było 
przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego obejmującego obszar części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej. 

137 XX/641/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, 
Plażowej, Balladyny i Świętopełka 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. 
W wyniku uwzględnienia skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 
z dnia 22 maja 2019 r.,  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem 
z dnia 27 maja 2020 r. (II SA/Gd 675/19) stwierdził nieważność uchwały w części. 
W związku z powyższym, zasadne było przystąpienie do sporządzenia planu 
miejscowego obejmujące obszar dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana 
III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. 

138 XX/642/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon 
skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której zastąpiono załącznik graficzny 
do uchwały nr XIV/451/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic 
Wielkopolskiej i Strzelców, załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały 
przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu. 

139 XX/643/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana 
i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic 
K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXXVI/979/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz 
ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej w ten sposób, że:  
1) §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:„-od północy – wzdłuż ul. Partyzantów, obejmując 
teren zabudowy wielorodzinnej przy tej ulicy  i teren III Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP,”;  
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2) załącznik graficzny do uchwały zostaje zastąpiony załącznikiem graficznym 
do niniejszej uchwały. 

140 XX/644/20 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej 
ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której przyznano dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się 
na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Środki na dotacje, o których 
mowa w uchwale zaplanowane zostały w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2020, nazwa 
zadania: dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych. 

141 XX/645/20 
w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której przyjęto opracowany przez 
Prezydenta Miasta Gdyni "Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
na terenie Gminy Miasta Gdyni", zwany dalej Planem, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. Projekt Planu został poddany konsultacjom społecznym 
z mieszkańcami oraz uzgodniony z operatorem systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, którym na terenie objętym planem jest ENERGA - 
OPERATOR S.A. Przyjęcie Planu, który jest realizowany przez ENERGA - OPERATOR 
S.A., wypełniło limit ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta 
Gdyni wynikający z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
i przyczyniło się do promocji i rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. 

142 XX/646/20 
w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy 
komunalnych 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której ustalono zasady korzystania 
z cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta 
Gdyni. W przedmiotowej sprawie podjęto Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni 
nr 2604/20/VIII/P z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat 
za korzystanie z cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Gdyni. Ww. Zarządzenie zostało uchylone Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 2627/20/VIII/P z dnia 18 sierpnia 2020 r., gdzie 
wprowadzono zmianę dotyczącą obowiązywania ustaleń: „Zarządzenie wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego”. 

143 XX/647/20 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania 
z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta 
Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie 
Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na tych parkingach 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której ustalono zasady i tryb 
korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni 
i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalono wysokość 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. Takimi 
obiektami są niestrzeżone parkingi przeznaczone do postoju pojazdów 
samochodowych, a lokalizowane w Gdyni przy następujących drogach publicznych: 
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica 3 Maja, ulica Piotra Skargi, ulica Stefana 
Batorego, ulica Jerzego Waszyngtona, ulica Juliana Ejsmonda. W załączniku 
o numerze 1 do niniejszej uchwały ustalono treść Regulaminu korzystania 
z ww. sześciu parkingów, określając w nim zasady i tryb korzystania 
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z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych 
poza ww. gdyńskimi drogami publicznymi oraz ustalono wysokość opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. Uchwała weszła 
w życie dnia 15 grudnia 2020 r. 

144 XX/648/20 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której  określono średnią cenę 
jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021 w przewozie 
dzieci i młodzieży oraz uczniów z niepełnosprawnością do przedszkola, szkoły, 
placówki, jeżeli dowóz zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

145 XX/649/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 48 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 48 w Gdyni w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 48 w Gdyni Bogdan Zajdziński zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie 
od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. 

146 XX/650/20 

w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury, 
Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia instytucji 
kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” i nadania 
jej statutu 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której z dniem 1 września 2020 r. 
dokonano podziału Gdyńskiego Centrum Kultury, samorządowej instytucji kultury 
dla której organizatorem jest Gmina Miasta Gdyni, wpisanej do rejestru instytucji 
kultury pod numerem III, poprzez wyłączenie z Gdyńskiego Centrum Kultury 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gdyńskiego Centrum Filmowego - w celu 
utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury w oparciu o pracowników 
i mienie tej jednostki, pod nazwą "Gdyńskie Centrum Filmowe" z siedzibą w Gdyni, 
dla której organizatorem jest Gmina Miasta Gdyni. Przedmiotem działalności 
Gdyńskiego Centrum Filmowego jest upowszechnianie i popularyzowanie kultury, 
w szczególności w zakresie sztuki filmowej i kinematografii. Gdyńskiemu Centrum 
Filmowemu nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 
do uchwały. Z dniem 1 września 2020 r. zmienia się statut Gdyńskiego Centrum 
Kultury, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały. Traci moc 
obowiązująca uchwała nr XLII/1209/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany nazwy Centrum Kultury w Gdyni na „Gdyńskie Centrum Kultury” 
oraz nadania statutu Gdyńskiemu Centrum Kultury. 

147 XX/651/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni 
przy ul. Afrodyty 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, położonych w Gdyni przy ul. Afrodyty. Od 2016 r. wnioskowany teren 
jest dzierżawiony 11 dzierżawcom i użytkownikom, na czas nieoznaczony, 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działki przydomowe. Wyrażono 
zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców i użytkowników. Podpisanie umów dzierżawy ww. nieruchomości 
planowane jest w 2021 r. 

148 XX/652/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 
gminnych położonych w Gdyni przy ul. Jowisza i ul. Starodworcowej. Nieruchomość 
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nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy 
ul. Jowisza i ul. Starodworcowej 

przy ul. Jowisza nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Z kolei, nieruchomość przy ul. Starodworcowej jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1701; XLII/1336/2002 
z dnia 26 czerwca 2002 r. W związku z planowanym przetargiem na budowę hali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 20 zaistniała konieczność zmniejszenia 
powierzchni dzierżawy przy ul. Starodworcowej z 2 000 m2 na 1 515 m2. W związku 
z powyższym do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego 
dzierżawcy z prośbą o przedłużenie trwających aktualnie umów dzierżaw 
na terenie nieobjętym inwestycją. W kwestii nieruchomości przy 
ul. Starodworcowej - podpisano aneks do umowy dzierżawy, natomiast odnośnie 
nieruchomości przy ul. Jowisza planowane jest podpisanie umowy dzierżawy 
w 2021 r. 

149 XX/653/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy 
ul. Druskiennickiej 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 
gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Druskiennickiej. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynęły 2 wnioski od dotychczasowych dzierżawców wyżej omawianych działek 
gminnych, którzy są właścicielami nieruchomości przyległych do tych działek tj. 
przy u. Druskiennickiej 28 A i ul. Druskiennickiej 34 w Gdyni. Poprzednie umowy 
dzierżawy były zawierane co 3 lata. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

150 XX/654/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23. 
Przedmiotowa nieruchomość została oddana osobom fizycznym w użytkowanie 
wieczyste w 1987 r. na okres 99 lat. Oddanie w użytkowanie miało na celu 
uregulowanie stanu prawnego. Grunt zabudowano pawilonem handlowym. 
Aktualny użytkownik wieczysty wzniósł na przedmiotowej działce budynek kliniki 
stomatologicznej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2955/20/VIII/P z dnia 17 listopada 
2020 r. podpisanie umowy sprzedaży planowane jest w I półroczu b.r. 

151 XX/655/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 8 i ul. Starowiejskiej 31-
33 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 8 i ul. Starowiejskiej 31-33. Wydział 
Inwestycji - Referat Uzgodnień nie wniósł uwag w sprawie sprzedaży 
przedmiotowych działek na rzecz użytkowania wieczystego Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Bałtyk". Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

152 XX/656/20 

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XIV/462/19 z dnia 27 
listopada 2019 r. Rady Miasta Gdyni 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 24 czerwca 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XIV/462/19 z dnia 29 listopada 2019 r., w której wyrażono zgodę 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 
w zamian za nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności 
pełno standardowego lokalu mieszkalnego o wartości nie niższej niż 250 000 zł. 
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Z uwagi na duży popyt na nieruchomości preferowane przez miasto i małą podaż 
na rynku, a także przedłużającą się w czasie procedurę, uniemożliwiającą obecnym 
właścicielom szybkie sfinalizowanie zakupu wybranej przez Gminę nieruchomości, 
zaistniała konieczność uchylenia §2 uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/462/19 
tj. „W ramach zapłaty właściciele nieruchomości przyległej przeniosą na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni własność pełno standardowego lokalu mieszkalnego”. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

153 XX/657/20 
w sprawie petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna 
od 5G Komisję Sterującą i jej doradców, zatytułowanej 
„Stop zagrożeniu zdrowia i życia” 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której pozostawiono bez rozpatrzenia 
petycję wniesioną przez Koalicję Polska Wolna od 5G Komisję Sterującą i jej 
doradców, zatytułowanej  „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. Petycja ta była 
przedmiotem pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 9 czerwca 
2020 r.  uznała, za petycję niespełniającą wymogów formalnych narzuconych 
petycjom. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j.Dz.U.z2018r.poz.870) petycja powinna zawierać: Wskazanie miejsca 
zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresy 
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych 
podmiotów. Po przeanalizowaniu złożonej petycji stwierdzono, iż nie spełnia ona 
wymogów określonych w art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy tj. nie zostało 
wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu wnoszącego petycję. 
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach„ jeżeli 
petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia 
się ją bez rozpatrzenia”. 

154 XX/658/20 

w sprawie petycji wniesionej przez radcę prawnego 
Konrada Łakomego – CASUS NOSTER Kancelaria Radcy 
Prawnego Konrad Cezary Łakomy a dotyczącej 
wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez radcę prawnego Konrada Łakomego – CASUS NOSTER Kancelaria 
Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów. Petycja ta była przedmiotem pracy Komisji 
do spraw Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 czerwca 2020 r. Po zapoznaniu się 
z orzecznictwem sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów 
oraz po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego stwierdzono, że organ stanowiący 
samorządu gminnego (rada gminy) nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań

́
 

mających na celu uwzględnienie wniosków zawartych w petycji. 

155 XX/659/20 
w sprawie petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. 
przez RS w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez RS w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. Petycja ta była przedmiotem pracy Komisji do spraw Skarg, 
Wniosków i Petycji w dniu 9 czerwca 2020 r. Po zapoznaniu się z wnioskami 
składającej petycję uznano, iż elementy w niej podnoszone są wprowadzone 
na terenie miasta Gdyni w ramach programu „Falochron”, które mają za zadanie 
przeciwdziałać skutkom pandemii wywołanej przez COVID-19. Zarówno 
umożliwienie nauki zdalnej dla osób nieposiadających sprzętu informatycznego 
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odbywało się dzięki współpracy wielosektorowej. Natomiast element związany 
z wydzieleniem przestrzeni do zostawiania odzieży dla osób potrzebujących 
odbywa się poprzez działania organizacji pozarządowych, które w ramach działań 
statutowych wspierają ww. osoby m.in. przez wsparcie darczyńców prywatnych. 

156 XX/660/20 
w sprawie skargi Pani MR na działalność pracowników 
Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Architektoniczno - 
Budowlanego 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdyni do rozpoznania skargi Pani MR na działalność pracowników 
Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Architektoniczno - Budowlanego, dotyczącej 
nieprawidłowości ich działania w trakcie prowadzenia postępowania w przedmiocie 
wydania pozwolenia na budowę dla budynku znajdującego się przy ul. Partyzantów 
29. Skargę tę przekazano do rozpatrzenia organowi właściwemu, tj. Prezydentowi 
Miasta Gdynia. 

157 XX/661/20 
w sprawie petycji pana ŁP dotyczącej dokonania zmian 
w statutach Rad Dzielnic Gdyni i umożliwienia im pracy 
zdalnej 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez pana ŁP dotyczącej dokonania zmian w statutach Rad Dzielnic 
Gdyni i umożliwienia im pracy zdalnej. Petycja ta była przedmiotem pracy Komisji 
do spraw Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 czerwca 2020 r. Po zapoznaniu się 
z wnioskami składającego petycję, uznano iż wprowadzenie ww. zmian nie jest 
zasadne w związku z pracami rządowymi nad zmianami legislacyjnymi, które 
umożliwiają jednostkom pomocniczym samorządu terytorialnego pracę zdalną 
w czasie wprowadzonego i trwającego stanu pandemii wywołanej np. przez wirus 
COVID-19. Gdyński samorząd na bieżąco obserwował sytuację związaną 
z pandemią, jak również pozostawał w kontakcie z przedstawicielami Rad Dzielnic 
– rozpoczęte zostały prace Rad Dzielnic w trybie reżimu sanitarnego. 

158 XX/662/20 
w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR 
w przedmiocie przywrócenia przejścia przez jezdnię ze 
światłami na pasach ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdyni do rozpoznania wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR 
dotyczącego przywrócenia przejścia przez jezdnię ze światłami na pasach ulicy 
Chwarznieńskiej w Gdyni. W toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Gdyni, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące 
postępowania w sprawie opisanej w skardze. Ustalono, iż wniosek dotyczy 
realizacji inwestycji drogowej i przyjęcia oraz wdrożenia innego rozwiązania 
niż aktualnie istniejące. Odnosząc się do treści wniosku wskazano, iż rada gminy 
nie jest organem uprawnionym do podjęcia uchwały w ww. sprawie. Rady gmin 
rozstrzygają wyłącznie sprawy przekraczające zwykły zarząd mieniem 
komunalnym, a bieżące gospodarowanie tym mieniem należy wyłącznie 
do kompetencji prezydenta miasta. Wniosek ten został zatem przekazany 
do rozpatrzenia organowi właściwemu tj. Prezydentowi Miasta Gdynia. 

159 XX/663/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XV/496/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2020 r. Treść uchwały została zmieniona uchwałą 
nr XXI/666/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
Zmieniono załączniki: 
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- załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r.,  
- załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2020 rok, 
- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok,  
- załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2020 r. 

160 XX/664/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch 
załączników do uchwały nr  XV/497/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r., nr XIX/588/20 
z 15 maja 2020 r. Wprowadzono zmiany w załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia 
Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2020– 2034 oraz załączniku nr 2 
do uchwały Wieloletni Plan Przedsięwzięć. Treść uchwały została zmieniona 
uchwałą nr XXI/667/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r.         

161 XX/665/20 
w sprawie uzupełnienia listy - wyboru ławników 
na kadencję w latach 2020-2023 

Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r., w wyniku której dokonano uzupełnienia listy - 
wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023 do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Gdyni, do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy. 

162 XXI/666/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 r. 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XV/496/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni 
na 2020 r. Ustalono dochody i wydatki budżetu miasta, określono wysokość 
maksymalną pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Gdyni, zmieniono 
także upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do dokonywania zmian. 
 
Zmieniono także załączniki: 
- załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r., 
- załącznik nr 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r., 
- załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2020 r., 
- załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2020 r. 

163 XXI/667/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch 
załączników do uchwały nr  XV/497/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r., nr XIX/588/20 
z 15 maja 2020 r., nr XX/664/20 z 24 czerwca 2020 r. Wprowadzono zmiany 
w załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni 
na lata 2020– 2034 oraz załączniku nr 2 do uchwały Wieloletni Plan Przedsięwzięć. 
Treść uchwały została zmieniona uchwałą nr XXII/725/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 
30 września 2020 r. 
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164 XXI/668/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Chmielnik z województwa podkarpackiego 
poszkodowanej w wyniku ulewnego deszczu w dniu 
26 czerwca 2020 r. 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której udzielono pomoc finansową 
w formie dotacji celowej Gminie Chmielnik z województwa podkarpackiego 
w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej 
wraz z mostami, zniszczonej w wyniku ulewnego deszczu w dniu 26 czerwca 2020 r. 
Pomoc została sfinansowana ze środków budżetu Miasta Gdyni na 2020 r. 

165 XXI/669/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, 
bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara 
i kard. S. Wyszyńskiego. Uchylono uchwałę nr XLVI/1078/10 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 29 września 2010 r. w tej samej sprawie. 

166 XXI/670/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych oraz nadania jej 
statutu 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której z dniem 1 listopada 2020 r. 
utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych 
oraz nadano jej statut. 

167 XXI/671/20 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

168 XXI/672/20 

w sprawie powołania komisji konkursowej 
na przeprowadzenie postępowania konkursowego 
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której powołano komisję konkursową 
na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. M. Reja 2a w składzie: przedstawiciele 
podmiotu tworzącego: Bartosz Bartoszewicz - przewodniczący komisji - 
wiceprezydent Miasta Gdyni, Piotr Szafran - lekarz, Anna Melki - dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Rafał Klajnert - sekretarz Miasta Gdyni, Krzysztof 
Szałucki - skarbnik Miasta Gdyni, Artur Wentland - naczelnik Wydziału Kadr 
i Szkoleń oraz przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ OPiTU: Andrzej Bień. 

169 XXI/673/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Gdyni   

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr X/334/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. 
W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Społecznej, złożoną w dniu 31 lipca 
2020 r. przez Panią Mirosławę Jezior, powołano nowego Przedstawiciela Rady 
Miasta Gdyni panią Beatę Gronowską. 

170 XXI/674/20 

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 sierpnia 2020 r., w wyniku której zawarto aneks nr 2 
do Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Gminą Miasta Sopot w zakresie orzekania o niepełnosprawności 
dla mieszkańców Sopotu realizowanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni. W związku z zawieszeniem osobistej obsługi 
interesantów, świadczonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przez 
pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, 
treść aneksu dotyczyła dokonania zmian związanych z płatnością za okres od dnia 
20 marca 2020 r. do odwołania, w wyniku ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

141 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

171 XXI/675/20 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera 
do projektu "MATRYCS - Modular Big Data Applications 
for Holistic Energy Services in Buildings", 
dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której Gmina Miasta Gdyni przystąpiła, 
jako Partner, do projektu "MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic 
Energy Services in Buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego 
Unii Europejskiej Horyzont 2020. Gmina Miasta Gdyni w ramach Programu Horyzont 
2020 podejmie współpracę z partnerami z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, 
Słowienii, Portugalii, Łotwy, Belgii oraz Czech realizując wspólny projekt pod nazwą 
"MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services 
in Buildings". Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia inteligentnej bazy 
danych o budynkach gminnych. W ramach realizowanego projektu powstanie 
innowacyjne narzędzie w tzw. "chmurze", które pomoże w zarządzaniu energią 
w budynkach oraz przy planowaniu inwestycji. 

172 XXI/676/20 
w sprawie pozbawienia Skweru Plymouth w Gdyni 
kategorii drogi gminnej 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której pozbawiono kategorii drogi 
gminnej drogę nr 135397G (Skwer Plymouth) w Gdyni poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako droga publiczna - na całym odcinku. 

173 XXI/677/20 
w sprawie zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Gryfa 
Pomorskiego w Gdyni do kategorii dróg gminnych 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zaliczono wybudowany odcinek 
ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowy odcinek 
drogi został wybudowany jako przedłużenie istniejącej drogi publicznej kategorii 
gminnej - ul. Gryfa Pomorskiego w celu połączenia z innymi drogami publicznymi 
na skrzyżowaniu z ul. Lipową i Górniczą. 

174 XXI/678/20 
w sprawie zaliczenia dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy 
odcinkowi drogi 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zaliczono do kategorii dróg 
gminnych wymienione odcinki dróg na terenie Gminy Miasta Gdyni: 1) drogę,  
na którą składa się istniejąca ulica Stanisława Filipkowskiego oraz odcinek drogi 
wybudowany po północnej stronie ul. Wiczlińskiej w osi istniejącej drogi 
ul. Stanisława Filipkowskiego; 2) drogę, na którą składa się ulica Romana 
Felińskiego; 3) drogę, na którą składa się ulica Zbyszka z Bogdańca 
oraz ul. Św. Faustyny. Ustalono przebieg tych dróg oraz nadano nazwę 
"Stanisława Filipkowskiego" odcinkowi drogi wybudowanemu po północnej stronie 
ul. Wiczlińskiej w osi istniejącej drogi ul. Stanisława Filipkowskiego. 

175 XXI/679/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Aleksandra Dulina w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Aleksandra Dulina w Gdyni. 

176 XXI/680/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Apenińskiej w Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Apenińskiej w Gdyni. 

177 XXI/681/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Danuty Baduszkowej w Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

178 XXI/682/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Promiennej w Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Promiennej w Gdyni. 

179 XXI/683/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Stanisława Zauchy w Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Stanisława Zauchy w Gdyni. 

180 XXI/684/20 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/46 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/46. Nieruchomość 
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zostanie sprzedana na rzecz osoby fizycznej, która dzierżawi ten grunt 
na podstawie umowy nr MG/128/D/13 z dnia 12 kwietnia 2016 r. zawartej na 30 lat. 
Dzierżawiona nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym na podstawie decyzji nr RAAIII.6740.293.2016.AN-820/138/46 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 2016 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę. Sprzedaż ma na celu 
uregulowanie stanu prawnego. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, 
sprzedaż planowana w 2021 r. 

181 XXI/685/20 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/40 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/40. Dzierżawiona 
nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
na podstawie decyzji nr RAAIII.6740.1.68.2018.JG-820/138/40 Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 13 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę. Sprzedaż ma na celu uregulowanie stanu prawnego. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, sprzedaż planowana w 2021 r. 

182 XXI/686/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia 
w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej 39 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Pasiecznej 39. Użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki zostało 
ustanowione na rzecz osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży Rep A 
nr 4697/60 z dnia 28 maja 1960 r. oraz wniosku z dnia 20 września 2000 r. na okres 
40 lat. W związku z upływem terminu, użytkowanie wieczyste przedmiotowej 
nieruchomości wygasło. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni VII nr 1211/01 
z dnia 7 sierpnia 2001 r. spadek po zmarłej w dniu 2 marca 1990 r. nabyli syn 
i synowa. Od 1 grudnia 2004 r. następny prawni zmarłego użytkownika dzierżawią 
przedmiotowy grunt. Na podstawie umowy PN/14/D/18 od dnia 1 stycznia 2018 r. 
dzierżawa została ustalona na czas nieoznaczony. Pismem z dnia 16 października 
2019 r. spadkobiercy byłego użytkownika wieczystego zwrócili się z prośbą 
o sprzedaż bezprzetargową przedmiotowej nieruchomości. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji, oczekuje się na odpowiedź strony dotyczących 
finansowych warunków sprzedaży. 

183 XXI/687/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie 
ul. Północnej 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Północnej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od osoby prawnej - właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki 
nr 1205, 1206, 1235, 1236 i 1237 obręb Cisowa, zabudowanej budynkiem usługowym, 
o dzierżawę gruntu o powierzchni 2 244 m2 sąsiadującego bezpośrednio z jego 
nieruchomością z przeznaczeniem na składowanie i magazynowanie. Wpłynął 
również wniosek od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - 
właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1207, 1208/1, 1238 i 1239 obręb 
Cisowa, zabudowanej budynkiem usługowym, o dzierżawę gruntu o pow. 2 993 m2 
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sąsiadującego bezpośrednio z jego nieruchomością – część działki nr 1203, 
z przeznaczeniem na składowanie, magazynowanie. Podpisano umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz nowych dzierżawców. 

184 XXI/688/20 

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

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek dotychczasowego dzierżawcy prowadzącego działalność "TENIS ZONE" 
w sprawie kontynuacji dzierżawy przedmiotowego gruntu gminnego przy 
ul. Wrocławskiej. Poprzednia umowa dzierżawy została zawarta na okres 10 lat. 
Grunt został zabudowany halą sportową o powłoce pneumatycznej typu 
namiotowego na konstrukcji stalowej wraz z jednokondygnacyjnym budynkiem 
zaplecza sanitarno-szatniowego oraz infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca 
wykonał wewnętrzną instalację wody, kanalizację sanitarną, kanalizację 
deszczową, instalację gazową i C.O. Dzierżawca rozwija działalność 
rozpowszechniania tenisa ziemnego i sportu oraz realizuje niekomercyjne projekty 
sportowo-rekreacyjne, z których korzysta lokalna społeczność i okoliczni 
mieszkańcy oraz uczniowie pobliskich szkół. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

185 XXI/689/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Kowieńskiej 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od Wspólnoty Mieszkaniowej Kłajpedzka 7, która była dotychczasowym 
użytkownikiem ww. nieruchomości, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy. 
Omawiany teren gminny Wspólnoty Mieszkaniowe Kłajpedzka 3,5,7 wykorzystują 
jako drogę dojazdową do osiedla oraz na miejsca parkingowe. Na nieruchomości 
znajduje się brama wjazdowa wraz z furtką stanowiąca element ogrodzenia 
ww. Wspólnot Mieszkaniowych. Działka gminna została zagospodarowana przez 
Wspólnoty m.in. poprzez utwardzenie nawierzchni kostką brukową i nasadzeniem 
zieleni. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz nowego 
dzierżawcy, ale dotychczasowego użytkownika. 

186 XXI/690/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Wieluńskiej 71 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wieluńskiej 71. Omawiana nieruchomość była 
objęta dzierżawą od lat 50-tych. Umowa dzierżawy została rozwiązana w związku 
z jej wypowiedzeniem przez dzierżawcę, który nie zamieszkiwał na nieruchomości. 
Po rozwiązaniu umowy, nieruchomość była użytkowana bezumownie przez osoby, 
które korzystają z nieruchomości. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły wnioski od tych 
osób w sprawie zawarcia umów dzierżaw. Podpisanie umów dzierżawy 
ww. nieruchomości z nowym dzierżawcą, a dotychczasowym użytkownikiem, 
planowane jest w 2021 r. 
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187 XXI/691/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek w sprawie kontynuacji umowy dzierżawy od dotychczasowego 
dzierżawcy omawianej działki gminnej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie 
terenu zielenią ozdobną. Przedmiotowy grunt gminny jest ogrodzony łącznie 
z terenem prywatnym wnioskodawcy przy ul. Wielkopolskiej 74. Umowy dzierżaw 
zawierane były co 3 lata. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

188 XXI/692/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gminnej 
położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na handel. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

189 XXI/693/20 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości 
położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6. W dniu 14 stycznia 2021 r. podpisano 
umowę użytkowania ww. nieruchomości na czas oznaczony 20  lat na rzecz Bloom 
Education sp. z o.o., w celu prowadzenia placówki oświatowej - anglojęzycznej 
szkoły podstawowej. W ocenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni 
nowopowstała placówka zapewni dzieciom i młodzieży ofertę edukacyjną 
na światowym poziomie. Wnioskujący o uznanie prawa do nieruchomości posiada 
wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu placówek oświatowych. 
Użytkownik nieruchomości może być zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat 
rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości na prowadzenie działalności 
oświatowej. Coroczne zwolnienie nastąpiłoby na podstawie opinii Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta w Gdyni potwierdzającej wykorzystywanie przez użytkownika 
nieruchomości na działalność oświatową. 

190 XXI/694/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości 
stanowiące własność osoby prawnej. Z wnioskiem o zamianę wystąpiła osoba 
prawna będąca właścicielem działek nr 989 i 990, które w planie miejscowym 
przeznaczone są pod drogę publiczną. Natomiast działka nr 973 stanowi wąski pas 
gruntu zlokalizowany w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową, który 
oddziela nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego tej osoby 
prawnej. Zamiana przedmiotowych nieruchomości umożliwi pozyskanie przez 
Gminę nieruchomości przeznaczonych pod realizację celu publicznego, natomiast 
ich dotychczasowy właściciel nabędzie nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę, 
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która umożliwi racjonalne zagospodarowanie należącego do niego terenu. Zamiana 
ww. nieruchomości planowana jest w 2021 r. 

191 XXI/695/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. A. Krauzego 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. A. Krauzego w Gdyni. 
Niniejsza działka wykorzystywana jest pod funkcje drogowe. Planowane jest 
utwardzenie odcinka ul. A. Krauzego przebiegającego przez teren ww. działki 
w ramach realizacji zadania odtworzenia Potoku Wilczyńskiego Etap I. W związku 
z powyższym konieczne staje się uregulowanie stanu prawnego 
ww. nieruchomości. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie 
umowy planowane jest w 2021 r. 

192 XXI/696/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy 
ul. Brzoskwiniowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brzoskwiniowej 
w Gdyni. W związku z planowaną przebudową układu drogowego na terenie osiedla 
Meksyk w Gdyni Chyloni w dniu 2 czerwca 2020 r. wydana została decyzja 
nr RAAI.6740.8.4.2019.MK-504/dz.417 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej "Budowa węzła integracyjnego, Gdynia Chylonia - Etap II Północny". 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakresem większość działań przewidzianych 
na tym obszarze w ramach Programu Rewitalizacji. Niestety w przypadku części 
terenów zaplanowanych pod drogi publiczne nie ma możliwości ich utwardzenia 
w trybie dopuszczonym tzw. specustawą drogową. Dotyczy to m.in. ulicy 
Brzoskwiniowej zlokalizowanej w całości na ww. działce. Aby móc zrealizować 
planowane w tym zakresie działania, które oprócz utwardzenia przewidują również 
odprowadzenie wód opadowych konieczne jest nabycie przedmiotowej działki 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni. W związku z powyższym konieczne staje się 
uregulowanie stanu prawnego ww. nieruchomości. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji, podpisanie umowy planowane jest w 2021 r. Działania 
w zakresie infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z tego terenu 
są objęte dodatkowym wsparciem ze środków UE (projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). 

193 XXI/697/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza 
Górskiego 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza 
Górskiego w Gdyni. Teren, w obrębie którego jest położona przedmiotowa 
nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic: Stryjskiej 
i Kazimierza Górskiego. Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość jest położona 
w strefie planistycznej oznaczonej symbolem 04 KD-L 1/2 - ulica lokalna - 
poszerzenie ul. K. Górskiego - przystanek autobusowy. Na przedmiotowej 
nieruchomości znajdują się nakłady w postaci chodnika, stanowiące własność 
Gminy Miasta Gdyni. Mając na uwadze ustalone w planie miejscowym 
przeznaczenie, uzasadnione jest podjęcie przez Radę Miasta Gdyni uchwały 
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wyrażającej zgodę na nabycie działki nr 178 do gminnego zasobu nieruchomości. 
Uchwała zrealizowana, nieruchomość nabyta na rzecz Gminy Miasta Gdyni. 

194 XXI/698/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 22 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego nieruchomości, gruntowej 
zabudowanej budynkiem usługowo-warsztatowym, położonej w Gdyni przy 
ul. Spokojnej 22. Nieruchomość położona jest w Gdyni przy ulicy Spokojnej 22 
i składa się z dwóch działek geodezyjnych opisanych nr 3181 i nr 3180 obręb 0019 
Mały Kack, o łącznej powierzchni 981 m2. Działka nr 3181 została oddana osobom 
fizycznym w użytkowanie wieczyste w 1986 r. na okres 99 lat, w celu wzniesienia 
warsztatu rzemieślniczego. Natomiast działka nr 3180 oddana została 
w użytkowanie wieczyste celem poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości. Zarządzenie dotyczące warunków sprzedaży w przygotowaniu. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie umowy sprzedaży 
planowane jest w I półroczu 2021 r. 

195 XXI/699/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego. Z wnioskiem 
o sprzedaż nieruchomości wystąpił jej użytkownik wieczysty - DĄB GDYNIA S.A. 
Spółka ta, z uwagi na duży jednorazowy koszt związany z zakupem, w pierwszej 
kolejności zamierza nabyć prawo do własności do działki nr 974, natomiast prawo 
własności do działki nr 972 chciałaby nabyć w późniejszym terminie. Wniosek 
uzasadnia tym, że wykup na własność da Spółce możliwość szerszego 
wykorzystania nabytej nieruchomości jako zabezpieczenia dla pozyskania 
dodatkowego kapitału, co doprowadzi do poprawy płynności finansowej Spółki. 
W dłuższej perspektywie pozwoli na kontynuowanie działalności, a nawet na jej 
rozwój i  zwiększenie potencjału produkcyjnego i zatrudnienia. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie umowy sprzedaży planowane jest 
w 2021 r. 

196 XXI/700/20 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni. Przedmiotem niniejszej uchwały były nieruchomości o obszarze 
ok. 890 m2 - działka 2238 i 2240/1, która została wydzielona wcześniej, celem 
poprawy warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości gminnej nr 2238. 
Uchwała zrealizowana, nieruchomości zostały sprzedane. 

197 XXI/701/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Bronisława Dembińskiego. Jest to teren niezabudowany, przeznaczony 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej. W strefie planistycznej wykluczony jest 
z zabudowy przez nieprzekraczalną linię zabudowy. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 
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198 XXI/702/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Dachnowskiego 32 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Dachnowskiego 32. Budynek widniejący na mapach wygenerowanych 
do uchwały już nie istnieje, zlecono aktualizację mapy. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

199 XXI/703/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta 
Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni 
ul. Dachnowskiego 36 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Dachnowskiego 36. Przedmiotem uchwały jest zabudowana nieruchomość 
stanowiąca współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osoby fizycznej, udział Gminy 
Miasta Gdyni wynosi 50%. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

200 XXI/704/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Kamrowskiego 10 i Kubackiego 8 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Kamrowskiego 10 i Kubackiego 8. Przedmiotem uchwały jest nieruchomość, 
którą poddano podziałowi geodezyjnemu, podczas którego wydzielono część działki 
pod drogę wewnętrzną oraz pozostałą część przeznaczoną na zabudowę usługową 
lub wielorodzinną niską, którą zaoferowano do sprzedaży.  Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji 

201 XXI/705/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Kaspra Geskiego 18 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Kaspra Geskiego 18. Przedmiotem uchwały jest nieruchomość, którą poddano 
podziałowi geodezyjnemu, podczas którego wydzielono część działki pod drogę 
wewnętrzną oraz pozostałą część przeznaczoną na zabudowę usługową 
lub wielorodzinną niską, którą zaoferowano do sprzedaży. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

202 XXI/706/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Krokowska 1 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Krokowskiej 1. W obrocie prawnym pozostaje decyzja o warunkach 
zabudowy wydana na wniosek osoby fizycznej, dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

203 XXI/707/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Siemiradzkiego 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
w rejonie ul. Mickiewicza i Siemiradzkiego. Ostateczna powierzchnia działki może 
ulec nieznacznej zmianie, ze względu na proces wydzieleń geodezyjnych zgodnych 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

204 XXI/708/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Pawia 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Pawiej. Działka pozbawiona jest bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 
i jest oferowana do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym do władnących 
działkami sąsiadującymi. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 
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205 XXI/709/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni ul. Przemysława 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Przemysława. W czasie podejmowania uchwały trwały prace geodezyjne mające 
na celu ujednolicenie powierzchni ewidencyjnej z geodezyjną. Dotychczas była 
używana jako ogrody przydomowe i teren rekreacyjny dla mieszkańców 
sąsiadującego budynku.  Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

206 XXI/710/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Wielkopolska 84 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 84. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, jest 
porośnięta trawą i leży w obrębie skrzyżowania ulic o dużym natężeniu ruchu. 
Do nieruchomości podjęto dwie decyzje dotyczące zabudowy - wydana dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz dla zabudowy wielorodzinnej z usługami. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

207 XXI/711/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta 
Gdyni, w nieruchomości położonej w Kaliszu 
ul. Wrocławska 23 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Kaliszu przy 
ul. Wrocławskiej 23. Odziedziczony w trybie spadkobrania ustawowego udział 
Gminy Miasta Gdyni w przedmiotowej nieruchomości wynosi 1/16. Uchwała 
zrealizowana, udział w nieruchomości został sprzedany. 

208 XXI/712/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy al. Zwycięstwa 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
al. Zwycięstwa. Zbywana działka nr 2028 zabudowana jest fragmentem budynku 
wielorodzinnego. Sprzedaż ma na celu regulację stanu prawnego istniejącego 
na gruncie gminnym. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

209 XXI/713/20 

w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 
Sportowego w Gimnastyce Artystycznej z Zespołu 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława 
IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której z dniem 31. sierpnia 2020 r. 
wyłączono Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce 
Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława 
IV 54 w Gdyni. 

210 XXI/714/20 

w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 
z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Władysława IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
wyłączono Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce 
Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława 
IV 54 w Gdyni. 

211 XXI/715/20 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 
Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 
przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
zlikwidowano Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce 
Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. Uczniom Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego zapewniono możliwość kontynuowania nauki 
w  Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład 
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 
w Gdyni, w oddziałach mistrzostwa sportowego. 
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212 XXI/716/20 
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej 
przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
zlikwidowano Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce 
Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. Uczniom Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego zapewniono możliwość 
kontynuowania nauki w VII Sportowym Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa 
Wybickiego wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących 
z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni, w oddziałach mistrzostwa 
sportowego. 

213 XXI/717/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 28 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Gdyni Marek Ambrosiewicz zwrócił się z wnioskiem 
o zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami, z uwagi na stan 
zdrowia. 

214 XXI/718/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 13 w Gdyni  

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 28 w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor Przedszkola nr 13 
w Gdyni Elżbieta Smolna zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych 
bezpośrednio z wychowankami, z uwagi na stan zdrowia. 

215 XXI/719/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 58 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 58 w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor Przedszkola nr 58 
w Gdyni Anna Kozłowska zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych 
bezpośrednio z wychowankami, z uwagi na stan zdrowia. 

216 XXI/720/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora X Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor X Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni Magdalena Piwowarska zwróciła się z wnioskiem 
o zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami, z uwagi 
na wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonowania szkoły, wymagających 
dodatkowego zaangażowania czasowego oraz zmiany sposobu organizacji zajęć, 
w tym nauczania blokowego. 

217 XXI/721/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Gdyni Monika Małyszko zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

150 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami, z uwagi na stan zdrowia. 

218 XXI/722/20 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której zwolniono od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, w roku szkolnym 2020/2021. Dyrektor III 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Wiesław Kosakowski zwrócił się z wnioskiem 
o zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, z uwagi na równoległe 
przygotowywanie do matury międzynarodowej dwóch roczników uczniów, co wiąże 
się ze zwiększonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności po stronie 
dyrektora. 

219 XXI/723/20 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego numer 7 oraz udziału w lokalu numer 19 
o przeznaczeniu innym niż mieszkalny ( garażu), 
zlokalizowanych w budynku przy ul. Janusza Korczaka 2 
w Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów 
w gruncie 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego numer 7 oraz udziału w lokalu numer 19 o przeznaczeniu 
innym niż mieszkalny (garażu), zlokalizowanych w budynku przy ul. Janusza 
Korczaka 2 w Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w gruncie. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

220 XXII/724/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 r. 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XV/496/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2020 r. Ustalono dochody i wydatki budżetu miasta Gdyni. 
Dodatkowo określono wydatki na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii. 
Zmieniono także załączniki: 
- załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r., 
- załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych 
w drodze umów i porozumień między JST. 
- załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżet. 

221 XXII/725/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch 
załączników do uchwały nr  XV/497/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r., nr XIX/588/20 
z 15 maja 2020 r., nr XX/664/20 z 24 czerwca 2020 r., nr XXI/667/20 z 26 sierpnia 
2020 r. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały  Wieloletnia Prognoza 
Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2020– 2034 oraz załączniku nr 2 do uchwały. 

222 XXII/726/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której w 2020 r. zaciągnięto kredyt 
długoterminowy do wysokości nieprzekraczającej 78 000 000 zł, z przeznaczeniem 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 
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223 XXII/727/20 

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. Kontynuacja na lata 2020 – 2021” 

Uchwała z dnia 30 września 2020 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. Kontynuacja 
na lata 2020 – 2021”. 

224 XXII/728/20 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji 
służących do gromadzenia, zagospodarowania 
i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych 
w miejscu ich powstawania 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której określono zasady udzielania 
dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji 
służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych 
lub roztopowych w miejscu ich powstawania,  obejmujące:       
1) podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz kryteria wyboru zadań ;           
2) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz wymagane dokumenty; 
3) sposób rozliczania dotacji. 
Tym samym uchylono uchwałę Rady Miasta Gdyni nr XLIV/1278/18 z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony 
środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego. 
Podjęcie niniejszej uchwały było konieczne celem podniesienia poziomu ochrony 
przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych oraz praktycznej realizacji  
jednego z działań "Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030". 

225 XXII/729/20 
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego 
za pomnik przyrody 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której zniesiono pomnik przyrody 
ustanowiony dla buka pospolitego o obwodzie pnia 330 cm, usytuowanego 
na działkach położonych przy ul. Królewieckiej 8 w Gdyni. Zniesiono formę ochrony 
drzewa uznanego za pomnik przyrody ustanowioną uchwałą nr XXVII/963/2001 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2001 r. Drzewo jest martwe i stanowi zagrożenie 
dla zdrowia i życia mieszkańców sąsiednich posesji oraz pieszych i uczestników 
ruchu drogowego. 

226 XXII/730/20 
w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu 
Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której zlikwidowano Zespół 
Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 działający jako ośrodek wsparcia, jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej, funkcjonująca w strukturach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 – w pierwszym 
półroczu 2020 r. był w fazie wygaszania działalności z uwagi na decyzję Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdyni (brak możliwości spełnienia aktualnych standardów 
zabezpieczenia p-poż określonych dla całodobowych ośrodków wsparcia) 
i zakończyła funkcjonowanie na mocy Uchwały Nr XXII/730/20 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu 
Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni. Od stycznia do marca 2020 r. z pobytu 
w ośrodku skorzystało narastająco 19 osób. Podopieczni przekierowani zostali 
do innych placówek na terenie województwa pomorskiego, część z nich skorzystała 
także z programu Utrecht. 

227 XXII/731/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie 
Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której zmieniono Uchwałę 
nr XX/645/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni 
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w ten sposób, że zmieniono stanowiący załącznik do tej uchwały „Plan budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni”. Wprowadzono 
zmianę w dokumencie w części dotyczącej harmonogramu budowy stacji zgodnie 
z uchwałą odnośnie stanu pandemii SARS-CoV-2. Jednocześnie uszczegółowiono 
dane dotyczące parametrów stacji ładowania w celu jednoznacznego określenia 
liczby punktów ładowania i ich mocy. 

228 XXII/732/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Hutniczej 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Hutniczej. Zbywane działki położone są w strefie planistycznej 02 U,P,KS – 
zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny 
urządzeń komunikacji samochodowej. Celem sprzedaży jest powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

229 XXII/733/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Hutniczej 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Hutniczej. Zbywana działka położona jest w strefie planistycznej 02 U,P,KS – 
zabudowa usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny 
urządzeń komunikacji samochodowej. Celem sprzedaży jest powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

230 XXII/734/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Gdyni przy ul. Sępiej 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Sępiej. Użytkowanie wieczyste 
przedmiotowych działek zostało ustanowione na podstawie umowy notarialnej 
z dnia 26 maja 1988 r. Rep. A nr 5324/1988 oraz umowy z dnia 13 listopada 1985 r. 
Rep. A nr 6073/1985 na okres 99 lat, celem budowy osiedla mieszkaniowego Cisowa 
IV. Aktem notarialnym z dnia 8 lutego 2000 r. Rep. A nr 237/2000 prawo użytkowania 
wieczystego przedmiotowych działek zostało przeniesione na rzecz osób 
fizycznych. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

231 XXII/735/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni 
przy ul. Świętojańskiej. Działki te nie spełniają ustaleń planu miejscowego, 
co do minimalnych powierzchni działek budowlanych, dlatego też przeznaczone 
są na zagospodarowanie z nieruchomością przyległą – działką nr 253. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

232 XXII/736/20 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Chwarznieńskiej. Ponadto wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 
90% od ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel mieszkaniowy. 
Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana w dniu 26 listopada 
2020 r. 
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233 XXII/737/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni w rejonie ul. Sienkiewicza 23 i Sędzickiego 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
w rejonie ul. Sienkiewicza 23 i Sędzickiego. Nieruchomość posiada nieregularny 
kształt i stanowi nieogrodzony teren, na szczycie klifu nadbrzeżnego, na wysokości 
bulwaru nadmorskiego. Przewidziana jest pod budowę platformy widokowej 
i usługi turystyki, w tym gastronomii. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. 

234 XXII/738/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 500 m² położonej 
w Gdyni przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
o powierzchni 500 m² położonej w Gdyni przy ul. Rybaków. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy 
gruntu z przeznaczeniem na rekreację - uprawę roślin. Na nieruchomości 
posadowiony jest domek rekreacyjny. Teren jest ogrodzony, estetycznie utrzymany, 
porośnięty zielenią. Podpisanie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

235 XXII/739/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 248 m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Rybaków 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
o powierzchni 248 m² położonej w Gdyni przy ul. Rybaków. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy 
gruntu z przeznaczeniem na rekreację - uprawę roślin. Teren jest ogrodzony, 
porośnięty zielenią. Podpisanie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

236 XXII/740/20 
w sprawie zmiany nazwy części ul. Benedykta 
Porożyńskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 30 września 2020 r., w wyniku której zmieniono nazwę części 
ul. Benedykta Porożyńskiego w Gdyni na odcinku od ul. Antoniego Krauzego 
do ul. Bernarda Myśliwka na Józefa Wawrzyńczyka. 

237 XXIII/741/20 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której określono roczne stawki 
podatku od nieruchomości od następujących przedmiotów opodatkowania: 
gruntów, budynków i budowli. Wzorem lat ubiegłych, przyjęto maksymalne stawki 
podatku od nieruchomości, zgodne ze wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 r., w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Realizując zapisy uchwały: 
wprowadzono do systemu uchwalone stawki podatku od nieruchomości na dany 
rok podatkowy, wydano decyzje z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, 
zweryfikowano deklaracje podatku od nieruchomości osób prawnych celem 
sprawdzenia poprawności zastosowanych przez podatników stawek zgodnych 
z obowiązującą uchwałą oraz zrealizowano założony plan dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości. 

238 XXIII/742/20 w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której ustalono zasady pobierania 
opłaty miejscowej w Gdyni od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W niniejszej uchwale: 
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1) wprowadzono opłatę miejscową, 
2) określono wysokość stawek opłaty miejscowej, 
3) określono zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej, 
4) zarządzono pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określono inkasentów, 
termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie dla inkaso. 
W związku z przyjęciem niniejszej uchwały moc utraciła uchwała nr  XIII/426/19 
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 
(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2019r. poz. 5071) oraz uchwała nr XV/499/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty 
miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2019r. 
poz. 6161). Realizacja uchwały pozwoliła na wykonanie założonego planu dochodów 
z tytułu opłaty miejscowej. 

239 XXIII/743/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, 
A. Krauzego i T. Szewczenki 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic: Chwarznieńskiej, A. Krauzego 
i T. Szewczenki. Potencjał rozwojowy programu mieszkaniowego w tej dzielnicy 
wymaga uzupełnienia o funkcje towarzyszące - usługowe, zaspokajające potrzeby 
komercyjne oraz gospodarcze (miejsca pracy). Jest to istotna kwestia w kontekście 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w miastach. 
Z uwagi na powyższe uwarunkowania oraz potencjał niezabudowanych terenów 
gminnych, zasadne jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad 
ich zagospodarowania w planie miejscowym. 

240 XXIII/744/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu 
Dworcowego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic: Chylońskiej i Pl. Dworcowego. Bezpośrednie 
sąsiedztwo powstającego węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, istotnego 
w obszarze metropolitalnym, uzasadnia weryfikację ustaleń obowiązującego planu 
poprzez dopuszczenie funkcji usługowo-mieszkaniowej oraz zagospodarowanie 
wykorzystujące walory oraz potencjał lokalizacji terenu. Nowe zagospodarowanie 
ma przyczynić się do uzyskania atrakcyjnego wyglądu zachodniej pierzei placu 
Dworcowego. 

241 XXIII/745/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic 
Przebendowskich i Światowida 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic: Przebendowskich 
i Światowida. Wnioskowana przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zmiana planu 
miejscowego polegać ma na zmianie części zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu ustalonych w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo, 
co pozwoli na polepszenie warunków funkcjonowania Zgromadzenia. Z drugim 
wnioskiem wystąpił właściciel nieruchomości położonej przy ul. Światowida 26, 
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wnosząc o podwyższenie wskaźnika intensywności zabudowy działki nr 2972 w celu 
umożliwienia rozbudowy części mieszkalnej. 

242 XXIII/746/20 

w sprawie 5.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic 
Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta, Armii 
Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. Głównym celem sporządzenia planu 
miejscowego jest określenie przeznaczenia, sposobu zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu parku Rady Europy. W 2019 r. nastąpiła zmiana 
w zakresie własności terenu parku Rady Europy, wskutek której stał się 
on w większości prywatny. Wobec powyższego nie jest możliwe, by inwestor 
prywatny realizował, wcześniej przewidziane, budynki użyteczności publicznej 
o charakterze misyjnym. Park Rady Europy stanowi ważną część przestrzeni 
publicznej Gdyni, dlatego tak ważne jest opracowanie nowych zasad 
zagospodarowania terenu, kreujących ogólnodostępną przestrzeń integrującą 
funkcje publiczne i komercyjne oraz uwzględniającą potrzeby miejsc rekreacji 
i spotkań mieszkańców oraz turystów. 

243 XXIII/747/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni 
oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia 
opłaty abonamentowej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXI/443/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie 
i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty 
abonamentowej. Na wniosek Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 14 września 2020 r. 
włączono do Strefy Płatnego Parkowania Działki Leśne i Grabówek, zwanej Strefą 
B, cały obszar dzielnicy Działki Leśne. Dotychczas ustalone granice Strefy B 
uniemożliwiały uzyskanie prawa do abonamentu typu "M" mieszkańcom ulic: 
Kołobrzeskiej, Lęborskiej i Bydgoskiej. Analizując sytuację ww. dzielnicy 
stwierdzono wniosek Rady Dzielnicy Działki Leśne jako zasadny i w tym zakresie 
postanowiono zmienić obszar Strefy Płatnego Parkowania. 

244 XXIII/748/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących 
do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami 
publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych 
parkingach 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XX/647/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni 
i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia 
wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. 
W uchwale tej wymieniono sześć gdyńskich parkingów, przy czym jednym z nich 
był parking przy ul. Piotra Skargi znajdujący się na działce, która miała zostać 
sprzedana na podstawie uchwały z dnia 26 sierpnia 2020 r., w związku z powyższym 
z tej lokalizacji należało zrezygnować i została ona wykreślona z załącznika 
oznaczonego numerem nr 4. Do systemu płatnych parkingów niestrzeżonych 
postanowiono także dołączyć parkingi znajdujące się w granicach stref płatnego 
parkowania ustalonych na mocy uchwały nr XXI/443/12 z dnia 17 czerwca 2012 r.: 
1) ulica Orłowska (załącznik Nr 4), 
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2) ulica Partyzantów (załącznik Nr 8), 
3) ulica Legionów (załącznik Nr 9), 
4) ulica Witomińska (załącznik Nr 10). 

245 XXIII/749/20 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której uregulowano zasady i tryb 
przeprowadzenia procesu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gdyni, w tym 
zasady zgłaszania i warunki dotyczące projektów, procedury związane z ich oceną 
oraz trybem odwołania od negatywnego wyniku oceny, zasady przeprowadzania 
głosowania, ogłaszania jego wyników oraz promocji i ewaluacji. Opracowane zapisy 
wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez mieszkańców w trakcie 
ewaluacji siedmiu dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni.  
 
Wraz z przyjęciem uchwały, moc straciła uchwała nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).  Aktem 
wykonawczym do uchwały jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  
nr 3095/20/VIII/R z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

246 XXIII/750/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zmieniono zapisy 
załącznika nr 1 „Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej” do uchwały nr XIX/631/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Postanowiono o przeniesieniu środków 
PFRON z obszaru dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
na dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
z przeznaczeniem dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Przeniesienie środków 
było konieczne z uwagi na znaczący spadek zainteresowania dofinansowaniem 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej wynikający ze stanu pandemii i ograniczeniami oraz obawami 
przed zakażeniem się SARS-CoV-2. 

247 XXIII/751/20 
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której uchwalono Roczny 
Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Program 
wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy 
samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację programu. Traci moc Uchwała 
nr XIV/449/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. 

248 XXIII/752/20 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której uzgodniono 
przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - lipy drobnolistnej 
rosnącej przy ul. Morskiej 118 w Gdyni uznanego za pomnik przyrody na mocy 
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Rozporządzenia nr 13/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. 
Mieszkańcy posesji, na której rośnie pomnik przyrody zgłosili konieczność 
przeprowadzenia zabiegów sanitarnych drzewa w związku z przypadkiem 
wyłamania dużego konaru. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono zasadność 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem 
przyrody. Określono zakres i termin wykonania. Przeprowadzenie określonych 
zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie pomnika przyrody oraz likwidację 
zagrożenia. 

249 XXIII/753/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę 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 października 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXI/670/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r., na mocy której 
utworzono nową jednostkę miejską pod nazwą Gdyńskie Centrum Usług 
Opiekuńczych, która realizuje zadania związane z organizowaniem i świadczeniem 
opieki w warunkach domowych. Celem optymalizacji kosztów zasadnym jest 
powierzenie spraw związanych z jej obsługą finansową, administracyjną 
i organizacyjną w jednostce jaką jest Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe. 
Wobec powyższego, zasadne było dokonanie zmiany w uchwale dot. utworzenia i 
nadania statutu Centrum Administracyjno-Rozliczeniowemu oraz w samym 
Statucie jednostki poprzez powierzenie CAR wspólnej obsługi ekonomiczno-
administracyjnej i organizacyjnej Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych. 

250 XXIII/754/20 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy 
ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni, 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zgłoszono zamiar 
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierza Armii Krajowej z siedzibą 
przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni. W czasie ostatnich dwóch lat trwały prace nad 
koncepcją strategii rozwoju gdyńskich szkół i placówek na lata 2020-2030 
z uwzględnieniem rozwiązań dających szansę stworzenia optymalnych warunków 
do nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy 
Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni posiadała inną lokalizację 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – 
przy ul. Wolności. Przekształcenie ww. szkoły wynikało z faktu małego 
wykorzystania innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych, w których 
uczestniczyli rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja oraz 
przedstawiciele Rady Dzielnicy Działki Leśne, podjęto decyzję, że istnieje 
możliwość prowadzenia zajęć w jednej lokalizacji. Biorąc pod uwagę powierzchnię 
budynku przy ul. Tatrzańskiej 40 oraz prognozę liczby uczniów w dzielnicy 
w kolejnych latach, określono że istnieje możliwość funkcjonowania w jednym 
budynku, przy zachowaniu zasady jednozmianowości. Wobec powyższego, z dniem 
31 sierpnia 2021 r. nastąpi likwidacja dodatkowej lokalizacji placówki szkoły 
w budynku przy ul. Wolności 25. 

251 XXIII/755/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Albańskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Albańskiej w Gdyni. 
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252 XXIII/756/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Dionizosa w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Dionizosa w Gdyni. 

253 XXIII/757/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Hutniczej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Hutniczej. Sprzedaż miała na celu regulację stanu prawnego istniejącego 
na gruncie gminnym i uzupełnienie przyległej działki budowlanej. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

254 XXIII/758/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Ikara 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Ikara. Zbywana działka położona jest w strefie planistycznej oznaczonej 
symbolem 021 U/MW2 – zabudowa usługowa / zabudowa wielorodzinna niska. 
Działka położona jest poza linią zabudowy w wymienionej strefie. Obszar wyłączony 
z zabudowy przeznaczony jest do zagospodarowania w formie zieleni urządzonej 
i miejsc postojowych od strony ul. Dedala. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. 

255 XXIII/759/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Cechowej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Cechowej. Działka ta według ustaleń planu miejscowego przeznaczona jest 
na zagospodarowanie z nieruchomością przyległą – działką nr 1781. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

256 XXIII/760/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Chwarznieńskiej. Działki położone są w strefie planistycznej oznaczonej jako 
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, z dopuszczalną lokalizacją usług. Sprzedaż 
ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

257 XXIII/761/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Pionierów 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Pionierów. Jest to wąski pas gruntu oddzielony od sąsiedniej nieruchomości 
wysoką podmurówką ogrodzenia. Działka zagospodarowana jest łącznie z działką 
przyległą nr 478. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

258 XXIII/762/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. A. Hryniewickiego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. A. Hryniewieckiego. Nieruchomość znajduje się w strefie planistycznej 
oznaczonej symbolem 02 U/MW3 – zabudowa usługowa/zabudowa wielorodzinna 
– usługi wymagane są na min. 60% powierzchni całkowitej budynków, w tym 
w pierzei ul. Waszyngtona. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

259 XXIII/763/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Cumowników 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie-
zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Cumowników. Przedmiotowa zamiana ma na celu uregulowanie 
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stanu prawnego działek położonych w rejonie ulic Kalksztajnów i Orlicz-Dreszera 
poprzez uporządkowanie spraw własnościowych, które umożliwi 
zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami planu miejscowego. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

260 XXIII/764/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Inżynierskiej. Działka nr 405/1 – położona jest w strefie oznaczonej symbolem 
04 MN2, MW1, U – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa 
wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa usługowa. 
Działka ta nie spełnia ustaleń planu miejscowego, co do minimalnych powierzchni 
działki budowlanej, wobec czego przeznaczona jest do zagospodarowania 
z nieruchomością przyległą. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

261 XXIII/765/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Powstania Śląskiego. Działka gminna nr 1260/1, z uwagi na wielkość i cechy 
geometryczne nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Działka 
ta będzie mogła poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

262 XXIII/766/20 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości 
gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 127 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 127. Od 2017 r. 
wnioskowany teren dzierżawiony jest przez właścicieli nieruchomości przy 
ul. Chwarznieńskiej 127, z przeznaczeniem na działkę przydomową. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie 
kontynuacji dzierżawy ww. gruntu. Podpisanie umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane jest w 2021 r. 

263 XXIII/767/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 32 m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Ikara 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej  
o powierzchni 32 m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy 
gruntu z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomości 
posadowiona jest osłona pojemników na odpady. Podpisanie umowy dzierżawy ww. 
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane jest w 2021 r. 

264 XXIII/768/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 12m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Ikara 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której  odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
o powierzchni 12 m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara.  Do Urzędu Miasta Gdyni 
wypłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji 
dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów. 
Na nieruchomości posadowiona jest osłona pojemników na odpady. Podpisanie 
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umowy dzierżawy ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane 
jest w 2021 r. 

265 XXIII/769/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej o powierzchni 877 m2 położonej 
w Gdyni przy ul. Krawieckiej 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 
o powierzchni 877 m2 położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej. Do Urzędu Miasta 
Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji 
dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Na nieruchomości 
posadowiony jest estetyczny budynek pełniący funkcję mieszkalną. Teren jest 
ogrodzony, estetycznie utrzymany i porośnięty zielenią. Podpisanie umowy 
dzierżawy ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane jest 
w 2021 r. 

266 XXIII/770/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości, położonej w Gdyni przy Bulwarze 
Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych 
w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/ Al. Jana Pawła II. 
Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły wnioski od dotychczasowych dzierżawców - firmy 
Impresja i ATUT NR Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 
Euromac - o kontynuację dzierżawy przedmiotowych terenów. Na ww. 
nieruchomościach zlokalizowane są pawilony tymczasowe wraz z ogródkami, które 
stanowią własność Dzierżawców. W pawilonach prowadzona jest przez 
Wnioskodawców działalność gastronomiczna. W 2007 r. przeprowadzono 
i rozstrzygnięto przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę ww. 
gruntu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną wraz z sezonowymi 
ogródkami. Umowy dzierżawy w latach następnych były kontynuowane. Podpisanie 
umowy dzierżawy ww. nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 
planowane jest w 2021 r. 

267 XXIII/771/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zawiszy 
Czarnego 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ulicy Zawiszy Czarnego. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy Spółki Cukiernia "Mariola" o kontynuację 
dzierżawy ww gruntu gminnego. Spółka dzierżawi przedmiotową nieruchomość 
od 1996 r., prowadząc w tymczasowym pawilonie (będącym własnością 
Wnioskodawcy) sezonową działalność gospodarczą – sprzedaż lodów tradycyjnych 
wraz z przyległym do pawilonu ogródkiem gastronomicznym. Dotychczasowa 
działalność Cukierni „Mariola” wpisała się już w krajobraz gdyński, stanowiąc 
popularne zarówno wśród mieszkańców,  jak i turystów uzupełnienie istniejących 
w tym rejonie oferowanych usług cukierniczych. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

268 XXIII/772/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły 
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nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 

wnioski dotychczasowych dzierżawców w sprawie kontynuacji dzierżawy gruntu 
gminnego przy ul. Bernadowskiej z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu 
- rekreacja, uprawa roślin, pomieszczenia gospodarcze - oraz nieruchomość 
zabudowaną przez dzierżawcę obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. 

269 XXIII/773/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Orlicz -
Dreszera) 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
na nieruchomości należące do osoby fizycznej. Przedmiotowe nieruchomości 
położone są przy ulicy Orlicz-Dreszera. Zamiana ma na celu uregulowanie stanu 
prawnego działek położonych w rejonie ulic Kalksztajnów i Orlicz-Dreszera 
poprzez uporządkowanie spraw własnościowych, które umożliwi 
zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Podpisanie 
umowy zamiany ww. nieruchomości planowane jest w 2021 r. 

270 XXIII/774/20 
w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie odstąpienia 
od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XIX/591/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia 
od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie. Uchwała umożliwiała odstąpienie od dochodzenia 
należności wobec podmiotów objętych całkowitym zakazem prowadzenia 
działalności wobec podmiotów ściśle funkcjonalnie powiązanych z objętymi 
zakazami prowadzenia działalności - w wysokości 100% należności,  do końca 
miesiąca, w którym odwołany zostanie całkowity zakaz prowadzenia działalności. 
Podmioty gastronomiczne, które korzystały ze 100% zwolnienia jako podmioty 
objęte we wcześniejszych przepisach całkowitym zakazem prowadzenia 
działalności, straciły możliwość skorzystania z tego zwolnienia z uwagi na obecnie 
brzmiący zapis Rozporządzenia,  który nie obejmował zakazem, tylko dopuszczał 
prowadzenie tego rodzaju działalności w przypadkach określonych w tym 
Rozporządzeniu. W celu zastosowania ulgi 100% dla podmiotów gastronomicznych 
na czas zakazu prowadzenia działalności niezbędne było wprowadzenie zmiany 
do uchwały. Uchwała zrealizowana, zmieniała uchwałę nr XIX/591/20 z dnia 15 maja 
2020 r., która obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Odstąpienie od dochodzenia 
należności następowało na wniosek. 

271 XXIII/775/20 
w sprawie 5.35 skargi Pani JB na działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi z dnia 10 marca 2020 r. dotyczącej skargi z dnia 6 lutego 2020 r. 
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa 
skarga została rozpoznana przez Dyrektora MOPS dnia 3 marca 2020 r. 
na podstawie art. 222 w związku z art. 237 par. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256; zmiany: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 695 i 1298) oraz par. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
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i wniosków (Dz. U. z 2002 . Nr 5 poz. 46). Skarga została uznana za bezzasadną. 
W tej sytuacji Rada Miasta Gdyni nie podzieliła stanowiska Skarżącej, iż Dyrektor 
MOPS w sposób niewłaściwy rozpoznał jej skargę. 

272 XXIII/776/20 
w sprawie skargi Pani JB z dnia 10 marca 2020 r. 
na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przekazano skargę z dnia 
23 marca 2020 r. dotyczącą działalności pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni - głównego specjalisty - do rozpatrzenia przełożonemu 
służbowemu tj. Kierownikowi Zespołu ds. Wsparcia dziecka i Rodziny. 
Rozpatrywana skarga dotyczyła działalności pracownika jednostki organizacyjnej 
Miasta Gdyni, konkretnej osoby, która przeprowadziła procedurę odebrania 
Skarżącej dziecka i umieszczenia go w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Postępowanie, w tego typu sprawie, cechuje się tym, że nie ma w nim stron 
postępowania, nie rozstrzyga się o indywidualnych prawach. W związku 
z powyższym, wniesioną skargę należało zakwalifikować jako skargę unormowaną 
w dziale VIII K.p.a. Komisja SWiP ustaliła, że osoba, której dotyczy skarga jest 
zatrudniona jako Główny Specjalista, wówczas podlega pod względem poprawności 
działania bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Wsparcia i Rodziny i to ta osoba 
powinna rozpatrywać ww. skargę. Skargę przekazano do rozpoznania podmiotowi, 
zobowiązując go do poinformowania Rady Miasta Gdyni o sposobie załatwienia tej 
skargi. 

273 XXIII/777/20 

w sprawie wniosków SVOBODNY SOKOL spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak 
właściwości Rady Miasta Gdyni do rozpoznania wniosków zawartych w treści pisma 
z dnia 5 maja 2020 r. SVOBODNY SOKOL Sp. z o.o., które wpłynęło w dniu 14 maja 
2020 r. Wniosek zawierał zarzuty dotyczące działalności Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. W ocenie Rady Miasta PEWIK Sp. z o.o. nie może 
zostać zaliczony do "samorządowych jednostek organizacyjnych", o których mowa 
w art. 221 par. 1 kpa gdyż udziały w nim, obok Gminy Gdynia, posiadają także 
podmioty, które nie są jednostkami samorządu terytor ialnego. Pozytywne 
rozpatrzenie wniosków zawartych w piśmie z maja 2020 r. polegać miałoby 
na spowodowaniu przez Radę Miasta Gdyni, iż PEWIK Sp. z o.o. po raz wtóry 
rozpatrzyłby wniosek Skarżącego i udzieliłby mu informacji publicznej zgodnie 
z jego wnioskiem, zaniechania działania polegającego - w ocenie Skarżącego – 
na faworyzowaniu jednego z wykonawców działających na rynku, pomimo 
niezgodności oferowanych przez niego produktów z dokumentacją inwestycji, 
dopuszczeniu produktów Skarżącego do realizacji inwestycji Spółki. Rada 
Miasta Gdyni, jak każda rada gminy, nie jest organem uprawnionym 
do podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania do uwzględnienia jakichkolwiek 
roszczeń indywidualnych w konkretnych sprawach. 

274 XXIII/778/20 
w sprawie skargi SVOBODNY SOKOL spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której stwierdzono brak 
właściwości Rady Miasta Gdyni do rozpoznania wniosków zawartych w treści pisma 
z dnia 5 maja 2020 r. SVOBODNY SOKOL Sp. z o.o., które wpłynęło w dniu 14 maja 
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Działowej 22/7 na działalność Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

2020 r. Wniosek zawierał zarzuty dotyczące działalności Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rada Miasta Gdyni nie jest organem właściwym 
do rozpoznania skargi dotyczącej zagadnień poruszonych przez kancelarię kPM 
Kancelaria Pająk Michalik radcy prawni Sp.j. Zarzuty sformułowane w piśmie 
dotyczą spółki prawa handlowego i powinny być rozpoznane zgodnie z ustawą 
o dostępie do informacji publicznej przez sąd administracyjny, a w przypadku 
postępowań przetargowych przez organy odwoławcze wskazane w prawie 
zamówień publicznych. W ocenie Rady zarzuty dotyczące działalności takich spółek 
skierowane winny być do ich organów kontroli i nadzoru. W niniejszej sprawie 
do Rady Nadzorczej PEWIK GDYNIA sp. z o.o. Spółka ta podlega reżimowi ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Istniejąca w Spółce Rada 
Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 

275 XXIII/779/20 

w sprawie petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez 
AF, dotyczącej złożenia wniosku w naborze programu kolej 
Plus dot. projektu pt. „Odtworzenie linii kolei miejskiej typu 
SKM kursującej ongiś na trasie Rumia – Port Oksywie” 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której pozostawiono bez 
rozpatrzenia petycję wniesioną do Rady Miasta Gdyni w sprawie złożenia wniosku 
w naborze programu kolej Plus dotyczącej projektu pt. "Odtworzenie linii kolei 
miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia-Port Oksywie". W dniu 
10 sierpnia 2020 r. do Rady Miasta Gdyni wpłynęła petycja dotycząca złożenia 
wniosku w naborze programu kolej Plus dot. projektu pt. "Odtworzenie linii kolei 
miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia-Port Oksywie". Wnoszący 
petycję wnioskował o wznowienie przewozów na linii Rumia – Port Oksywie. 
Petycja ta była przedmiotem pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji, która w dniu 
17 września 2020 r. uznała petycję za niespełniającą wymogów formalnych 
narzuconych petycjom. 

276 XXIII/780/20 

w sprawie petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez 
grupę osób fizycznych, zatytułowanej „BRAK ZGODY 
NA ZAMKNIĘCIE KLUBU KREATYWNI dla dzieci, 
społeczności lokalnej, sąsiadów istniejącego od 18 lat!” 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której pozostawiono 
bez rozpatrzenia petycję wniesioną do Rady Miasta Gdyni przez grupę osób 
fizycznych, zatytułowaną "BRAK ZGODY NA ZAMKNIĘCIE KLUBU KREATYWNI 
dla dzieci, społeczności lokalnej, sąsiadów istniejącego od 18 lat!". Petycja 
ta została wniesiona w interesie publicznym, a wnoszący petycję, wraz z nią 
przedstawił jedynie listę 107 podpisów osób, złożonych drogą elektroniczną 
na specjalnym formularzu. Petycja, prócz tytułu i listy podpisów, nie zawierała 
żadnej innej treści. Petycja była przedmiotem pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w dniu 17 września 2020 r. i została uznana za niespełniającą wymogów 
formalnych narzuconych petycjom. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja musi zawierać wskazanie 
miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresy 
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych 
podmiotów. 
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277 XXIII/781/20 
w sprawie zmiany uchwały nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z cmentarzy komunalnych 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad korzystania z cmentarzy komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. 2020 r., poz. 3234). 
W ten sposób §2 uchwały otrzymał brzmienie: „§ 2. Korzystanie z cmentarzy 
komunalnych, o których mowa w §1 odbywa się zgodnie z Regulaminem cmentarzy 
komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”. W dniu 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda 
Pomorski wniósł za pośrednictwem Rady Miasta Gdyni do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargę na uchwałę nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 
24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy 
komunalnych, zaskarżając par. 2 niniejszej uchwały obejmujący między innymi 
uprawnienie Prezydenta Miasta Gdyni do wydania Regulaminu cmentarzy 
komunalnych. Uznając skargę za zasadną należało wprowadzić Regulamin 
cmentarzy komunalnych w formie Uchwały Rady Miasta. 

278 XXIII/782/20 
w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 
2019/2020” 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której przyjęto "Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 
2019/2020", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. 

279 XXIII/783/20 

w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego 
z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji 
zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru 
i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego 
na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której rozwiązano porozumienie 
międzygminne zawarte z dniem 22 stycznia 2019 r. z Gminą Miasta Gdańska, Gminą 
Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Miasta 
Sopotu, Gminą Szemud i Gminą Żukowo w sprawie współdziałania gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego 
na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk wyznaczonej 
na podstawie uchwały nr 123/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
29 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk 
i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2561), 
zmienionej uchwałą nr 162/XIII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
26 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3434), uchwałą 
nr 293/XXVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 3789) i uchwałą nr V/46/19 Rady Miasta Gdańska 
z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 1207). § 2. 1. Postanawia 
się zawrzeć porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta 
Sopotu w sprawie współdziałania tych Gmin przy realizacji zadania polegającego 
na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk oraz zmianie jej wielkości, obszaru i granic. 
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280 XXIII/784/20 
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu 
Rewitalizacji 

Uchwała z dnia 28 października 2020 r., w wyniku której wskazano nowych 
członków Komitetu Rewitalizacji radnych Miasta Gdyni: 
1. Elżbietę Sierżęgę - wybranego z okręgu nr 1 (Babie Doły, Oksywie), 
2. Marcina Wołka - wybranego z okręgu nr 2 (Chylonia), 
3. Danutę Styk - wybraną z okręgu nr 3 (Witomino-Radiostacja, Leszczynki). 
W związku z kończącą się 3-letnią kadencją Komitetu Rewitalizacji zaszła 
konieczność wskazania 3 przedstawicieli Rady Miasta Gdyni, po jednym radnym 
z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary 
rewitalizacji (par. 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXXIII/830/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (MRMG 
Nr 152/17). 
 
Uchylono także uchwałę nr XXXV/971/17 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2017 r. 
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych 
do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji oraz uchwały ją zmieniające, 
tj. uchwałę nr XLIV/1275/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. 
oraz uchwałę nr VI/163/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 r. 

281 XXIV/785/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej 
i L. Bądkowskiego 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego. Z wnioskiem o wprowadzenie 
zmian do planu wystąpił właściciel terenu. Wniosek dotyczył zmiany 
dotychczasowej  funkcji produkcyjno-składowo-usługowej na funkcję 
mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Jest to obszar obsługiwany komunikacją 
zbiorową o dużym potencjale przewozowym, co czyni go atrakcyjnym dla lokalizacji 
mieszkań jak i miejsc pracy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej będzie mogło stanowić uzupełnienie mono funkcyjnego obszaru 
zabudowy usługowej zrealizowanej wzdłuż ul. Łużyckiej i Stryjskiej. 

282 XXIV/786/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, terenu przy ul. Olimpijskiej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, 
terenu przy ul. Olimpijskiej. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian wystąpiło Gdyńskie 
Centrum Sportu w celu umożliwienia realizacji inwestycji o charakterze sportowo-
rekreacyjnym. 

283 XXIX/787/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława 
IV i Al. Marszałka Piłsudskiego 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze 
Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic: Władysława IV i Al. Marszałka Piłsudskiego. 
W ramach projektów: ,,Projekt przebudowy linii kolejowej nr 201” oraz ,,Włączenie 
północnych dzielnic Miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej 
na obszarze pomorskiej Metropolii” planowana jest przebudowa przystanku 
kolejowego Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni. W związku z ww. projektami 
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konieczne jest wyznaczenie rezerwy terenu pod budowę układu torowego 
i  rozmieszczenie peronów. 

284 XXIV/788/20 
w sprawie przyjęcia Planu Działań Miasta Przyjaznego 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie na lata 2020 - 2022 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przyjęto do realizacji Plan 
Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie na lata 2020-2022, 
w brzmieniu określonym Załącznikiem do uchwały. W związku z tym, że gmina 
Gdynia ubiega się o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom, nadawanego przez UNICEF 
Polska, jako miasto koordynujące zobowiązana była do przyjęcia ww. dokumentu. 

285 XXIV/789/20 
w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego 
na zadania wybierane w 2021 r. 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono wysokość budżetu 
obywatelskiego na zadania wybierane przez mieszkańców w 2021 r. w wysokości 
0,5176% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za rok 2019, co daje kwotę 10 000 778 zł. Uchwała dotyczy ustalenia wysokości 
środków przeznaczonych na projekty wybierane w Budżecie Obywatelskim 
w 2021 r. w Gdyni, których realizacja planowana jest na rok 2022. 

286 XXIV/790/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przeniesiono środki PFRON 
z obszaru dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
z przeznaczeniem dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz niewykorzystanych 
środków na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu 
na dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych z przeznaczeniem 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Przeniesienie środków było konieczne 
z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
W związku z brakiem możliwości uczestniczenia osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych, nie ma konieczności zabezpieczenia środków 
PFRON przeznaczonych na ten cel. Środki te zostały przeznaczone na realizację 
dofinansowań w obszarze likwidacji barier funkcjonalnych. Z uzyskanych 
dodatkowych środków dofinansowano w ramach likwidacji barier funkcjonalnych, 
m. in. schodołazy, podnośniki, szyny do krzesełka krzywoliniowego, łóżka 
rehabilitacyjne, lupę elektroniczną oraz laptopy. 

287 XXIV/791/20 

w sprawie ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, 
najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych 
samodzielnego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono zasady zbycia, 
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem 
tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ww. warunki określa podmiot tworzący, 
w związku z powyższym zasadne było ustalenie ww. zasad dla zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni. 

288 XXIV/792/20 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zgodnie z art. 130a 
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oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu 

ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg należy do zadań własnych 
powiatu. W związku z powyższym, celem sprawnej realizacji zadania, koszty 
usuwania i przechowywania pojazdów ustala się corocznie w drodze uchwały. 
Wysokość zaproponowanych stawek pozostała na tym samym poziomie, co w roku 
ubiegłym. Realizacja uchwały pozwoliła na pobieranie opłaty za holowanie 
i parkowanie pojazdów oraz obciążanie kosztami ich właścicieli w przypadku 
odstąpienia od holowania pojazdu. 

289 XXIV/793/20 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności 
dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której przyjęto "Strategię Rozwoju 
Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035". Przygotowanie Strategii 
Elektromobilności jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Gdyni poprzez ograniczenie negatywnego wpływu transportu 
na środowisko. Realizacja Strategii Elektromobilności odpowiada 
na zdiagnozowane potrzeby różnych grup mieszkańców, w tym osób 
niepełnosprawnych, seniorów, przedsiębiorców i przyczynia się do wypełnienia 
zobowiązań Gdyni wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. 

290 XXIV/794/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum 
Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej 
Statutu 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. 
utworzono jednostkę budżetową Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni, 
zwaną CUPSZ. Zgodnie z treścią art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina 
może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową 
i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy. CUPSZ obsługuje 
98 samorządowych, oświatowych jednostek organizacyjnych. W ramach 
działalności CUPSZ określono: 
1) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych, 
2) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych, 
3) prowadzenie spraw kadrowych jednostek obsługiwanych, 
4) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej 
w zakresie operacji finansowych; 
5) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 
6) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. 

291 XXIV/795/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie 
Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. 
utworzono Gdyńskie Centrum Informatyki - GCI, która prowadzi działalność 
w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. GCI pełni funkcje jednostki 
obsługującej Urząd Miasta Gdyni oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni, 
w tym: przedszkola samorządowe, szkoły samorządowe, inne jednostki oświatowe 
i organizacyjne Gminy Miasta Gdyni. GCI pełni także funkcję jednostki obsługującej 
wobec miejskich instytucji kultury i muzeów, z którymi zawarto porozumienie 
o przystąpieniu do wspólnej obsługi. W ramach wspólnej obsługi, GCI zapewnia 
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realizację zadań z zakresu wdrażania i utrzymania systemów informatycznych, 
budowy i administrowania sieci teleinformatycznej, a także usług utrzymaniowych 
i eksperckich z zakresu systemów informatyki oraz telekomunikacji, w tym 
prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych. 

292 XXIV/796/20 
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego 
za pomnik przyrody 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której zniesiono pomnik przyrody 
ustanowiony dla buka pospolitego o obwodzie pnia 343 cm, usytuowanego 
na działce nr 800, obręb 0027 Wielki Kack, położonego przy ul. Górniczej 39 w Gdyni, 
ustanowiony uchwałą nr XXVII/963/2001 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2001 r. 
w sprawie uznania za pomniki przyrody. Drzewo jest martwe. Na jego pniu 
zaobserwowano liczne owocniki grzybów. Z uwagi na swój stan drzewo stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz ruchu drogowego i powinno zostać 
usunięte. 

293 XXIV/797/20 

w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi Michałowi 
Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdynia w 
Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni 
Nr V/88/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącej 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 25 listopada 2020 r., w wyniku której powierzono Wiceprezydentowi 
Michałowi Guciowi reprezentowanie Gminy Miasta Gdynia w Zgromadzeniu 
Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Zmiana osoby 
reprezentującej Gminę w tym organie w konsekwencji powodowała także 
konieczność zmiany uchwały nr V/88/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. 
podjętej w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni ze Zgromadzenia 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz powołania nowych 
przedstawicieli, w zakresie paragrafu 2 polegającej na wykreśleniu w nim pkt 1 , 
którym powołano Pana Andrzeja Bienia jako przedstawiciela w zgromadzeniu 
Związku oraz w zakresie paragrafu 3 dotyczącego upoważnienia zgodnie 
z paragrafem 6 statutu Związku do dysponowania głosami przedstawicieli gminy, 
którzy są nieobecni na zgromadzeniu Związku. 

294 XXIV/798/20 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia 
spółce „InnoBaltica” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych 
Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XLVI/1417/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia 
spółce "InnoBaltica" Sp. z o.o. w Gdańsku realizację zadań własnych Gminy Miasta 
Gdyni. W 2020 r. Spółka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu 
na głównego wykonawcę Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Wartość 
najkorzystniejszej oferty przekraczała o 28 mln zł szacowaną na etapie 
przygotowania projektu wartość zamówienia. W wyniku dokonanych szacowań 
całkowita wartość luki w finansowaniu projektu w całym okresie powierzenia, 
tj. do dnia 30 września 2028 r., została określona na kwotę 25 579 000 zł. 
We wskazanej kwocie udział Gminy Miasta Gdyni wynosi 6 830 000 brutto zł. 
Całkowita wartość zaktualizowanej maksymalnej kwoty rekompensaty należnej 
spółce od Gminy Miasta Gdyni wyniesie 51 004 000 zł brutto, tj. o 6 004 000 zł więcej 
niż zakładano pierwotnie. Zabezpieczenie wskazanej kwoty jest niezbędne 
do podpisania przez spółkę umowy z wykonawcą systemu PZUM i kontynuowania 
realizacji projektu będącego przedmiotem powierzenia. 
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295 XXIV/799/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Goździkowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Goździkowej w Gdyni. 

296 XXIV/800/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Janowskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Janowskiej w Gdyni. 

297 XXIV/801/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Władysława Kańskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Władysława Kańskiego w Gdyni. 

298 XXIV/802/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Afrykańskiej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Afrykańskiej. Zbywana działka znajduje się na zapleczu nieruchomości, którą 
powiększy. Dostęp do drogi publicznej będzie miała zapewniony poprzez 
tę nieruchomość. Jest to regulacja stanu prawnego istniejącego na gruncie 
gminnym. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

299 XXIV/803/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Architektów 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Architektów. Z powodu ustalonej w planie miejscowym nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od strony planowanej Drogi Czerwonej, działka nr 1050 wyłączona jest 
z zabudowy i może być sprzedana w celu polepszenia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

300 XXIV/804/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Gedymina 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Gedymina. Działki wydzielone zostały w celu regulacji stanu prawnego 
istniejącego na gruncie gminnym. Jest to teren znajdujący się na zapleczu 
nieruchomości, do których będzie „dołączony”. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

301 XXIV/805/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Głogowej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Głogowej. Działka nr 1864/1 użytkowana jest przez właścicieli działek nr 1873 
i 1874. Z uwagi na wielkość i cechy geometryczne nie może być zagospodarowana 
jako odrębna nieruchomość. Może ona poprawić warunki zagospodarowania 
sąsiedniej nieruchomości. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

302 XXIV/806/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Hutniczej 5 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 5. Z wnioskiem o sprzedaż tej 
nieruchomości wystąpił jej użytkownik wieczysty - osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest obiektami 
biurowo - magazynowymi oraz magazynowymi. Uchwała zrealizowana, 
nieruchomość została sprzedana. 

303 XXIV/807/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych przy ul. Korzeniowskiego, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy 
ul. Korzeniowskiego. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 
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304 XXIV/808/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Lazurowej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Lazurowej. Zgodnie z zapisami planu miejscowego mogą być zagospodarowane 
łącznie z nieruchomościami sąsiednimi. Nie posiadają parametrów działek 
samodzielnych. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

305 XXIV/809/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Legionów 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Legionów. Zbywana działka położona jest w strefie planistycznej oznaczonej 
symbolem 04 MW3,U – zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa. 
Przeznaczona jest na zagospodarowanie z nieruchomością przyległą. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

306 XXIV/810/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w rejonie ul. Leszczynki i ul. Stoigniewa 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie 
ul. Leszczynki i Stoigniewa. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

307 XXIV/811/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Mariana Mokwy. Sprzedaż ma na celu polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

308 XXIV/812/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Orląt Lwowskich. Zbywane działki położone są w projektowanej strefie 
planistycznej oznaczonej symbolem 11 MN3 – zabudowa jednorodzinna. 
Przeznaczone są do zagospodarowania łącznie z nieruchomościami przyległymi. 
Działki wydzielone zostały w celu regulacji stanu prawnego istniejącego na gruncie 
gminnym. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

309 XXIV/813/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Orlicz - Dreszera 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Orlicz-Dreszera. Ww. nieruchomość nie może być zagospodarowana jako 
odrębna ze względu na jej powierzchnię i położenie. Sprzedaż poprawi warunki 
zagospodarowania działki należącej do Wnioskodawcy. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

310 XXIV/814/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Prostokątnej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Prostokątnej. Jest to regulacja stanu prawnego istniejącego na gruncie 
gminnym. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

311 XXIV/815/20 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/34 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 138/34. 
Dzierżawiona nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym na podstawie decyzji nr RAAIII.6740.1.67.2018.DS-820/138/34 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2018 r. zatwierdzającej projekt 
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budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Sprzedaż nieruchomości osobie 
fizycznej, która dzierżawi grunt od 2013 r. na okres 30 lat jest uzasadniona. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

312 XXIV/816/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Bp. Dominika 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
dotychczasowego dzierżawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Bp. Dominika w sprawie  
kontynuacji dzierżawy przedmiotowego terenu, przyległego do działki gruntu 
wydzielonego po obrysie budynku, będącej współwłasnością właścicieli lokali. 
Z dzierżawcą były zawierane umowy dzierżawy na okres 3 lat. Grunt 
zagospodarowani zielenią oraz ogrodzony. Podpisanie umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane jest w 2021 r. 

313 XXIV/817/20 
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pionierów 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Pionierów. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowych 
dzierżawców o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego. Podpisanie umowy 
dzierżawy ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą planowane 
jest w 2021 r. 

314 XXIV/818/20 
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.  Pionierów 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Pionierów. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowych 
dzierżawców o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego. Wnioskowany teren 
wykorzystywany był przez dotychczasowych dzierżawców od 2005 r. jako działka 
przydomowa. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

315 XXIV/819/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Legionów 94a 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Legionów 94a. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy przedmiotowego 
terenu. Z dzierżawcą były zawierane umowy dzierżawy na okres 3 lat. Grunt 
zabudowany pawilonem, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna. 
Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 
planowane jest w 2021 r. 

316 XXIV/820/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni 
przy ul. Miedzianej 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej 
w Gdyni przy ul. Miedzianej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy - właściciela działki nr 109 - o kontynuację 
dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na działkę przydomową. Przedmiotowy teren 
znajduje się w ogrodzeniu dotychczasowego dzierżawcy. Wnioskodawca korzysta 
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z ww. gruntu od 2010 r. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

317 XXIV/821/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Władysława IV 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej 
w Gdyni przy ul. Władysława IV. Na nieruchomości posadowiony jest zespół trzech 
pawilonów tymczasowych. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem 
do Urzędu Miasta Gdyni o kontynuację umów dzierżaw z przeznaczeniem na usługi: 
fotograf, ksero, fryzjer, szkolenia, konferencje, magazynowanie - składowanie. 
Dotychczasowo dzierżawcy użytkowali przedmiotowy teren na podstawie umów 
dzierżaw zawartych na czas oznaczony, których długość w każdym przypadku 
przekraczała okres 3 lat. Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców planowane jest w 2021 r. 

318 XXIV/822/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy Al. Zwycięstwa 36/99 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/99. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy 
przedmiotowego terenu z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem 
mieszkalnym wraz z przyległościami. Poprzednia umowa zawarta była na okres 3 
lat. Na gruncie posadowiony jest budynek murowany, teren ogrodzony. Podpisanie 
umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
planowane jest w 2021 r. 

319 XXIV/823/19 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej 
w Gdyni w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dzierżawcy o zawarcie umowy na okres 10 lat z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej/gastronomicznej, który został uzasadniony 
zainteresowaniem  nabycia przedmiotowej działki. Wnioskodawca dzierżawił 
ww. grunt od 2006 r. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

320 XXIV/824/20 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/690/20 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Wieluńskiej 71 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XXI/690/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wieluńskiej 71. 
Załącznik graficzny do ww. uchwały, stanowiący mapę terenu przeznaczonego 
do wydzierżawienia obejmował również część działki nr 226/2 obręb 0019 Mały 
Kack, która nie została ujęta w treści uchwały. Mając na uwadze, że użytkownicy 
korzystają z ww. działki gminnej celowa była zmiana treści Uchwały.  Uchwała 
zrealizowana, natomiast podpisanie umów dzierżawy ww. nieruchomości z nowym 
dzierżawcą, a dotychczasowym użytkownikiem, planowane jest w 2021 r. 
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321 XXIV/825/20 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy 
ul. Chrzanowskiego 21 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której nastąpi nieodpłatne przejęcie 
od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy 
ul. Chrzanowskiego 21. Wymieniona w projekcie uchwały działka zabudowana jest 
5-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym położonym w Gdyni przy 
ul. Chrzanowskiego 21. W budynku znajduje się 14 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale 
użytkowe. Nieruchomość wraz z posadowionym na nim budynkiem stanowi 
własność Skarbu Państwa. Budynek pozostaje w zasobie mieszkaniowym Gminy 
Miasta Gdyni. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji.   

322 XXIV/826/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
położonych przy ul. Świętojańskiej, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące 
własność osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę 
nieruchomości położonych przy ul. Świętojańskiej, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą. Nieruchomości położone są w strefie, dla której 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1104 przewiduje powstanie 
zabudowy usługowej / zabudowy wielorodzinnej. Istniejąca na działce nr 1887 
zabudowa tymczasowa w postaci części budynku InfoBoxu oraz łącznika zostaną 
zdemontowane. Funkcjonująca obecnie wieża widokowa zostanie przeniesiona 
i zainstalowana na ścianie nowego budynku biurowo-usługowego, który 
po dokonaniu zamiany powstanie na działkach nr 1889 i 1887, jednak zachowa ona 
charakter powszechnie dostępnej, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie 
w odpowiednich zapisach przyszłej umowy zamiany. W zamian Gdynia nabędzie 
do swojego zasobu, od podmiotu prywatnego, dwie działki, tj.: nr 1891 i 1892 wraz 
z dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji.   

323 XXIV/827/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 r. 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały 
nr XV/496/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2020 r . Przyjęto dochody i wydatki budżetu miasta Gdyni 
w 2020 r. w zmienionej kwocie.  
Ponadto zmieniono załączniki: 
-  załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r., 
- załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oraz wydatków 
nimi sfinansowanych na 2020 r.,  
- załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2020 r.. 

324 XXIV/828/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2020 – 2034 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której dokonano zmiany dwóch 
załączników do uchwały nr  XV/497/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r., nr XIX/588/20 
z 15 maja 2020 r., nr XX/664/20 z 24 czerwca 2020 r., nr XXI/667/20 z 26 sierpnia 
2020 r., nr XXII/725/20 z 30 września 2020 r. Wprowadzone zmiany dotyczą 
Załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznika nr 2  Wykaz 
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przedsięwzięć do WPF, w którym ustala się limity wydatków dla nowych zadań 
wieloletnich. 

325 XXIV/829/20 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Gdynia 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której wyznaczono aglomerację 
Gdynia o równoważnej liczbie mieszkańców 439 912 RLM z Grupową Oczyszczalnią 
Ścieków "Dębogórze" z podwyższonym usuwaniem biogenów, usytuowaną 
w miejscowości Dębogórze Wybudowanie (gmina Kosakowo), której obszar swoim 
zasięgiem obejmuje: Miasto Gdynia, z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, 
Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), Gminę Miasta 
Wejherowa, Miasto Reda, Miasto Rumia, część gminy Wejherowo obejmującej 
miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino, Pętkowice, Orle, Góra 
(Paradyż), część gminy Szemud obejmującej miejscowości: Bojano, Koleczkowo, 
Dobrzewino, Karczemki, całą gminę Kosakowo obejmującą miejscowości: Pogórze, 
Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, 
Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, część gminy Puck obejmującej 
miejscowości: Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko, z wyłączeniem 122 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała nie powoduje żadnych skutków 
finansowych dla budżetu  Miasta Gdyni oraz pozostałych gmin będących stroną 
porozumienia międzygminnego z dnia 24 kwietnia 2019 r., o którym mowa powyżej. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia realizacja planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni 
ścieków jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie. 

326 XXV/830/20 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 r. 
Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której uchwalono budżet Miasta Gdyni 
na 2021 r. 

327 XXV/831/20 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2021-2034 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przyjęto Wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2021-2034 stanowiącą załącznik 
nr 1 do uchwały. Przyjęto także Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik 
do uchwały. Ponadto upoważniono Prezydenta Miasta Gdyni do zaciągania 
zobowiązań: 
- związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 
do uchwały, 
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy, 
Upoważniono także Prezydenta Miasta Gdyni do przekazywania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni do zaciągania zobowiązań. 

328 XXV/832/20 
w sprawie zmiany Regulaminu Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której zmieniono Regulamin Medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni",  który stanowi 
załącznik nr 5 do Statutu Miasta Gdyni stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Gdyni (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 174). Choć Medal 
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im. Eugeniusza Kwiatkowskiego to nagroda, w której należy wskazać trzech 
laureatów, to w obliczu tak nieprzewidzianych wydarzeń jak pandemia Covid-19 
i poświęcenia medyków czy pracowników Sanepidu, w szczególnych przypadkach, 
uzasadnionych zbiorowym, wspólnym działaniem na rzecz miasta Gdyni i jego 
mieszkańców, wprowadzono poprawki dające możliwość nagrodzenia grupowych 
bohaterów. 

329 XXV/833/20 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu 
Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 
– 2022 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przyjęto do realizacji Gdyński 
Program Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022. Dokument został 
opracowany na lata 2020-2022 w celu nakreślenia aktualnej sytuacji w obszarze 
wsparcia dziecka i rodziny oraz wytyczenia najważniejszych kierunków działań, 
które będą realizowane na przestrzeni kolejnych 3 lat. Program wypełnia założenia 
art. 176 oraz art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 
9 czerwca 2011 r., wskazujące na konieczność opracowania dokumentów 
o charakterze strategicznym z obszaru wsparcia rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej. Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione. 

330 XXV/834/20 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przyjęto nowe kryteria naboru 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego oraz ustalono liczbę punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Zaproponowane 
w przedmiotowej uchwale kryteria uwzględniają potrzeby dziecka i jego rodziny, 
zwłaszcza rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalne potrzeby społeczne. Kryteria są przyjazne 
mieszkańcom Gdyni, którzy rozliczają podatek dochodowy na rzecz Gminy Gdynia. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej - 
szczepienie będzie trzecim najwyżej punktowanym kryterium na drugim etapie 
rekrutacji, co niewątpliwie ma znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego 
na poziomie lokalnym. Nadal dodatkowo punktowane będą wnioski dotyczące 
dzieci, których rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację 
w placówce pierwszego wyboru oraz wnioski dzieci zamieszkujących w obwodzie 
szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W odniesieniu do poprzedniej 
uchwały zrezygnowano z kryterium pobytu dziecka w przedszkolu w czasie 
powyżej 5-ciu godzin dziennie. Wskazane w uchwale kryteria powstały w wyniku 
konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli. Z uwagi na powyższe 
konieczne i uzasadnione było podjęcie niniejszej uchwały. Traci moc uchwała 
nr VI/82/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 



 
Raport o stanie miasta Gdyni za 2020 r. 

 

176 | S t r o n a  
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

331 XXV/835/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Jana Bażyńskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Jana Bażyńskiego w Gdyni. 

332 XXV/836/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Jana Kilińskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Jana Kilińskiego w Gdyni. 

333 XXV/837/20 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Kliprowej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 listopada 2020 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Kliprowej w Gdyni. 

334 XXV/838/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 
59A 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Dembińskiego 59A. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego 
na zagospodarowanie terenu - zieleń. Podpisanie umowy dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2021 r. 

335 XXV/839/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Józefa 
Korzeniowskiego 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Józefa Korzeniowskiego. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy, właściciela działki przyległej o kontynuację  
dzierżawy ww. gruntu gminnego. Nieruchomość wykorzystywana była przez 
dotychczasowego dzierżawcę z przeznaczeniem na działkę przydomową 
(pomieszczenie gospodarcze). Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2021 r. 

336 XXV/840/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Kazimierza Górskiego 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek Diagnostyki Sp. z o.o. w sprawie kontynuacji umowy dzierżawy 
omawianych działek gminnych, z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu 
Driver&Go-Thru do pobierania wymazów i wykonywania badań RT-PCR w kierunku 
wykrywania wirusa SAR-Cov-2. Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2021 r. 

337 XXV/841/20 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Kacze 
Buki 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 
położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki. Dotychczasowy dzierżawca od dnia 
24 sierpnia 2020 r. dzierżawi ww. teren i wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta 
Gdyni o przedłużenie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na lokalizację 
tymczasowej kotłowni energetycznej. Dotychczas dzierżawca użytkował 
przedmiotowy teren na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 miesięcy. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

338 XXV/842/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły dwa 
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nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy ul. Spółdzielczej 

wnioski od dotychczasowych dzierżawców wyżej omawianej działki gminnej 
w sprawie kontynuacji dzierżawy. Jeden podmiot będzie dzierżawił część działki 
gminnej o powierzchni 34 881 m², natomiast drugi o powierzchni 21.706 m², 
co łącznie wyniesie co łącznie wynosi: 56 587 m². Podpisanie umów dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców planowane jest w 2021 r. 

339 XXV/843/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której odstąpiono od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Nauczycielskiej. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego. 
Wnioskowany teren wykorzystywany był przez dotychczasowego dzierżawcę 
od 2017 r. na prowadzenie działalności handlowej (branża spożywcza). Podpisanie 
umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
planowane jest w 2021 r. 

340 XXV/844/20 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 
w pasie ul. Granicznej 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której nastąpi nieodpłatne przejęcie 
od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 
w pasie ul. Granicznej. Wymieniona w uchwale działka stanowi własność Skarbu 
Państwa, a położona jest w pasie drogowym ulicy Granicznej. Zgodnie 
z rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego nr 3/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. 
ul. Graniczna została zaliczona do kategorii dróg gminnych. W związku z faktem 
pełnienia przez przedmiotową nieruchomość funkcji komunikacyjnej 
skomunalizowanie działki jest w pełni uzasadnione. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

341 XXV/845/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Jęczmiennej 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Jęczmiennej. Ze względu na obecne zagospodarowanie łącznie z działką 
sąsiednią nr 1707 sprzedaż doprowadziłaby istniejącą na posesji 
przy ul. Chylońskiej 293 zabudowę do zgodności z przepisami rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, w zakresie odległości budynków od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

342 XXV/846/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Kapitańskiej. Celem sprzedaży jest regulacja stanu prawnego istniejącego 
na gruncie gminnym. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

343 XXV/847/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Kołłątaja 18-30 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Kołłątaja 18-30. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

344 XXV/848/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Pomorskiej 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Pomorskiej. Zgodnie z zapisami planu działka nr 916/2 może być 
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zagospodarowana łącznie z nieruchomością sąsiednią działką nr 993, gdyż z uwagi 
na powierzchnię i kształt nie posiada parametrów działki samodzielnej. Od frontu 
graniczy bezpośrednio z ul. Pomorską. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. 

345 XXV/849/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Rada ds. Budżetu 
Obywatelskiego zarekomendowała przeznaczenie części środków BO na projekty 
klimatyczne. Realizując powyższą rekomendację, konieczne było doprecyzowanie 
w uchwale zagadnień związanych z głosowaniem na projekty o określonym 
zakresie tematycznym, którego możliwość ustalenia dla danej edycji wprowadziła 
uchwała nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Zakres tematyczny może 
być ustanowiony dla projektów miejskich i/lub dzielnicowych i obejmować całą pulę 
lub tylko jej część. Możliwość ustalenia zakresu tematycznego dla zgłaszanych 
projektów daje szansę na jeszcze lepsze dostosowanie mechanizmu Budżetu 
Obywatelskiego do potrzeb mieszkańców i najbardziej aktualnych wyzwań, przed 
którymi staje Miasto oraz konkretne dzielnice. Dzięki niemu Budżet Obywatelski 
może być doskonałym uzupełnieniem innych programów i strategii realizowanych 
w Gdyni. 
Wraz ze zmianą uchwały, nastąpiło wprowadzenie zmian w zarządzeniu - 
Prezydent przyjął zmianę zarządzenia dn. 9 lutego 2021 r. (zarządzenie 
nr 3299/21/VIII/R). Została wydzielona pula w ramach projektów miejskich 
na Klimatyczny Budżet Obywatelski (wynosząca 1 mln zł) oraz dookreślony sposób 
głosowania. 

346 XXV/850/20 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przeniesiono środki PFRON 
z obszaru dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych na dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych 
z przeznaczeniem dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz do dofinansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze z przeznaczeniem dla dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Przeniesienie środków było konieczne z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z brakiem możliwości uczestniczenia 
osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, nie było konieczności 
zabezpieczenia środków PEFRON przeznaczonych na ten cel. Środki te zostały 
przeznaczone na realizację dofinansowań w obszarze likwidacji barier 
funkcjonalnych i sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
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pomocniczych. Z uzyskanych dodatkowych środków dofinansowano w ramach 
likwidacji barier funkcjonalnych sprzęt komputerowy oraz w ramach 
dofinansowania na  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: pielucho-majtki, 
aparaty słuchowe. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie 
z możliwościami podziału przysługujących kwot dofinansowań. 

347 XXV/851/20 
w sprawie prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi 
Gdyńskiego Centrum Informatyki 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. 
przekazano Wydziałowi Księgowości i Wydziałowi Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta 
Gdyni obsługę w zakresie spraw kadrowych i płacowych Gdyńskiego Centrum 
Informatyki. Rozwiązanie to przyniesie następujące korzyści: 
- jednolita polityka kadrowo-płacowa w zakresie jednostki i Urzędu Miasta Gdyni; 
- optymalizacja etatowa; 
- wspólna analityka; 
- utworzenie miejskiego zasobu kadrowego. 

348 XXV/852/20 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z cmentarzy komunalnych 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XX/646/20 
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. zmienionej uchwałą nr XXIII/781/20 
z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy 
Komunalnych (Dz.U. Woj.POM. 2020 poz. 3234, poz. 4708), w załączniku do uchwały 
w § 7 dodano ust. 4 następującej treści: „4. Miejsca grzebalne na cmentarzu przy 
ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie będą udostępniane do pochówku mieszkańców 
Gminy Kosakowo, do dnia zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą 
Kosakowo, lecz nie dłużej niż do 31 marca 2021”. Gminy, w trybie art.74 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wypracują porozumienie międzygminne 
określające zasady korzystania z cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 
także przez mieszkańców Gminy Kosakowo oraz zasady udziału w kosztach 
utrzymania tego cmentarza. 

349 XXV/853/20 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 
2021-2024 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przyjęto Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie przyjęto do realizacji 
w 2021 r. zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024. 

350 XXV/854/20 

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 
profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego 
(HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 
2021 – 2023". 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której przyjęto program polityki 
zdrowotnej pt. "Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego 
(HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021-2023", który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. Programem w zakresie szczepień zostaną objęte 
dziewczynki, które ukończą 13 i 14 lat w danym roku kalendarzowym, zamieszkałe 
lub zameldowane na terenie Miasta Gdyni. Integralnym elementem programu jest 
edukacja dziewczynek oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy. W roku 2021 uwzględnione zostało także dokończenie rozpoczętych 
schematów szczepień u dziewczynek, które przystąpiły do programu w poprzedniej 
edycji przedmiotowego programu. 
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351 XXV/855/20 

w sprawie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie 
„Bryza”, a dotyczącej nadania nazwy przestrzeni 
obejmującej nieruchomości obejmujących Teatr Muzyczny 
im. Danuty Baduszkowej (obecnie Plac Grunwaldzki 1), 
Gdyńskie Centrum Filmowe oraz Gdyńską Szkołę Filmową 
(obecnie Plac Grunwaldzki 2) wraz z placem pomiędzy 
wymienionymi instytucjami kultury i sztuki 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej w dniu 28 września 2020 r. przez Stowarzyszenie "Bryza", a dotyczącej 
nadania nazwy przestrzeni obejmującej nieruchomości obejmujących Teatr 
Muzyczny im.  Danuty Baduszkowej (obecnie Plac Grunwaldzki 1), Gdyńskie 
Centrum Filmowe oraz Gdyńską Szkołę Filmową (obecnie Plac Grunwaldzki 2) wraz 
z placem pomiędzy wymienionymi instytucjami kultury i sztuki. Petycja była 
przedmiotem posiedzenia komisji stałej Skarg, Wniosków oraz Petycji Rady Miasta 
Gdyni na jej posiedzeniu dnia 9 grudnia 2020 r. Komisja w toku prowadzonego 
postępowania stwierdziła, że wskazane przez Stowarzyszenie miejsce nosi od lat 
30-tych XX wieku nazwę „Plac Grunwaldzki”, nadaną dla uczczenia zwycięstwa, 
które na wieki stało się jednym z fundamentów narodowej samoidentyfikacji. 
W ocenie Komisji byłoby wysoce niewłaściwe stawianie postaci Jerzego Gruzy - 
wybitnego artysty, zasłużonego dla Gdyni twórcy – w opozycji do tego wydarzenia. 
Komisja podkreśliła, że jej zdaniem Jerzy Gruza zasłużył na godne utrwalenie jego 
pamięci poprzez nadanie ulicy, placu lub traktu pieszego jego imieniem. Propozycja 
Stowarzyszenia została dołączona do rejestru nazw proponowanych, 
prowadzonego przez Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni. 

352 XXV/856/20 

w sprawie petycji wniesionej przez AL o i MS a dotyczącej 
wezwania Rady Miasta Gdyni do pilnego przyjęcia uchwały 
w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek 
działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych 
wykluczające społecznie mieszkańców miasta Gdynia 
z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy 
sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, 
by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony 
producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść 
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej w dniu 10 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni 
do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek 
działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających 
społecznie mieszkańców miasta Gdynia z powodów rasowych, religijnych, 
medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID-19, 
że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie 
koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
Petycja była przedmiotem posiedzenia komisji stałej Skarg, Wniosków oraz Petycji 
Rady Miasta Gdyni na jej posiedzeniu dnia 18 grudnia 2020 r. Komisja w toku 
prowadzonego postępowania stwierdziła, że Rada Gminy może podejmować 
uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy i byłaby niezgodna 
z obowiązującym prawem. 

353 XXV/857/20 

w sprawie petycji wniesionej przez PS o a dotyczącej 
wezwania Rady Miasta Gdyni do pilnego przyjęcia uchwały 
w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek 
działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych 
wykluczające społecznie mieszkańców miasta Gdynia 
z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy 
sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej w dniu 15 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do 
pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek 
działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających 
społecznie mieszkańców miasta Gdynia z powodów rasowych, religijnych, 
medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID-19, 
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by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony 
producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść 
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych 

że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie 
koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
Petycja była przedmiotem posiedzenia komisji stałej Skarg, Wniosków oraz Petycji 
Rady Miasta Gdyni na jej posiedzeniu dnia 18 grudnia 2020 r. Komisja w toku 
prowadzonego postępowania stwierdziła, że Rada Gminy może podejmować 
uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy i byłaby niezgodna 
z obowiązującym prawem. 

354 XXV/858/20 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 23 grudnia 2020 r., w wyniku której wyrażono zgodę na ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni. Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) 
wystąpiło do Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem 
dotyczącym dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzenia 
przy ul. Harcerskiej punktu opieki wytchnieniowej dla osób  z niepełnosprawnością 
intelektualną - projekt SAMOdzielni - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej 
i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych". Partnerem złożonego projektu jest 
Gmina Miasta Gdyni, która jako partner może udzielać zabezpieczenia, 
co w znaczący sposób ułatwia Stowarzyszeniu realizację przedsięwzięcia. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

 


