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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 2021”.  

Niniejszy raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2021 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 2021 oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni podjętych w ubiegłym roku 

wraz z opisem ich realizacji.  
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CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA
w CH RIVIERA uruchomiono placówkę Urzędu Miasta Gdyni czynną przez 5 dni w tygodniu. 
W Centrum Obsługi Mieszkańca na gdynian czeka aż 18 stanowisk, w tym kasa i punkt informacyjny. 

CERTYFIKAT SMART CITY
Gdynia dołączyła do grona pięciu miast na świecie otrzymując certyfikat ISO 37122. To wyróżnienie
przeznaczone dla miast, które skutecznie kreują i wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju 
wykorzystując dostępne technologie.

PLATFORMA DIALOGU DEDICIM
uruchomiono Gdyńską Platformę Dialogu służącą do konsultacji społecznych i dialogu 
z mieszkańcami, poszerzającą narzędzia partycypacji społecznej w Gdyni. Dzięki temu gdynianie
mogą brać udział w konsultacjach i dialogu także online
www.konsultujemy.gdynia.pl

BLOK KOMUNALNY BEZ BARIER
oddano do użytkowania blok komunalny przy ul. Dickmana 30, w części Oksywia objętej Gminnym
Programem Rewitalizacji. To pierwszy budynek w Gdyni zbudowany zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego, w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełosprawnościami 
oraz seniorów. 

PION WSPARCIA IMIGRANTÓW
powołano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pion wsparcia imigrantów (PWI), podejmujący
działania m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy prawno - socjalnej dla cudzoziemców. 

GDYŃSKIE PARKI KIESZONKOWE
zrealizowano 7 tematycznych mini parków w różnych  dzielnicach Gdyni, w miejscach o gęstej
zabudowie: Kieszonka ze Smakiem, Kieszonka z Kulturą, Stacja „Kieszonka”, Kieszonka Kapitana,
Kieszonka na Kocyk, Kieszonka Kosmiczna, Kieszonka na Fali. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
przy ul. Maczka 1 rozpoczęła działalność piąta placówka tego typu w Gdyni. Nowy ŚDS 
koncentruje się na rozwiązaniach zapobiegających wykluczeniu społecznemu seniorów
i osób w kryzysie psychicznym.

GDYŃSKI KALKULATOR MIESZKAŃCA
uruchomiono internetowy kalkulator online, dzięki któremu każdy mieszkaniec może w łatwy
sposób sprawdzić, jaki wpływ na budżet Gdyni i codzienne funkcjonowanie miasta mają płacone
przez niego podatki.

GDYNIA MIASTEM FILMU
Gdynia została włączona do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w kategorii „Miasto Filmu”.

źródło: Urząd Miasta Gdyni
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GREEN CITY ACCORD
Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyła do Green City Accord - europejskiej inicjatywy
miast mającej na celu wspólną realizację celów klimatycznych.

NOWY BUDYNEK WETERYNARII
uruchomiono w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”. Dzięki inwestycji chore 
zwierzęta, potrzebujące pomocy lub te po zabiegach, będą mogły przebywać w komfortowych, 
sterylnych warunkach.

ORŁOWSKI MELEKS
uruchomiono bezpłatną, sezonową linię funkcjonującą w okresie wakacji na trasie Gdynia Orłowo
Dworzec - Molo w Orłowie, obsługiwaną przez dwa pojazdy elektryczne. 

„CO U CIEBIE?”
uruchomiono chat, w ramach którego młodzież przeżywająca problemy, może uzyskać anonimowe
i bezpłatne wsparcie.

TRANSMISJE ZE ŚLUBU
uruchomiono w czasie pandemii COVID-19 (od 12 lutego do końca 2021 r.) bezpłatną transmisję 
ze ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

ELEKTRONICZNA TABLICA OGŁOSZEŃ „ETO”
uruchomiono tablicę w głównym budynku magistratu przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
w Gdyni. 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
rozszerzono SPP o nowe dzielnice: Działki Leśne, część Grabówka, Wzgórze św. Maksymiliana, 
Orłowo oraz utworzono Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Od maja 2021 r. abonamenty 
w gdyńskiej SPP są „wydawane” tylko w formie cyfrowej. 

SZCZEPIBUS
mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 uruchomiono z myślą o mieszkańcach, dla których 
dojazd na szczepienie był problemem. W okresie funkcjonowania specjalnie przystosowany 
autobus stacjonował w innym punkcie Gdyni.

źródło: Urząd Miasta Gdyni

GDYNIA PRZYJAZNA DLA NIESŁYSZĄCYCH
uruchomiono m.in. tłumacza języka migowego online oraz specjalny numer telefonu, pod który 
można wysyłać SMSy. Gdynia, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, stała się całkowicie
dostępna i przyjazna dla osób niesłyszących.

MOBILNA STACJA ŁADOWANIA
powstała innowacyjna w skali Europy przenośna stacja ładowania samochodów elektrycznych
zasilana z sieci trolejbusowej, wykorzystująca energię odzyskiwaną z hamowania pojazdów.
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SPOŁECZEŃSTWO I ZDROWIE

243 918
liczba ludności
źródło: BDL GUS

-1 209
przyrost 
naturalny

1 801
liczba 
urodzeń

3 010
liczba 
zgonów

1 181
liczba 
zawartych
małżeństw

151
liczba 
transmisji
ślubów online
w UMG

4 625
liczba
zameldowań
w Gdyni

2 598
liczba 
cudzoziemców
zameldowanych
w Gdyni

2 961
liczba pakietów 
powitalnych
wydanych w ramach 
akcji „Witaj w Gdyni”

68,4%
odsetek 
mieszkańców 
zaszczepionych 
przeciw COVID-19

116
liczba osób
korzystających 
z teleopieki

8
liczba 
realizowanych
programów
profilaktycznych 
w zakresie zdrowia

382
liczba projektów
zgłoszonych
w BO 2021

25 532
liczba 
głosujących
w BO 2021

57 732
liczba kontaktów
z seniorami 
„Dzień dobry, 
dzwonię z CAS”

4 039
liczba osób
otrzymujących
świadczenie 
MOPS

228
liczba rodzin 
zastępczych
w ramach 
rodzinnej pieczy
zastępczej

30
liczba nowych 
mieszkań dla osób
z niepełnosprawno-
-sciami 
oraz seniorów

2021

źródło: Urząd Miasta Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, BDL GUS
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GOSPODARKA I EDUKACJA

2,4%
stopa
bezrobocia

44 414
liczba 
podmiotów 
gospodarczych

3 537
liczba  nowych 
podmiotów 
gospodarczych

3 751
liczba osób, które
podjęły pracę
w ramach 
pośrednictwa pracy
PUP

3 050
liczba osób
korzystających z
pośrednictwa pracy
PUP

174 183
liczba osób 
rozliczających
PIT w Gdyni

24 854
liczba oświadczeń
o powierzeniu 
pracy 
cudzoziemcowi 

13 153
liczba 
uczestników
loterii „Rozlicz
PIT w Gdyni”

55,8%
wskaźnik pokrycia 
Gdyni 
MPZP

201 300
m²
nowoczesna
powierzchnia biur

325
liczba wydanych
pozwoleń 
na budowę

18
liczba żłobków

684
liczba dzieci
w żłobkach

114
liczba przedszkoli
i punktów 
przedszkolnych

7 887
liczba dzieci
w tych placówkach

50
liczba szkół
podstawowych

18 628
liczba uczniów

31
liczba liceów
i techników

11 263
liczba uczniów

1 236
liczba uczniów 
w klasach 
sportowych

2021

źródło: Urząd Miasta Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni

80%
zdawalność
matury

319
wskaźnik 
przedsiębiorczości

182
liczba konsultacji
w Informacji 
Patentowej 
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KULTURA I REKREACJA
2021

365 712
liczba 
odwiedzających 
Akwarium 
Gdyńskie

540 370
liczba 
wypożyczeń
w Bibliotece 
Gdynia

42
liczba wydarzeń
w Hali Gdynia
Arena 

42
liczba wydarzeń
w ramach
Urban Cafe

97 477
liczba odwiedzin 
Muzeum 
Emigracji

21 976
liczba odwiedzin 
Muzeum 
Miasta Gdyni

19 007
liczba widzów
w Teatrze 
Miejskim

3 746
liczba uczestników
Gdyńskiego 
Poruszenia

84 783
liczba widzów
w Teatrze 
Muzycznym

29
liczba spacerów
w ramach 
„Gdynia o 10.00"

71,7
km 
długość dróg 
rowerowych

116
liczba 
wypożyczeń
rowerów 
CARGO

2 070
liczba uczestników
konkursu „Do pracy
jadę rowerem”

3 881
liczba uczestników
kampanii 
„Oprowadzam sam”

źródło: Urząd Miasta Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni

130 204
liczba 
odwiedzających 
Centrum Nauki
Experyment

1 432
liczba wydarzeń
w Domach 
Sąsiedzkich

78 563
liczba widzów
w Gdyńskim 
Centrum
Filmowym

5 390
liczba miejsc 
noclegowych

167 682
liczba 
turystów
w hotelach

12 086
liczba jednostek 

cumujących
w marinie
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TRANSPORT I ŚRODOWISKO
2021

17,038
mln 
wozokm 
wykonanych
transportem 
miejskim 

53,35
mln 
liczba 
przewiezionych
pasażerów

29,7%
udział pojazdów
zeroemisyjnych
w taborze 
miejskim

366
liczba pojazdów
w taborze 
miejskim

167 645
liczba 
samochodów
osobowych

70
liczba 
ogólnodostępnych
punktów ładowania
samochodów 
elektrycznych

392,2
km 
długość dróg 
publicznych

4 850
liczba miejsc 
postojowych w 
Strefach Płatnego
Parkowania

4
liczba projektów
KLIMATYCZNEGO 
BO w BO 2021

76
liczba 
zlikwidowanych
pieców węglowych
w budynkach 
komunalnych

227
liczba 
zlikwidowanych
„dzikich” wysypisk
odpadów

1 167
liczba 
posadzonych
drzew

146
ton 
liści zebranych
w ramach jesiennej
zbiórki liści

45,58% 
udział masy odpadów
komunalnych frakcji
zmieszanej w ogólnej
masie odpadów 
komunalnych

6,3
tony 
zutylizowanego
azbestu

573
liczba oddanych 
do adopcji
zwierząt 
w schronisku

150
kg 
miodu zebrano 
z pasieki na dachu
UMG

99,8%
odsetek 
mieszkańców
podłączonych do 
sieci wodociągowej

98%
odsetek 
mieszkańców
podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej

źródło: Urząd Miasta Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni
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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 2021 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 2021 r. w zakresie zagospodarowania przestrzennego zrealizowane zostały następujące 

działania, m.in.: 

 Przystąpiono do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rejon ulic Chwarznieńskiej, 

A. Krauzego i T. Szewczenki, części dzielnicy Babie Doły - rejon zespołu dworsko-

folwarcznego Nowe Obłuże, części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście - rejon Bulwaru 

Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego. 

 Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy 

Orłowo - rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej, części dzielnicy Orłowo - rejon ulic: Króla 

Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. 

 Przeprowadzono „Konkurs studialno-ideowego na projekt zabudowy i zagospodarowanie 

głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości”, w którym przyznano 3 nagrody 

i 3 wyróżnienia. 

Na koniec 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 55,8% 

powierzchni Gdyni. 
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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 2021 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. 

 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 3 dni z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu przy dopuszczalnej 

częstości przekroczeń wynoszącej 25 dni w roku. 

 Średnioroczne stężenie PM10 wahało się od 19,9 μg/m3 w Gdyni Dąbrowie do 26,0 μg/m3 

w Gdyni Śródmieściu.  Wartości stężeń średniorocznych ze wszystkich stacji 

pomiarowych nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego. 

 Na stacjach pomiarowych: 

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

dopuszczalnej częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 

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

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

dopuszczalnej częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (wystąpiło 

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

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

z uwagi na lokalizację niespełniającą wymogów rozporządzenia, stacja zakończyła 
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eksploatację w czerwcu 2021 r.) - w okresie działania stacji (styczeń-maj 2021) nie 

przekroczono dopuszczalnej częstości przekroczeń stężenia 24-godzinnego pyłu 

PM10 (wystąpiło 15 dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 dni 

w roku). 

 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. 

 Jakość wody w gdyńskich kąpieliskach spełniała wymogi obowiązującego prawa, 

co potwierdzają wyniki badań prowadzonego przez Sanepid na zlecenie Gdyńskiego 

Centrum Sportu (organizator kąpielisk). 

 Osiągnięto wymagane prawem poziomy 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. 

 Z udziałem dotacji Miasta Gdyni zlikwidowano 7 zbiorników bezodpływowych poprzez 

przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w ramach których 

dofinansowano także zakup 17 studni kanalizacyjnych. 

 Współpracowano z Fundacją ARMAAG w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza 

na terenie Gdyni. 

Ponadto w ramach realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w 2021 r. zrealizowano 

m.in.: 

 Prowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców: 

 Zorganizowano XXIII edycję konkursu pn. „Zapraszamy ptaki do Gdyni”; 

 W ramach projektu „Pasieka na dachu Urzędu Miasta Gdyni” kontynuowano 

utrzymanie na dachu Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 pasieki 

składającej się z 4 rojów pszczół miodnych, zostało zebranych ok.  150 kg miodu 

w 3 miodobraniach. Dodatkowo, rozpoczęto współpracę z Politechniką Gdańską 

w celu wdrażania systemu monitoringu uli SMARTULA. Dla mieszkańców 

zainteresowanych pszczelarstwem zorganizowano spotkanie z pszczelarzem 

opiekującym się pasieką miejską na terenie Muzeum Miasta Gdyni; 

 Kontynuowano program edukacyjno-informacyjny „Pies w wielkim mieście”. 

 Prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi; 

 Zawarto umowę z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem 

Badawczym w Gdyni, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie 

projektu edukacji ekologicznej „Europejska Sieć Niebieskich Szkół” dla uczniów 

gdyńskich szkół podstawowych; 

 W ramach Dni Solidarności Klimatycznej w Centrum Nauki Eksperyment 

zorganizowano punkt edukacyjno-informacyjny dotyczący retencjonowania 

deszczówki i znaczenia małej retencji dla klimatu; 

 Zlecono zaprojektowanie tablic edukacyjnych o zapylaczach i hotelach dla owadów 

oraz woreczków na nasiona roślin dla dzikich zapylaczy; 
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 Wykonano projekt ulotek informujących o możliwości otrzymania dofinansowania 

na urządzenia małej retencji z UM Gdynia, przekazano je w ramach współpracy 

z Leroy Merlin klientom marketu; 

 Przygotowano ulotki poświęcone uchwale antysmogowej; 

 Prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 Przekazano środki Komunalnemu Związkowi Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 

na organizację i obsługę systemu odbioru odpadów niebezpiecznych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020: 

 Kontynuowano realizację projektu „Psie strefy czystości - montaż psich toalet 

i dystrybutorów woreczków wzdłuż ul. Morskiej” - wykonano strefę czystości przy 

ul. Dembińskiego 1C;  

 Zrealizowano cykl 4 warsztatów z budowy domków dla jeży dla dzielnic Karwiny 

i Działki Leśne oraz postawiono 3 hotele dla owadów w dzielnicy Dąbrowa; 

 Zrealizowano 2 projekty dot. wykonania i montażu 2 kaczkomatów: przy stawkach 

w dzielnicach Witamino oraz Dąbrowa oraz zakupie ziarna do dokarmianie ptaków 

wodnych (210 kg słonecznika, 350 kg kukurydzy, 475 kg pszenicy, 340 kg owsa). 

 Zakupiono ziarno do zimowego dokarmiania ptaków (580 kg słonecznik niełuskany, 

1 050 kg kukurydza, 800 kg pszenica, 50 kg proso, 160 kg owies). 

 Kontynuowano program „Koci dom” w ramach którego zlecono wykonanie 26 kocich 

domków przekazanych opiekunom bezpańskich kotów z terenu Gdyni. 

 Zakupiono 7 szt. elektronicznych wilgotnościomierzy dla Straży Miejskiej w Gdyni 

do badania spełniania przez drewno opałowe wymagań tzw. uchwały antysmogowej 

uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego. 

 

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 

2002 r. 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 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 2021 r. w ramach realizacji Programu przeprowadzono następujące działania: 

 Wykonanie ekranu akustycznego na odcinku od km 319+350 do km 321+560 zgodnie 

z obowiązkiem nałożonym decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z 4 grudnia 

2013 r. znak DROŚ-SO.7032.3.5.2013.RN zmienionej decyzją z 22 lipca 2016 r. znak DROŚ- 
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SO.7032.4.12.2015.2016.RN jest to 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)”. 

 Realizowano przebudowę ul. Kwiatkowskiego (od ul. Unruga do skrzyżowania 

z ul. płk. Dąbka) obejmującą m. in. zastosowanie tzw. cichej nawierzchni oraz stworzenie 

buspasów. 

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

przedłużeniem do ul. Rolniczej w Gdyni", gdyż kontynuowano prace projektowe 

rozwiązania alternatywnego, tj. obwodnicy Witomina, która po realizacji 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. 

W 2021 r. w ramach realizacji Planu przeprowadzono następujące działania: 

 Realizowano działania w ramach projektu KLIMATyczne Centrum obejmujące: 

 Zagospodarowanie Placu Zawiszy; 

 Budowa nowej infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Władysława IV; 

 Zagospodarowanie odcinka ul. 3 Maja w zieleń (zamiast miejsc parkingowych) 

oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu w celu poprawy komfortu 

i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (pasy rowerowe, uwolnienie chodnika spod 

kół pojazdów, dedykowane miejsce dostaw, miejsca Kiss&Ride); 

 Modernizacja ul. Armii Krajowej (odcinek: ul. 3 Maja – ul. Władysława IV) 

z optymalizacją miejsc parkingowych przy poprawie bezpieczeństwa pieszych 

i rowerzystów; 

 W ramach budowy 4 parków kieszonkowych nasadzono 21 szt. drzew, 438 szt. 

krzewów oraz założono ponad 500 m2 łąk kwietnych. 

 Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, przystąpiła do porozumienia Green City Accord, 

zainicjowanego w październiku 2020 r. przez Komisję Europejską. Inicjatywa zrzesza 

europejskie samorządy zaangażowane w troskę o jakość środowiska. 

 Kontynuowano realizację programu „Rozwój Sieci Buspasów na terenie Gminy Miasta 

Gdyni”. 

 Kontynuowano prace nad stworzeniem strategii rozwoju zielonych dachów w Gdyni 

we współpracy ze stowarzyszeniem PNEC. 



 

9 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

 Rozbudowywano elementy błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. 

 Uruchomiono 61 punktów ładowania EV (36 stacji ładownia), a kolejnych 9 punktów 

ładowania EV (6 stacji ładowania) zostało zamontowanych; na terenie miasta zostały 

zainstalowane innowacyjne stacje ładowania w latarniach ulicznych. 

 Przyjęto Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wymagań dotyczących 

projektowania, budowy, przebudowy, remontów oraz wykonywania robót budowlanych 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy miasta Gdyni, uwzględniających 

ochronę klimatu, które ustaliło m. in. standard gdyńskiego budynku "klimatycznego". 

 Powołano zespół Klimat30 do spraw wdrożenia w Gdyni pakietu „Fit for 55” ogłoszonego 

przez Komisję Europejską. 

 Współpracowano z Laboratorium Innowacji Społecznych przy Gdyńskim Dialogu 

o Klimacie, podczas którego wypracowano 88 rekomendacji i pomysłów, a finalnie 

przyjęto 74 propozycje do realizacji przez gdyńskie instytucje. 

 We współpracy z OPEC Gdynia Sp. z o.o., Gminą Miasta Wejherowa i Gminą Miasta Rumi 

zrealizowano innowacyjny w skali kraju projekt map termowizyjnych ukazujących 

efektywność energetyczną budynków oraz uwidaczniających straty ciepła budynków 

i sieci OPEC. 

 Przeprowadzano kampanię promocyjno-edukacyjną z zakresu równoważenia 

transportu. 

 W oparciu o wytyczne zawarte w „Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 

Emission Inventories” opracowane przez World Resources Institute, C40 Cities oraz ICLEI 

prowadzono prace nad obliczeniem śladu węglowego Miasta Gdyni. 

 Wypracowano rekomendacje dot. zakładania ogrodów społecznych na terenach 

gminnych oraz udzielono wsparcia dla pilotażowego ogrodu społecznego przy Szkole 

Podstawowej nr 48. 

 Udzielano dotacji na zakup rowerów cargo, prowadzono wypożyczalnię rowerów cargo 

oraz promowano rowery cargo jako alternatywę dla spalinowych środków transportu 

w mieście. 

 Udzielono 23 dotacje osobom fizycznym na wykonanie inwestycji służących 

do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 

na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gdyni. 

 Udzielenie inwestorom warunków zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych 

na realizowanych inwestycjach zobowiązują ich do zagospodarowania tych wód 

w granicach nieruchomości na której realizowana jest inwestycja, co z jednej strony 

wymusza stosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, a z drugiej strony odciąża sieć 

kanalizacji deszczowej. 

 W ramach inwestycji „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński 

etap I, rozbudowa ul. Hodowlanej” wybudowano zbiornik retencyjny otwarty, ziemny, 
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przepływowy, z częściowym odparowaniem i odprowadzeniem wód do kanalizacji 

deszczowej. 

 W ramach inwestycji ,,Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników 

retencyjnych w Gdyni – Etap I’’ zastosowano szereg rozwiązań z zakresu błękitno-

zielonej infrastruktury, w tym m. in. dwa suche zbiorniki retencyjne. 

 Stworzono  wytyczne dla UM Gdyni i jego jednostek zależnych w zakresie zmniejszania 

zużycia papieru oraz przejścia na papier z recyklingu. 

 Wprowadzono zakaz używania przez firmy działające na zlecenie Gminy Miasta Gdyni 

dmuchaw do liści. 

 

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 mieszkańców spowodowanych tym 

materiałem. 

W ramach realizacji Programu w 2021 r. usunięto ok. 6,3 ton odpadów zawierających azbest 

w ramach 6 dofinansowań udzielonych przez Miasto Gdynia. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021 
 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXVII/901/21 z dnia 24 lutego 2021 r. 

W 2021 r. w ramach realizacji Programu przeprowadzono następujące działania: 

 Zapewniono bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”. 

 Kontynuowano współpracę z Rumią i Redą na podstawie porozumień międzygminnych 

w sprawie finansowania przejętych przez Gminę Miasta Gdyni zadań własnych gmin 

obejmujących zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie zwierząt w zakresie odławiania psów z terenu Gminy Miasta 

Redy i Gminy Miejskiej Rumi oraz zapewnienia odłowionym zwierzętom opieki 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, a także sterylizacji 

lub kastracji, poszukiwania właścicieli lub usypiania ślepych miotów. 

 Oddano do użytku budynek weterynarii na terenie schroniska. 

 Przeprowadzono 30 kastracje i 15 sterylizacji kotów właścicielskich. 
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 Przeprowadzono 139 kastracje i 574 sterylizacji kotów wolno żyjących oraz 241 kastracji 

i 174 sterylizacje zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 Oddano do adopcji 573 zwierząt (262 psy i 311 kotów) oraz oddano właścicielom 366 

zagubionych psów i 64 kotów – łącznie w schronisku przyjęto 1 280 zwierząt. 

 

Inwestycje techniczne 
 

W 2021 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 2021 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni zrealizował następujące inwestycje 

techniczne: 

Inwestycje drogow 

 Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego - utworzenie Węzła Integracyjnego 

Gdynia Chylonia – roboty budowlane zakończone, w ramach inwestycji wykonano 

komunikacyjny węzeł integracyjny i publiczny parking podziemny, przebudowano sieć 

trakcyjną w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej i w ul. Chylońskiej 

od nr 149 do nr 111 oraz zbudowano ścieżkę rowerową w ulicy Kartuskiej na odcinku 

od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej. 

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

w obszarze Gdyni - budowa drogi rowerowej w ulicy Kwiatkowskiego na odcinku 

od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka realizowana razem z rozbudową ulicy 

Kwiatkowskiego. Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 

2022 r. 

 Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej 

Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny - inwestycja rozpoczęta, w ramach prac 

przygotowawczych wykonano przesadzenie istniejących drzew kolidujących z planowaną 

inwestycją wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Trwały prace projektowe dla zakresu zmian 

istotnych, w celu uzyskania zamiennej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej. Dla zakresu, który zgodnie z dostarczoną dokumentacją nie ulega zmianie 

lub wprowadzono zmiany nieistotne, rozpoczęto prace związanie z usuwaniem kolizji 

w ul. Chwaszczyńskiej dla obu jezdni od ul. Górniczej w kierunku Centrum, 
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w ul. Strzelców usunięto kolizje z uzbrojeniem podziemnym oraz rozpoczęto budowę 

układu drogowego. Planowany termin zakończenia robót maj 2023 r. 

 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka 

wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego - inwestycja rozpoczęta, 

zakończono prace projektowe w celu uzyskania zamiennej decyzji ZRID uwzględniającej 

budowę dodatkowego pasa ruchu. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2022 r. 

 Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia-

Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej - inwestycja 

rozpoczęta, trwały prace projektowe. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 

2023. 

 Modernizacje dróg gminnych, w tym: budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Szpunara; 

rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ul. Hodowlanej; 

budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania 

Wielkopolskiego 14; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz 

z przebudową sieci wodociągowej i wymianą nawierzchni drogowej; budowa ulicy Necla; 

wykonanie robót rozbiórkowych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji „Rozbudowa 

odcinka ul. Mickiewicza w Gdyni od posesji nr 5 do posesji nr 11”; budowa ulicy Sterników 

w Gdyni wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki 

Kaczej; budowa ogrodzenia działki 1138 obręb Witomino w rejonie ul. II MPS; budowa 

ul. Uranowej wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego; budowa 

ul. Metalowej i Rogali wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego (inwestycja 

rozpoczęta); budowa ul. Arabskiej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury 

(inwestycja rozpoczęta); budowa ul. Lidzkiej i Trockiej (inwestycja rozpoczęta); budowa 

wyniesionych przejść w ulicach:  Nałkowskiej, Korzennej, Gojawiczyńskiej oraz Brzechwy 

przy SP; budowa i przebudowa drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej (inwestycja 

rozpoczęta). 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne 

 Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Witomino w ciągu 

ul. Hodowlanej wraz z budową zbiornika retencyjnego - inwestycja zakończona, 

w ramach prac wybudowano zbiornik retencyjny otwarty, przepływowy z drogą 

dojazdową i drogą wokół zbiornika z kostki brukowej, przebudowano kanalizację 

deszczową w ul. Hodowlanej, Wielkokackiej, II MPS, Stawnej. 

 Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych – etap I - 

inwestycja zakończona, w ramach prac wybudowano dwa suche zbiorniki retencyjne: 

zbiornik „Obwodnica" i zbiornik „Zielenisz" wraz z odtworzeniem i regulacją Potoku 

Wiczlińskiego i rzeki Kaczej.  

 Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – 

etap II - inwestycja zakończona, w ramach prac wykonano m.in. regulację Potoku 

Wiczlińskiego na odcinku od km 3+029,00 do km 3+384,20, wybudowano suchy zbiornik 

retencyjny „SZKOŁA” z zaporą ziemną, budowlą upustową oraz przelewem 

powierzchniowym z mostem oraz wykonano przepusty pod drogą eksploatacyjną 

oraz pod ul. Wiczlińską. 
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 Przepust drogowy pod ul. Z. Nałkowskiej - inwestycja zakończona, w ramach prac 

wykonano m.in. nawierzchnię drogową z masy SMA, chodnik z kostki betonowej, opaska 

z kostki betonowej oraz przykanalik kanalizacji deszczowej z podłączeniem 2 wpustów 

deszczowych. 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry wraz z przebudową sieci wodociągowej 

i wymiana nawierzchni w pasie drogowym - inwestycja zakończona. 

 Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, w tym: budowa punktu pomiaru opadu 

atmosferycznego sieci monitoringu na terenie zbiornika retencyjnego przy ul. II MPS 

(inwestycja zakończona); budowa oświetlenia odcinka drogi eksploatacyjnej DG3 wzdłuż 

Potoku Wiczlińskiego (inwestycja zakończona). 

Inwestycje oświetleniowe 

 Budowa oświetlenia: ciąg pieszy pomiędzy ul. Nagietkową i Gorczycową; ul. Sojowa; 

ul. Jana Kazimierza; odcinek pomiędzy ul. Białostocką i Podolską; ul. Łanowa, 

Nagietkowa, Kolonia oraz plac zabaw przy ul. Rdestowej; ciągi piesze przed budynkiem 

ZSP 2; boisko przy ul. Spokojnej; ciąg pieszy pomiędzy ul. Krętą i Źródło Marii; ul. Staffa; 

dwa mostki na rzece Kaczej w ciągu ul. Szyprów i Cyprysowej; ul. Górnicza. 

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
 

Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w 2021 r.: 

Infrastruktura drogowa i piesza 

 Wykonano remonty/modernizacje nawierzchni na długości ok. 7 km, w tym: 

 W ramach projektu Klimatyczne Centrum wykonano: przebudowę chodnika 

ul. 10 Lutego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Podjazd, przebudowę chodnika 

ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do Władysława IV, wykonanie 

nawierzchni DDR na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 3 Maja; 

 Wykonano buspas w ul. Janka Wiśniewskiego na odcinku od przystanku 

autobusowego do wjazdu na łącznicę Estakady Kwiatkowskiego; 

 Zmodernizowano 2 zatoki komunikacji miejskiej; 

 Zmodernizowano nawierzchnię: ul. Unruga na odcinku od ul. Metalowej do łącznika 

z ul. Rtęciową; ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Staniewicza; 

ul. Morska/ Warszawska; ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Buraczanej do 

ul. Korzennej; 

 Wykonano przebudowę infrastruktury w ul. Halickiej w celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

 Wykonano DDR wzdłuż ul. Władysława IV na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Armii 

Krajowej; 

 Zmodernizowano dylatacje estakady na łącznicy wjazdowej z ul. Janka Wiśniewskiego 

w Estakadę Kwiatkowskiego wraz z nawierzchnią jezdni, wymieniono dylatacje 

w rejonie przegubu nr 15 w sąsiedztwie ul. Morskiej; 

 Wykonano łącznik dróg rowerowych Sieradzka-Wielkopolska; 

 Wykonano remont nawierzchni: ul. Wielkopolska; ul. Jana z Kolna w rej. skrzyżowania 

z Władysława IV; ul. Wójta Radtkego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Władysława IV; 
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ul. Władysława IV w rejonie Urzędu Skarbowego; ul. Bema na odcinku od 

ul. Kilińskiego do ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego; ul. Kołłątaja od ul. Surmana 

do ul. Bp. Okoniewskiego; ul. Gryfa Pomorskiego- sięgacz; ul. Powstania 

Wielkopolskiego na odcinkach ok. 1 000 m2; ul. Powstania Śląskiego na odcinku od 

budynku nr 24 ok. 630 m2; ul. Małkowskiego; ul. Wielkopolska na wys. ul. Spokojnej  

w kierunku Centrum; ul. Miętowa od ul. Skrzypowej za ul. Rumiankową; ul. 

Wielkopolska na wysokości ul. Grażyny w kier. Karwin; ul. Czernickiego; ul. Ikara na 

długości około 120 mb; 

 Wykonano odcinkowo remont ul. Kameliowej, Gorczycowej, Bazyliowej, Imbirowej; 

 Utwardzono nawierzchnię w technologii płyt yomb ul. Św. Mikołaja na dł. 638 mb. 

 Wykonano/wyremontowano schody/ciągi piesze, chodniki, w tym: schody do p.p. 

ul. Władysława IV z ul. Świętojańską na Wzgórze Św. Maksymiliana od strony SKM; 

schody łączące ul. Wielkopolską z ul. Kurpiowską; schody łączące ul. Miętową 

z ul. Łopianową; schody pomiędzy ul. Moniuszki a Norwida; schody w ciągu pieszym 

na Kolibkach; chodnik i schody ciągu ul. Szafranowej 12; schody Park Plymouth; schody 

w ul. Przebendowskich na wys. nr 38; chodnik w ul. Partyzantów nr 28; odcinki chodników 

w rejonie Miętowej i Cynamonowej. 

 Wykonano 4 szt. wyniesionych przejść w ulicach: Chabrowej (2szt), Chylońskiej (1 .szt.), 

Spokojnej (1 szt.). 

 Wykonano 9 szt. progów zwalniających w ulicach: Słoneczna (2szt), Leszczynki (2 szt.), 

Kołłątaja (1 szt.), Druskiennicka (1 szt.), Przemyska (1 szt.), Halicka (1 szt.), Starodworcowa 

(1 szt.). 

 W ramach współpracy z Radami Dzielnic wykonano roboty drogowe i remonty, w tym: 

chodnik w ul. Wiczlińskiej; ul. Pionierów na odcinku od ul. Hodowlanej do ul. Niskiej; 

chodnik na odcinkach ul. Bytomskiej i Świętopełka; ciąg pieszy wzdłuż ul. Sikorskiego; 

wyniesione przejście w ciągu ul. Spokojnej; próg zwalniający w ul. Starodworcowej 

w rej. ul. Szczęśliwej; chodnik ul. Starodworcowej od nr 9 do ul. Wesołej; próg 

zwalniający w ul. Leszczynki; utwardzenie miejsc postojowych w ul. Białostockiej; ul. Płk. 

Dąbka od nr 207 do nr 247; schody przy ul. Ledóchowskiego 8; nawierzchnia ul. Ikara 

w rejonie nr 14; ul. Słoneczna; chodnik ul. Makuszyńskiego; ul. Chlebowa na odcinku 

od ul. Solnej do nr 12A. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano: nowy trakt pieszy – połączenie ul. Długiej 

z Lidlem; rewitalizację terenu wokół Pomnika Rozstrzelanych Chłopców; remont drogi 

dojazdowej do budynku ul. Żelazna 29. 

Infrastruktura dot. inżynierii ruchu 

 Wykonano przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną ul. Jana z Kolna – Hala Rybna. 

 Zmodernizowano 8 sygnalizacji świetlnych.  

 Wybudowano 5 aktywnych przejść dla pieszych. 

 Rozwijano system TRISTAR. 
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Gdyńskie Centrum Sportu 
 

W 2021 r. Gdyńskie Centrum Sportu zrealizowało następujące inwestycje dotyczące 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 

 Przeprowadzono remonty i inwestycje na terenie obiektów sportowych GCS: kompleks 

obiektów sportowych przy ul. Olimpijskiej; Ośrodek Hipoterapii; Gdynia Arena; Narodowy 

Stadion Rugby; Stadion Miejski. 

 Przebudowano boisko z trawy syntetycznej przy ul. Nauczycielskiej. 

 We współpracy z Radami Dzielnic zrealizowano takie działania jak: 

 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego 

przy ul. Chwarznieńskiej; 

 Modernizacja boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa; 

 Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem 

na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53; 

 Montaż siłowni i huśtawki wraz z małą architekturą, wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej oraz monitoringu, budowa murów oporowych w rejonie ul. Podgórskiej;  

 Doposażenie istniejącej siłowni oraz montaż nawierzchni bezpiecznej 

pod urządzeniami w rejonie skweru ks. P. Mazura, dzielnica Dąbrowa – Zadanie 

będzie realizowane przez ZDiZ; 

 Montaż nawierzchni bezpiecznej pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej 

w rejonie ul. Miętowej, dzielnica Dąbrowa - Zadanie będzie realizowane przez ZDiZ; 

 Montaż nawierzchni bezpiecznej pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej 

w rejonie ul. Rdestowej , dzielnica Dąbrowa – Zadanie będzie realizowane przez ZDiZ; 

 Montaż stacji napraw rowerów w dzielnicach: Cisowa, Redłowo, Pogórze, Oksywie; 

 Modernizacja sceny w Parku Kilońskim; 

 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: 

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

i Żeglarzy. Inwestycja zakończona. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowano takie inwestycje jak: 

 Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy boisku o nawierzchni ze sztucznej 

trawy na terenie SP nr 10. Inwestycja zakończona; 

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

zakończona; 

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

 Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim. Inwestycja zakończona; 

 Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ul. Niemojewskiego 

i Drzymały. Inwestycja zakończona; 

 Doposażenie istniejącego placu z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Racławickiej. 

Inwestycja zakończona. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 zrealizowano takie inwestycje jak: 
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 Odbudowa ścieżki zdrowia w lesie na Dąbrowie przy ul. Nagietkowej. Inwestycja 

zakończona; 

 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 2020-2045”, który stanowi aktualizację dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015-2035” 

zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2002 r. 

Aktualizacja dokumentu została przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdyni z 22 grudnia 2021 r. 

Obowiązek posiadania dokumentu wynika z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r.  

Zgodnie z ww. dokumentem, prognozowany jest duży wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną, kosztem zapotrzebowania na ciepło sieciowe, przy jednoczesnym spadku 

zapotrzebowania oraz nieznacznym wzrostem zapotrzebowania na gaz. Z obliczeń 

zapotrzebowania bieżącego i prognozowanego przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną, gaz i ciepło na obszarze gminy oraz porównania wyników obliczeń z planami 

spółek energetycznych wynika, że Gdynia posiada wysoki stopień bezpieczeństwa 

energetycznego. 

Gdynia realizuje swoją politykę energetyczną w oparciu o Program polityki energetyczno-

klimatycznej Gminy Miasta Gdyni przyjęty zarządzeniem nr 2425/20/VII/U Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni 

na lata 2015-2020, który zawiera kilka zaplanowanych działań do realizacji do 2023 r. 

Najważniejsze działania zrealizowane w 2021 r. w ramach realizacji polityki energetycznej 

miasta: 

 Przyznano dotacje ekologiczne dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania i montaż 

odnawialnych źródeł energii. Zawarto łącznie 160 umów na łączną kwotę 494 732,66 zł, 

w tym 52 680 zł pochodzących z WFOŚiGW. 

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

gazu, ciepła sieciowego za pomocą systemu informatycznego InvisoLite w budynkach 

należących do mienia gminy. 

 Prowadzono doradztwo energetyczne dla mieszkańców: 

 Organizacja szkoleń dla zarządców nieruchomości dot. przyłączenia budynków 

do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 Udzielanie porad mieszkańcom poprzez kontakt telefoniczny i mailowy; 

 Prace nad rozwojem platformy internetowej one-stop-shop dla mieszkańców 

poświęconemu efektywności energetycznej budynków; 

 Zamieszczanie informacji na stronie internetowej „Gdynia energetyczna”; 

 Publikacja porad energetycznych dla mieszkańców Gdyni. 
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 Utworzono stanowisko ds. umów energii elektrycznej, którego zadaniem jest obsługa 

realizacji umów na dostawy energii elektrycznej, włączania i wyłączania punktów poboru 

energii przy zawieraniu umów sprzedażowych i dystrybucyjnych, prowadzenia spraw 

reklamacyjnych, opieki nad odbiorcami energii elektrycznej dla punktów gminnych. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe (ZDiZ) na grupowy zakup energii 

elektrycznej na 2022 r. dla grupy zakupowej NORDA liczącej 42 członków z terenu 

województwa pomorskiego o wolumenie 86 tys. MWh. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe (OPEC) na grupowy zakup gazu na rok 2022. 

 Kontynuowano proces optymalizacji taryf dystrybucyjnych energii elektrycznej dla ponad 

200 punktów poboru energii. Oszczędności szacowane są na poziomie 740 000 zł rocznie. 

 Rozpoczęto realizację projektu dot. utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB). Zatrudniono koordynatora do realizacji tego projektu, uruchomiono 

punkt informacyjny w COM Riviera. Mieszkańcy w 2021 r. złożyli 820 deklaracji w wersji 

papierowej. Wydział Edukacji i ZBiLK złożyli elektronicznie deklaracje dla budynków 

gminnych. Realizacja do 2023 r. 

 Gdynia została partnerem stowarzyszonym projektu Heat-Insyde. Gmina udostępniła 

budynek mieszkalny wielorodzinny na potrzeby realizacji inwestycji pilotażowej projektu 

– montaż OZE wraz z magazynem energii oraz stworzenie tzw. „bliźniaka”. 

 Przyłączenie Gminy Miasta Gdyni do programu krajowego „Czyste Powietrze”. Zawarto 

porozumienie  z WFOŚiGW na obsługę beneficjentów krajowego programu „Czyste 

Powietrze”, w ramach porozumienia uruchomiono punkty obsługi mieszkańców 

dla programu w Centrum Obsługi Mieszkańca Riviera i w Informacji Turystycznej oraz 

realizowano działania promocyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. 

 Realizowano projekt IMPLEMENT, w ramach którego odbyła się certyfikacja gminy 

potwierdzająca zapewnienia wysokich standardów jakości. Przeprowadzono wstępny 

samodzielny audyt, po czym wizyta audytora zewnętrznego potwierdziła, że Gdynia 

ma szanse na certyfikat na najwyższym poziomie GOLD European Energy Award. 

Realizacja zaplanowana jest na 2022 r. 

 Realizowano projekt MATRYCS: Modular Big Data Applications for Holistic Energy 

Services in Building projektu dofinansowanego z UE w 100% w ramach Horyzont 2020. 

W trakcie realizacji powstać ma narzędzie dla mieszkańców wspomagające one-stop-

shop zawierająca informacje pomocne do realizacji działań termomodernizacyjnych, 

wymiany źródła ogrzewania, montażu OZE, dotacji, wykonawców. 

 Współpracowano z PGE EC i OPEC w ramach „Porozumienia na rzecz Partnerstwa 

dla zrównoważonego rozwoju”. Powołano 4 zespoły zadaniowe: Bezpieczeństwo 

Energetyczne, Ekologia, Efektywność Energetyczna, Współpraca Trójsektorowa.  

 W ramach porozumienia realizowano kampanię pod hasłem „Daj się ogrzać. Przyłącz się 

do Ciepłolubnych”, która zachęcała mieszkańców do likwidacji pieców węglowych 

i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
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 Realizowano projekt „Strażnicy energii” w ramach porozumienia z firmą DALKIA na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej w budynkach gminnych (10 szkół podstawowych). 

Określono zasady współpracy oraz metodologię wyliczania oszczędności. DALKIA 

przeprowadziła nieodpłatne szkolenia dla pracowników UM Gdyni związane z analizą 

danych na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach. 

 Realizowano „Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia 

energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, a także gospodarki cyrkulacyjnej” 

zawierający działania z zakresu edukacji ekologicznej; 

 Realizowano program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców Gdyni – 

„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja V”. Przeprowadzono badania 

w 130 budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. 

 Realizowano projekt „K.O.Z.A. – Korzystane Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery”, 

w ramach którego w 2021 r. doposażono Straż Miejską w sprzęt i materiały niezbędne 

do kontynuowania pokazów. 

 Zrealizowano drugą Rodzinną „Olimpiadę energetyczną o puchar Prezydenta Gdyni”. 

 

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 XXVIII/936/21 

z dnia 31 marca 2021 r. – w związku z aplikacją przez PKM Sp. z o. o. w Gdyni o dofinansowanie 

zakupu 12 przegubowych autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej  infrastruktury 

ładowania oraz przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni – o dofinansowanie zakupu 7 trolejbusów 

przegubowych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) 

organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

powstała konieczność uspójnienia z dokumentami aplikacyjnymi i uaktualnienia kluczowego 

dokumentu strategicznego w zakresie transportu publicznego. Działania zaplanowane 

w projektach inwestycyjnych, obu wymienionych wyżej operatorów, są kontynuacją 

i rozwinięciem działań realizowanych już przez PKA Sp. z .o.o. w ramach projektu pn. "Rozwój 

elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru 

wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań", który otrzymał 

dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie: 6.1 

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. W Planie zostały określone zadania 

z zakresu publicznego transportu zbiorowego w Gdyni.  Za  jego realizację odpowiada Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

W związku z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono w 2021 r. badania potrzeb 

transportowych oraz preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni – 
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do planowania oferty przewozowej wykorzystywano wyniki badań z 2018 r. Wiosną 2021 r. 

zrealizowano natomiast badania wielkości popytu w przekrojowych punktach sieci 

komunikacyjnej – w Gdyni i w obsługiwanych gminach ościennych – w celu określenia zmian, 

jakie nastąpiły w popycie wskutek pandemii. Badania te przeprowadzano w przerwach 

pomiędzy okresami nauki zdalnej, między kolejnymi falami pandemii. Jesienią wykonano 

badania wielkości popytu w pojazdach wszystkich linii obsługujących dzielnicę Chwarzno-

Wiczlino. Celem tych badań była weryfikacja popytu po zmianach podaży usług wdrożonych 

w tej dzielnicy w rezultacie wdrożenia koncepcji jej obsługi wypracowanej w ramach projektu 

unijnego SMACKER. 

W 2021 r. w ramach realizacji Planu na terenie Gdyni wykonano m.in. następujące działania: 

 Na obszarze Gdyni wykonano 17,038 mln wozokilometrów, w tym 5,599 mln wozokm 

trolejbusami (32,86%). W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost wielkości pracy 

eksploatacyjnej o 1,07%, który był następstwem wykonywania kursów bisowych, 

w stosunku do podstawowych zaplanowanych w rozkładach jazdy (ze względu 

na ograniczenie liczby pasażerów, którzy mogli korzystać z pojazdów komunikacji 

miejskiej w czasie pandemii COVID-19) oraz dodatkowej obsługi uroczystości, wydarzeń 

okolicznościowych, sportowych i rozrywkowych. 

 Przewieziono 53,35 mln pasażerów, co w porównaniu do 2020 r. (47 mln pasażerów) 

oznacza 13,5% wzrost.  

 Przewieziono minibusami 6346 osób z niepełnosprawnością i 2302 opiekunów, wykonano 

102 tys. wozokilometrów. W stosunku do 2020 r. liczba wozokilometrów wzrosła o 48,18%. 

Ponadto, zgodnie ze zleconym przez Wojewodę Pomorskiego z 12 stycznia 2020 r. 

zadaniem, realizowano dowozy osób z niepełnosprawnością na szczepienia przeciw 

COVID-19. W 2021 r. przewieziono 968 osób. 

 Wprowadzono do eksploatacji 14 pojazdów zakupionych na rynku wtórnym. 

 Na podstawie analizy wyników badania preferencji i zachowań transportowych  

mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino podjęto decyzję o zmianie modelu obsługi tej 

dzielnicy, polegającą na zmniejszeniu liczby linii (likwidacja linii 103 i 172) na rzecz 

większej liczby kursów na liniach podstawowych: 140, 147 i 160. W rezultacie z dniem 

1 marca wprowadzono zmiany w gdyńskiej komunikacji miejskiej – głównie dotyczące 

obsługi dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz centrum miasta. 

 W celu poprawy dostępności przestrzennej komunikacji miejskiej, zgodnie z założeniami 

idei KLIMATycznego Centrum, na przebudowany (wydłużony) przystanek „3 Maja 01” przy 

ul. 10 Lutego wprowadzono dodatkowo wszystkie linie, których trasy prowadziły do tej 

pory ulicami: Dworcową, 10 Lutego, 3 Maja i Armii Krajowej.  

 W dniu 26 czerwca zmieniono rozkłady jazdy wszystkich linii trolejbusowych. Na liniach: 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 oraz 23 + 33 wprowadzono jednakową, 20-minutową 

częstotliwość kursowania trolejbusów w godzinach międzyszczytowych.  

 W celu zapewnienia rytmiczności odjazdów na liniach powiązanych rozkładowo 

z trolejbusowymi, zmieniono rozkłady jazdy linii: R, S, W, 114, 159 i 181.  
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 Zmieniono rozkłady jazdy linii midibusowych: 137, 145 i 153. Na liniach 137 i 145 w godz. 9-

13 zwiększono częstotliwość kursowania midibusów z 30 do 20 minut. Ponadto w dni 

nauki szkolnej wybrane kursy linii 145 skierowane zostały przez Wielki Kack Fikakowo. 

 W dniu 13 września wprowadzono zmiany rozkładów jazdy na liniach 21, 24 i 320. 

Trolejbusy linii 21 wycofane zostały z obsługi Skweru Kościuszki. Zwiększono 

częstotliwość kursowania linii 24 w dni powszednie w godz. 6 – 6:30 z 20 do 12 minut. 

Linię 21 w obsłudze Skweru Kościuszki zastąpiła linia 320, która do tego czasu 

funkcjonowała tylko jako sezonowa. 

 

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 Wydział Inwestycji – 

Referat Zrównoważonej Mobilności. 

W 2021 r. w ramach realizacji Planu wykonano m.in. następujące działania: 

 Wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Derdowskiego/ul. Żeromskiego, 

w ramach projektu KLIMATyczne Centrum Gdyni.  

 Zbudowano DDR wzdłuż ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Andersa do ul. Kwiatkowskiego 

(ok. 350 m) - fragment trasy rowerowej R-10. 

 Wprowadzono Strefę tempo 30 (ruch rowerowy w ruchu ogólnym) na nowo zbudowanej 

ul. Sterników z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej. 

Wybudowano ciąg pieszo-jezdny objęty ograniczeniem prędkości do 30 km/h długości 

ok. 220 m. 

 Rozpoczęto budowę węzła integracyjnego - Węzeł Karwiny. 

 Zakończono budowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, w tym wykonano ścieżkę 

rowerową w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej (ok. 330 m), 

24 szt. stojaków rowerowych i 1 szt. stacji naprawy rowerów. 

 Wykonano buspasy m.in. na ul.  Janka Wiśniewskiego (200 m), przedłużenie buspasa 

na ul. Małokackiej (kolejne 500m). 

 Przebudowano 9 zatok przystankowych. 

 Zbudowano 17 szt. parkingów rowerowych. 

 Wyznaczono 209 miejsc postojowych dla hulajnóg elektrycznych. 

 Podpisano porozumienia o współpracy z 7-ma operatorami hulajnóg elektrycznych. 

 Wyremontowano ul. 10 lutego w ramach realizacji projektu Klimatyczne Centrum, w tym: 

zastosowano płyty fakturowane w rejonach „zebr”, które są niezwykle przydatne dla osób 

niedowidzących i niewidomych, w skrajni chodników nasadzono zieleń w postaci 38 sztuk 

miłorzębów dwuklapowych i 2 000 sztuk bylin z gatunku japońskich traw ozdobnych, 
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wyznaczono 3 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczono także 

3 miejsca parkingowe dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, zbudowano trasę 

rowerową o łącznej długości 463 metrów. 

 Uruchomiono przetarg na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja przystanku osobowego 

SKM Gdynia Grabówek”. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2022 r. 

 Zakończono inwestycję pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dąbka”, w tym: budowa 

drogi dla rowerów. 

 Zakończono inwestycję pn. „Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7”, w tym: budowa 

trzech parkingów rowerowych z miejscami obsługi rowerzystów. 

 Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem 

ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej”. W ramach inwestycji 

wykonywany był ciąg pieszo-jezdny na całej długości objęty strefą zamieszkania 30km/h. 

 Zorganizowano kampanię „Odprowadzam sam" w gdyńskich przedszkolach publicznych 

i klasach "0" szkół podstawowych. 

 Zorganizowano 10. edycję konkursu rowerowego dla gdyńskich przedsiębiorstw 

„Do pracy jadę rowerem”. W konkursie wzięło udział 337 firm, a 2070 uczestników 

zarejestrowało 133 tysiące przejazdów. 

 Przystąpiono do ogólnopolskiej akcji pn. „Rowerowy Maj”, której celem jest 

popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu do szkoły.  

 Zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

 Kontynuowano prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów towarowych 

dla przedsiębiorców, urzędników oraz organizacji pozarządowych. 

 Kontynuowano prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów towarowych 

dla mieszkańców. 

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Gdyni do roku 2035 
 

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/793/20 z dnia 25 listopada 

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.  

W 2021 r. w ramach realizacji dokumentu wykonano m.in. następujące działania: 

 W styczniu Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o. złożyło wniosek 

o dofinansowanie zakupu przegubowych autobusów elektrycznych wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury ładowania, a Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej 

w Gdyni sp. z o.o.  – o dofinansowanie zakupu trolejbusów – w ramach programu 

priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) organizowanego przez Narodowy 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie i w grudniu podpisano umowy o dofinansowanie. 

 W dniu 21 kwietnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni Sp. z o.o. 

podpisało z EvoBus Polska umowę na zakup, w ramach Działania 6.1 – Rozwój 

publicznego transportu zbiorowego w miastach, w Osi Priorytetowej VI Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 24 zeroemisyjnych Mercedes-Benz 

eCitaro wyposażonych w m.in.: elektryczne ogrzewanie, system rekuperacji, innowacyjne 

systemy bezpieczeństwa z asystentem martwego pola i systemem awaryjnego 

hamowania, tzw. alkolock, automatyczne wykrywanie i tłumienie ognia, aktywny 

tempomat czy nowoczesną klimatyzację z aktywnymi filtrami neutralizującymi wirusy. 

W każdym z pojazdów będzie też defibrylator. W ramach projektu na terenie zajezdni 

zostanie zainstalowanych 13 ładowarek dwupunktowych typu plug-in do ładowania 

nocnego elektrobusów. 

 Na przystankach końcowych wybranych linii komunikacyjnych prowadzono budowę stacji 

pantografowych ładowania autobusów elektrycznych. Docelowo zostanie uruchomionych 

7 stacji ładowania na terenie miasta. 

 W ramach projektu EfficienCE (Program INTERREG CE), realizowanego 

przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej i projektu CAR (Creating  Automotive 

Renewval - Program INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK) realizowanego przez Gdynię 

zbudowano mobilną (przenośną) stację ładowania samochodów elektrycznych 

pozwalającą na ładowanie z różną mocą i różnym prądem (AC i DC), którą można 

podłączyć poprzez przekształtnik w dowolnym miejscu do trakcyjnej sieci trolejbusowej 

na terenie miasta. Prototyp uruchomiono na terenie parkingu gdyńskiej zajezdni 

trolejbusowej.  

 Przy ul. Komandorskiej uruchomiono pilotażowe ładowarki montowane na słupach 

oświetleniowych, które są efektem współpracy Gdyni ze spółką Energa Oświetlenie. 

Zakres ich mocy wynosi od 3 do 22 kW. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce 

przeznaczone dla indywidualnych użytkowników samochodów elektrycznych. 

 Do końca roku 2021 na terenie Gdyni zamontowano 42 stacje ładowania, które zapewniają 

70 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Wszystkie punkty 

ładowania na terenie miasta Gdyni są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 Od lutego zwiększono udział trolejbusów w obsłudze linii 181, z 34% do 57%. Trolejbusy 

stały się więc podstawowymi – a autobusy uzupełniającymi – środkami transportu. 

Wszystkie eksploatowane na linii 181 trolejbusy to najnowsze pojazdy przegubowe 

wyposażone w baterie akumulatorowe, pozwalające pokonać część trasy bez sieci 

trakcyjnej. 

 Uruchomiono bezpłatną, sezonową linię „Orłowski meleks”, funkcjonującą w okresie 

wakacji na trasie Dworzec Gdynia Orłowo – Molo.  Linię obsługiwały dwa pojazdy 

elektryczne, z których każdy mógł przewieźć maksymalnie 13 osób. Z połączenia 

skorzystało ok. 25 tysięcy osób. 

 Zakupiono samochód elektryczny marki Dacia Spring dla Straży Miejskiej. 

 Wynajęto dwa samochody elektryczne na potrzeby obsługi Urzędu Miasta Gdyni. 
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 Zakupiono rowery elektryczne na potrzeby stworzenia wypożyczalni dla urzędników 

Urzędu Miasta. Rowery są zlokalizowane w każdym z oddziałów urzędu oraz w siedzibie 

głównej co pozwala na pokonywanie rowerami tras pomiędzy budynkami.  

 Rozszerzono program dofinansowania zakupu rowerów cargo-bike ze wspomaganiem 

elektrycznym – jest to jedyny taki program w skali kraju. Dofinansowanie jest 

realizowane w ramach programu CityChangerCargoBike oraz środków własnych Urzędu 

Miasta Gdyni. Projekt jest współfinansowany z Programu Ramowego Unii Europejskiej 

Horyzont 2020. W ramach podjętych działań nadal funkcjonuje przy urzędzie 

wypożyczalnia rowerów cargo, które pozwalają na przewożenie towarów o masie 

do 100 kg. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. we flocie pojazdów gdyńskiej komunikacji miejskiej 

eksploatowano 108 trolejbusów, co stanowiło 29,7% całej floty. Gmina Miasta Gdyni spełnia 

więc wymogi minimalnego udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie wykorzystywanej 

w komunikacji miejskiej określonego dla roku 2025 – zgodnie z art. 68 ust. 4 ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 

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 2021 r. w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia zrealizowane zostały m.in. takie działania 

jak: 

 Realizowano programy polityki zdrowotnej: 

 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 2021 –2022”; 

 Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki zakażeń wirusami 

brodawczaka ludzkiego na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021-

2023”; 

 Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania depresji 

poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021 - 2023”; 

 kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki 

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

w Gminie Miasta Gdyni na lata 2020 –2021”; 

 Kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju 

i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 

problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina”; 
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 Kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

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

 We współpracy z podmiotami leczniczymi wykonano następujące zadania: 

 Zadanie publiczne stanowiące ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych 

dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin pn. „Nie trać nadziei – 

możemy Ci pomóc”; 

 Zadanie pn. „Profilaktyka chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa” w zakresie prowadzenia 

ośrodka wsparcia i rozwoju dla dzieci i młodzieży w lokalu stanowiącym własność 

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

 We współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano takie zadania jak: 

 Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV - Fundacja 

Pomorski Dom Nadziei; 

 Rehabilitacja dla Gdynian z niepełnosprawnością po COVID-19 - Fundacja Fly; 

 Trening pamięci dla seniorów chorych na chorobę Parkinsona - Stowarzyszenie 

Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin; 

 Centrum Rehabilitacji Pokoronawirusowej - Fundacja Adaptacja; 

 Aktywność ruchowa niewidomych i słabowidzących na basenie - Polski Związek 

Niewidomych Okręg Pomorski; 

 Emocjonalne warsztaty kulinarne - Fundacja Nieustraszone; 

 Bliskie relacje - warsztaty z seksualności dla osób z niepełnosprawnościami - 

Fundacja Prosto z Serca; 

 Jesień - po Covidzie - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON; 

 Wyjście do teatru z okazji Dnia Białej Laski - święto osób niewidomych 

i słabowidzących - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski; 

 Profilaktyka żywieniowa osób niepełnosprawnych - Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków O. Wojewódzki; 

 20-lecie powstania Stowarzyszenia Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin 

z siedzibą w Gdyni - warsztaty plastyczne w ramach, których przygotowane będą 

dyplomy i upominki dla gości Jubileuszu - Stowarzyszenie Chorych na Chorobę 

Parkinsona i ich Rodzin; 

 Jeszcze sprawniejsi 2021 - Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”; 

 Poprawa sprawności, samodzielności i komfortu życia osób niepełnosprawnych - 

Fundacja „Wspieraj lokalnie”; 

 Zadanie pn. 31-ta Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego 

Towarzystwa Pomocy Telefonicznej  i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy 

Przyjaciel” na temat: „Aktywność społeczna a COVID – Wpływ ograniczeń aktywności 

społecznej wywołanych epidemią COVID na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poziom 

uzależnień od czynników psychoaktywnych” - Polskie Towarzystwo Pomocy 

Telefonicznej. 

 We współpracy z innymi podmiotami zrealizowano zadanie pn. „Prowadzenie zajęć 

psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem DDA/DDD” (AD REM 

Psychoedukacja i Terapia Krystyna Grodowska – Rodak). 

 Realizowano projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020: 
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 „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, 

wejherowskiego i puckiego” - w 2021 r. wykonano 256 badań przesiewowych 

OGGT/glikemii na czczo, przebadanych zostało 163 mieszkańców Gdyni; 

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

Gdyni” - w ramach projektu od stycznia 2021 r. w żłobku Niezapominajka w filii 

Dąbrowa utworzono 27 nowych miejsc opieki. 

 W ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 

 Uczestniczono w programie MALUCH+ - w ramach programu otrzymano 

dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez 

Gminę Miasta Gdyni z udziałem wcześniejszych edycji Programu MALUCH+ (Moduł 2) 

na łączną kwotę 762 960 zł; 

 Dofinansowano przez Gminę Miasta Gdyni miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennej. 

 Zawarto/kontynuowano 46 umów współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu 

realizacji zadań w ramach ochrony i profilaktyki zdrowia takich jak: 

 Wspierano rozwój dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych 

niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia - Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni; 

 Prowadzono aktywizację społeczną osób po amputacji krtani - Polskie Towarzystwo 

Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy; 

 Prowadzono ośrodek wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących - Gdyńskie 

Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”; 

 Realizowano pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom - Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost”; 

 Prowadzono zajęcia z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni - 

Fundacja Dogtor; 

 Realizowano zadania mające na celu poprawę sprawności fizycznej osób z chorobą 

Alzheimera oraz organizowano grupy wsparcia dla osób chorych, ich rodzin 

i opiekunów - Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera; 

 Realizowano zadania mające na celu poprawę sprawności fizycznej osób z chorobą 

otępienną, ich rodzin i opiekunów - Caritas Archidiecezji Gdańskiej; 

 Aktywizowano, integrowano środowisko osób z niepełnosprawnościami 

oraz organizowano grupy wsparcia - Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów 

„Zaczarowani”, Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży, Stowarzyszenie „Cool-awi”, 

Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym SPON, 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”, Gdyńskie 

Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Fundacja Prosto 

z Serca, Fundacja dzieciom „Prosty Start”; 

 Przeciwdziałano wysiłkowemu nietrzymaniu moczu - Stowarzyszenie Amazonek 

Gdyńskich; 

 Realizowano profilaktykę chorób onkologicznych i edukacja zdrowotna mieszkańców 

Gdyni - Fundacja „Gdyński Most Nadziei”; 



 

26 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

 Utrzymywano sprawność fizyczną i psychiczną oraz integrowano osoby chore na 

stwardnienie rozsiane - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 

Pomorski; 

 Świadczono usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni - 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”; 

 Realizowano działania mające na celu poprawę 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 O. w Gdańsku, 

Fundacja Prosto z Serca, Fundacja dzieciom „Prosty Start”, Stowarzyszenie „Cool-

awi”; 

 Prowadzono opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 

oraz prowadzono poradnię opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni - 

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca; 

 Prowadzono centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 

w Gdyni - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe; 

 wspierano osoby po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo – mózgowych - 

Fundacja Wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”; 

 Prowadzono bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego - Stowarzyszenie 

„Cool-awi”; 

 Realizowano działania mające na celu poprawę zdolności funkcjonowania 

psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej 

na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 - Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracji, ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami 

rozwoju, Fundacja Prosto z Serca; 

 Poprawiono dostępność do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego 

dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększano wiedzę na temat 

możliwości uzyskania pomocy - Fundacja Wielkie Rzeczy; 

 Prowadzono kampanie edukacyjne na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami 

i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni - Instytut 

Wiedzy i Kompetencji. 

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

jak: Spotkania Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Profilaktyki Uzależnień, Dzień Chleba, Obchody 

dnia Św. Łukasza wraz z rozdaniem nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników 

ochrony zdrowia; „Spraw(dź) się na jesień” oraz „Spraw(dź) się na święta”; festyn 

dla dzieci „Wgraj się”; Piknik rodzinny z okazji „Dnia walki z cukrzycą”; „Zadbaj o zdrowie 

– Gdyński Dzień Profilaktyki”; „Zadbaj o zdrowie – Gdyński Dzień Profilaktyki na bis”. 

 Utworzono i koordynowano utworzone w Gdyni Punkty Szczepień Powszechnych 

oraz Punkty Drive-Thru. 

 W ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień opracowano broszurę informacyjną 

pt. „Chcesz zmienić uzależnienie zmień na zdrowe jedzenie” oraz podcast „Zaburzenia 

odżywiania – jak unikać wyrabiania złych nawyków żywieniowych?”. 
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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 2021 r. obejmowały m. in.: 

 Zorganizowano XXII edycję konkursu „Gdynia bez barier” oraz galę XXI edycji konkursu 

„Gdynia bez barier”. 

 Zorganizowano galę I edycji Nagrody 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 kalendarz misyjny „Gdynia bez barier” na rok 2022. 

 Realizowano kampanię edukacyjną "Don't DISS my ability!”. W ramach zadania 

zrealizowano warsztaty edukacyjne, przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu Gdyni oraz kampanię społeczną w szkołach 

ponadpodstawowych. 

 Realizowano program i prowadzono działania z zakresu edukacji seksualnej dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zadania przeszkolono 4 specjalistów 

do roli szkoleniowców, edukatorów, a także stworzono Program Terapeutyczny 

dla terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy użyciu 

symulatora niemowlęcia. 

 Realizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

Asystenci rozpoczęli pracę w czerwcu 2021 r., zapewniając do końca roku wsparcie 

71 osobom z niepełnosprawnościami (31 asystentów zrealizowało łącznie 5130 h 

wsparcia). 

 Zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące stosowania 

standardów dostępności cyfrowej w materiałach multimedialnych. 

 Zawarto porozumienie z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, w ramach którego 

przeprowadzono cykl szkoleń. Prowadzone zajęcia dotyczyły dobrych praktyk 

w komunikacji i obsłudze pasażera z niepełnosprawnością. Przeprowadzono 

25 bezpłatnych szkoleń dla pracowników SKM na stanowiskach: maszynista, kontroler, 

kasjer biletów. W zajęciach wzięło łącznie udział 248 osób. 

 Przeprowadzono 2 szkolenia z cyklu „Gdynia – turystyka dostępna” skierowane 

dla pracowników hoteli, restauracji, instytucji kultury i innych obiektów. 
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 Opracowano i wydano materiały informacyjno-edukacyjne dla potrzeb dyrektorów szkół, 

asystentów uczniów z niepełnosprawnościami, rodziców i opiekunów. 

 Utworzono wypożyczalnię z zastosowaniem leasingu sprzętu rehabilitacyjnego. W 2021 

r. wsparcie otrzymało 129 mieszkańców Gdyni, którzy korzystali z balkoników, kul, 

schodołazu, chodzików, rowerów oraz podnośników. 

 Zrealizowano film dla osób niesłyszących i niedosłyszących o sprawach do załatwienia 

w Urzędzie Miasta Gdyni i jego dostępności, który jest emitowany na stronie 

www.gdynia.pl. 

 Opracowano i wdrożono procedurę obiegu dokumentów dotyczących oceny dostępności 

inwestycji miejskich. 

 Sporządzono „Raport o stanie zapewnienia dostępności” dla budynku Urzędu Miasta 

Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. 

 Przeprowadzono audyt dostępności z uwzględnieniem standardu WCAG 2.0 stron 

internetowych UM Gdyni i miejskich jednostek budżetowych. 

 Przeprowadzono audyt posiadanych zasobów mieszkaniowych w Gdyni oraz budynków 

z siedzibami Rad Dzielnic. 

 W 2021 r. odbyły się wizje lokalne w budynku przy ul. 10 Lutego 26 w sprawie sposobu 

dostosowania części budynku użytkowanego przez CUPiSZ do potrzeb osób   

z niepełnosprawnością. 

 Wspólnie z Gdyńskim Centrum Sportu zorganizowano event na Plaży Śródmieście 

i Bulwarze Gdyńskim informujący spacerowiczów o dostępności Plaży Śródmieście. 

 W czerwcu 2021 r. zorganizowano wydarzenie "Plaża dla każdego" z pokazem akcji 

ratowniczej i prezentacją amfibii. 

 Zorganizowano 10 zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach Gdyńskiego 

Poruszenia. 

 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 2021 r. w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wsparciem 

objęto 4359 rodzin, w tym 3931 rodzin otrzymywało świadczenia, a 428 rodzin skorzystało 
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wyłącznie z pomocy w postaci pracy socjalnej. Wśród rodzin korzystających ze wsparcia 

ośrodka pomocy społecznej dominowały gospodarstwa jednoosobowe (74,6% ogółu). 

W średnio co siódmej rodzinie (13,5%) objętej wsparciem przebywały dzieci.  

Do głównych powodów wsparcia gdyńskich rodzin należały: niepełnosprawność (2 001 rodzin, 

tj. 50,9% ogółu rodzin korzystających ze wsparcia), długotrwała lub ciężka choroba 

(894 rodziny, tj. 22,7%), bezdomność (392 rodziny, tj. 10,0%).  

 

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. 

 W ramach realizacji Priorytetu 1 (rozwijanie działań o charakterze ponadsektorowym  

w rozwiązywaniu problemów społecznych) w 2021 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, Gdyńska Rada 

ds. Dzieci z Niepełnosprawnością; 

 W obszarze wsparcia rodziny i dziecka: Społeczna Rada Rodziny i Dziecka, Gdyńska 

grupa na rzecz wsparcia 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 realizacji Priorytetu 2 (zwiększenie liczby przedsięwzięć badawczych 

o charakterze populacyjnym w obszarze problematyk społecznych) przeprowadzono 11. 

edycję badania socjodemograficznego pn. „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych  

w Gdyni”. Jest ono realizowane co dwa lata, począwszy od 2001 r. Głównym 

organizatorem tegorocznej edycji badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gdyni, który wspierali koalicjanci m.in.: policja, straż miejska, Poszukiwawcze 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, pracownicy szpitali i organizacje pozarządowe. 

Wyniki badania służą do analizy bieżącego systemu pomocy osobom bezdomnym w Gdyni 

i mają wpływ na wyznaczenie nowych kierunków działań w polityce społecznej na rzecz 

tej grupy docelowej. 

 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 2021 r. zrealizowano: 

 Uruchomiono Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2, w wyniku wyodrębnienia 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej ze struktury organizacyjnej MOPS  
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i przekształcenia go w samodzielną jednostkę organizacyjną gminy. Do jego 

głównych zadań należy: zapewnienie uczestnikom bezpiecznego miejsca pobytu 

oraz warunków podejmowania aktywności, prowadzenie zajęć wspierająco-

aktywizujących, podejmowanie działań o charakterze aktywizującym  

i integracyjnym, organizowanie działań w zakresie poradnictwa dla rodzin, 

współpraca w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego. Ośrodek zabezpiecza 50 

miejsc dla gdynian w wieku starszym wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych. ŚDS Maczka 2 stanowi obecnie jeden z pięciu 

środowiskowych domów samopomocy w Gdyni; 

 Z dniem 1 marca 2021 r., Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych (GCUO) przejęło  

w całości z MOPS Gdynia realizację zadania w zakresie organizacji i świadczenia 

usług opiekuńczych (zarówno przez wykonawców wyłonionych w drodze 

postępowania przetargowego, jak i zespół zatrudnionych opiekunów), w tym usług 

specjalistycznych. Ponadto GCUO przejęło realizację zadań wynikających 

z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu 

życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój wsparcia specjalistycznego. 

Usługami opiekuńczymi objęto w 2021 r. 1 148 osób i (wykonano 305.663 

świadczenia), specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 223 osoby (wykonano 

92.434 świadczenia), z teleopieki skorzystało zaś 116 osób; 

 Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych wsparło członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  

o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi z orzeczeniami o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi poprzez opiekę wytchnieniową – 

pobyt dzienny  (31 dzieci i 5 dorosłych; łącznie 2 565 godzin) i całodobowy (12  dzieci 

i 2 dorosłych; łącznie 196 dni); 

 Do oferty wsparcia gdynian wprowadzono usługi interwencyjne, realizowane 

przez opiekunów Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych. To pomoc 

natychmiastowa, udzielana w nagłych i uzasadnionych przypadkach, wymagających 

szybkiej interwencji. W 2021 roku przyjęto 14 zgłoszeń interwencyjnych; 

 Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych rozpoczęło nadzorowanie umowy zawartej 

na okres 23 listopada 2021 r. – 31 grudnia 2025 r. z Polskim Stowarzyszeniem na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, na realizację zadania 

publicznego pn. "Stworzenie i prowadzenie 30 miejsc dziennej opieki wytchnieniowej 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 0-25 lat oraz ich 

rodziców/opiekunów, mieszkańców Gdyni"; 

 Realizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawowym celem 

Programu jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu ze względu na 

niepełnosprawność, a także umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Zapewniono wsparcie 71 osobom  

z niepełnosprawnościami (31 asystentów zrealizowało łącznie 5129,5 godziny 

wsparcia); 

 Rozszerzono liczbę miejsc dla osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii 

zajęciowej (łączna liczba miejsc wzrosła ze 138 do 143); 
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 Realizowano Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

którego celem było udzielenie dodatkowego wsparcia osobom  

z niepełnosprawnościami, minimalizującego negatywne skutki wywołane wirusem 

SARS-Cov-2; 

 Realizowano pilotażowe działanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu dwóch 

zespołów mieszkań chronionych. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej 

(w formie wsparcia) realizowane było przez dwie organizacje pozarządowe: 

Fundację L῾Arche oraz Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”. Obie organizacje zapewniły 

11 dodatkowych miejsc, z których skorzystało 28 osób z niepełnosprawnościami; 

 Powołano w MOPS Gdynia pion wsparcia imigrantów (PWI) w ramach Zespołu 

ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS). W ramach działalności PWI: 

prowadzono Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców (udzielono ponad 700 porad; 

w większości dla obywateli Ukrainy i Białorusi), utrzymano funkcjonowanie dwóch 

Sklepów Społecznych (objęto pomocą 2177 cudzoziemców z 881 rodzin), 

czteroosobowy zespół pracowników socjalnych zweryfikował sytuacje życiowe  

i objął adekwatnym wparciem 160 środowisk/rodzin cudzoziemskich, prowadzono 

indywidualny program integracyjny; 

 Realizowano program profilaktyki samobójstw i pomocy środowiskom dotkniętym 

próbami samobójczymi i samobójstwami "Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, 

działam”, w tym m.in. prowadzono 2 grupy wsparcia dla rodzin po śmierci 

samobójczej i dla rodzin, w których pojawiła się próba samobójcza (udział łącznie 20 

osób), zapewniono wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, psychoterapeutyczne, 

traumatologiczne i psychiatryczne) dla osób uwikłanych w problem suicydalny 

(skorzystało 47 osób), prowadzono warsztaty z nauczycielami, spotkania 

superwizyjne dla nauczycieli profilaktyków, spotkania psychoedukacyjne dla 

rodziców oraz warsztaty dla młodzieży w czterech gdyńskich placówkach 

oświatowych (udział łącznie 390 osób), w ramach asysty rodzinnej wypracowano 

285h pracy z łącznie 11 rodzinami (23 osobami) w kryzysie suicydalnym, zapewniono 

wsparcie interwencyjne w formie całotygodniowych dyżurów telefonicznych  

(w okresie kwiecień-grudzień przyjęto 25 zgłoszeń); zorganizowano webinarium  

w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom;) 

 Rozpoczęto realizację projektu „Pomorskie dzieciom”, którego celem jest 

zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży 

przebywającym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym 

opuszczającym pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka; 

 Przy Placówce Wsparcia Dziennego „STARTER” Zespołu Placówek Specjalistycznych 

utworzono Kluby Młodzieżowe dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu 

psychicznego: Open Space i Master Class (skorzystały 22 osoby / 83 spotkania grupy 

/ 102 konsultacje indywidualne); 

 Rozszerzono ofertę Klubu Abstynenta Krokus o grupę DDA/DDD; 

 Z uwagi na wciąż obowiązujący stan epidemii i wprowadzone obostrzenia, 

zapewniono wsparcie podopiecznym dziennych placówek wsparcia, których 
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działalność stacjonarna została zawieszona do 16 czerwca 2021 r. (m.in. utrzymanie 

stałego kontaktu telefonicznego, dostarczanie posiłków oraz zajęć do wykonywania 

w domu, pomoc w zakupach, załatwianiu recept i dostarczaniu leków), dwa Gdyńskie 

Ośrodki Wsparcia przez cały rok funkcjonowały w ścisłym reżimie sanitarnym. 

 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) kontynuowano w 2021 r. działania 
deinstytucjonalne takie jak: 
 W obszarze wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami: usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w oparciu 

o lokalny standard, teleopieka, świetlice opiekuńcze, opieka wytchnieniowa, klub 

terapii zajęciowej, doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami, asysta osób 

z niepełnosprawnościami, wsparcie ekspertów przez doświadczenie dla osób 

doświadczających kryzysów psychicznych (asystenci zdrowienia), rozwijanie 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, placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje 

pozarządowe i Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni (tzw. sieć gdyńskich 

SPOT-ów); 

 W obszarze wsparcia osób bezdomnych oraz osób w kryzysie mieszkaniowym: 

plan „Utrecht”, projekt socjalny „Gdyńska-Warszawska”, Indywidualne Programy 

Wychodzenia z Bezdomności.  

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

pomocy społecznej) odnotowano w 2021 r. – w porównaniu do roku poprzedzającego, 

spadek liczby rodzin objętych wsparciem MOPS Gdynia (2020 r. – 4371 rodzin; w 2021 r. – 

4359 rodzin). 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 
2021-2024  
 

Program został przyjęty uchwałą nr XXV/853/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 grudnia 2020 r. 

To podstawowy dokument polityki społecznej i zdrowia publicznego, który wyznacza kierunki 

i cele działań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców Miasta Gdyni, w szczególności 

w obszarze problematyki uzależnień, przez rozwój i doskonalenie istniejącego systemu 

wsparcia oraz dostosowanie go do zmieniających się uwarunkowań, w tym zagrożeń 

oraz ograniczanie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk. 

W 2021 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 
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 W ramach działalności Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

(PIRPA):  

 Zapewniono specjalistyczne wsparcie terapeutyczne;    

 Zapewniono wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie m.in.: konsultacji 

oceniających sytuację życiową klienta oraz motywujących do utrzymywania 

abstynencji od alkoholu (297 konsultacji); rozmów motywujących do zmiany stylu 

życia (120 kontaktów); konsultacji z bliskimi osób uzależnionych (486 godzin); wizyt 

diagnozujących problem uzależnienia w środowisku (145 osób) oraz wsparcia 

psychologicznego w środowisku (96 wizyt); uczestnictwa w grupach roboczych 

dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia problemu 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych (171 spotkań); porad i konsultacji 

telefonicznych dotyczących problemu alkoholizmu w rodzinie (łącznie 993); 

 Prowadzono grupę wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) – odbyło 

się 17 cotygodniowych spotkań grupy (udział 54 osoby); 

 Współpracowano z ośrodkami terapii uzależnień w celu umożliwienia dobrowolnego 

podjęcia terapii osobom zmagającym się z problemem uzależnienia – do leczenia 

w ośrodkach stacjonarnych zmotywowano 28 osób, do leczenia w systemie 

ambulatoryjnym – 1 osobę, do podjęcia reintegracji zawodowej – 1 osobę; ponadto 13-

krotnie zapewniono transport osób uzależnionych znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej do ośrodków stacjonarnych; 

 Przeprowadzono 397 godzin terapii dla 128 osób z problemem uzależnienia; 

 Przeprowadzono 15 dwugodzinnych zajęć psychoedukacyjnych dla osób w wieku 

senioralnym z problemem uzależnienia (udział średnio 4 osoby/ spotkanie); 

 Realizowano wizyty w noclegowni przy ul. Janka Wiśniewskiego celem zapewnienia 

wsparcia osobom tam przebywającym w zmaganiu się z uzależnieniem i jego 

skutkami zdrowotnymi oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego; 

 Prowadzono postępowania administracyjne odnośnie wydawania decyzji 

o przyznaniu prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gdyni 

w trudnych sytuacjach życiowych (tzw. ubezpieczenia prezydenckie); wpłynęły 484 

wnioski o przyznanie ubezpieczenia oraz wydano 541 decyzji, w tym 403 ustalające 

prawo do świadczenia; 

 Prowadzono szkolenia dla profesjonalistów w zakresie problematyki uzależnienia od 

alkoholu/współuzależnienia i zagrożeń z niego wynikających oraz podnoszono 

poziom wiedzy w tym zakresie. 

 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 249 spotkań - w bezpośrednich 

spotkaniach grup udział wzięło łącznie 1 527 osób;  

 Spotkania z psychoterapeutą – łącznie 435 h z udziałem 18 osób;   

 Poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów z obszaru uzależnień (422 porady); 

Dodatkowo, w Klubie 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 (20 konsultacji diagnozujących) oraz grupy 

psychoterapeutycznej i psychoterapii indywidualnej; 
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 Koordynowano działalność Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (jednostki 

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

z syndromem FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). W 2021 r. w ramach 

funkcjonowania Centrum m.in.:  

 Wykonywano kompleksowe diagnozy w zakresie FASD (skonsultowano 102 osoby, 

zdiagnozowano 40 osób);  

 Prowadzono konsultacje i pracę z dziećmi z zespołem FASD, w tym instruktaż 

rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu (159 osób/ 469h);  

 Prowadzono indywidualne spotkania psychoedukacyjne z rodzicami /opiekunami 

(85 osób/ 125h) i grupy wsparcia (5 osób/ 5h);  

 Prowadzono szkolenia i konsultacje dla specjalistów i osób zawodowo stykających 

się z dziećmi z FASD (55 osób/ 7h);  

 Prowadzono rehabilitację w zakresie integracji sensorycznej dzieci z FASD 

(34 osoby/ 151h) oraz konsultacje diagnostyczne (35 osób/ 50h);  

 Udzielano pomocy interwencyjnej dla środowisk dzieci z FASD w postaci konsultacji 

telefonicznych (ok. 50 konsultacji); 

 Zorganizowano Gdyński Tydzień Profilaktyki – tydzień FASD – w formule zdalnej 

za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2027 
 

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIX/945/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska poprzez podniesienie jakości oraz dostępności 

oferowanego wsparcia i świadczonych usług w obszarze prewencji, interwencji i integracji. 

Podjęte w ramach Programu działania w 2021 r. obejmowały m. in.: 

 W obszarze prewencji (profilaktyki oraz wypracowania adekwatnych i skutecznych 

narzędzi do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc): 

 Zorganizowano cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 Kontynuowano utrzymanie stron internetowych bialawstazkagdynia.pl oraz 

gdyniawspiera.pl;  

 Współorganizowano kolejną edycję miejskiej kampanii społecznej „Biała Wstążka”;  

 Zorganizowano konferencję miejską pn. „System wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą”; 

 Zorganizowano 4 szkolenia z zakresu wiedzy o mechanizmach przemocy, sposobach 

jej przeciwdziałania i praktycznych wskazówkach dot. wszczynania procedur NK 

dla pracowników pomocy społecznej oraz PUP Gdynia (udział łącznie 80 osób) 

oraz 2 spotkania doszkalające dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;  

 W obszarze interwencji: 

 Wszczęto ogółem 295 procedur „Niebieskie Karty” (pNK); 

 Kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie;   

 Kontynuowano utrzymanie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieskiego Pokoju”, w którym odbywają się przesłuchania dzieci; 
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 Zorganizowano ponad 750 posiedzeń grup roboczych i kontaktów z rodzinami 

objętymi pNK (zarówno w formule zdalnej, jak i bezpośredniej); 

 Udzielono pomocy w postaci schronienia i zapewnienia potrzeb bytowych w Hostelu 

dla osób doświadczających przemocy (34 osób, w tym 16 dzieci), prowadzonym przez 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

 Zapewniono dyżur całodobowego telefonu interwencyjnego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej (5562 zgłoszenia); 

 Uruchomiono przy Gdyńskim Ośrodku Stażowo-Terapeutycznego OIK linie zaufania 

dla dzieci i młodzieży pn. COUCB (118 telefonów interwencyjnych oraz 1615 rozmów na 

czacie); 

 Prowadzono interwencje zewnętrzne (na miejscu zdarzenia), w tym działania 

„Wspólna Interwencja Niebieski Patrol”, tj. wspólne interwencje psychologów 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i policjantów w sytuacji przemocy domowej 

(339 interwencji, w tym 328 w ramach Niebieskiego Patrolu). 

 W obszarze reintegracji: 

 W ramach działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek 

Specjalistycznych w Gdyni zapewniono: pomoc psychologiczną dla osób i rodzin 

w kryzysie, w tym doświadczających przemocy (skorzystało w obu jednostkach 

645 osób/ 2320 konsultacje) – z uwagi na sytuację epidemii Covid-19, konsultacje 

świadczono także telefonicznie; grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

(15 osób/23 spotkania grupowe); grupę samopomocową dla osób doświadczających 

przemocy (4 osoby /11 spotkań grupowych); grupę warsztatową dla mężczyzn 

(Do)Tarcia (4 osoby / 7 spotkań grupowych); program psychologiczno-terapeutyczny, 

w formie otwartych warsztatów, dla osób stosujących zachowania przemocowe 

lub konfliktowe (7 osób/3 spotkania grupowe); program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie (32 osoby/49 spotkań grupowych, 

69 konsultacji indywidualnych); poradnictwo prawne, w tym dla osób 

doświadczających przemocy (60 osób/ 75 konsultacji); konsultacje lekarskie 

z lekarzem psychiatrą (78 osób/ 151 konsultacji) – pomoc socjalną dla osób 

doświadczających przemocy (46 osób/ 266 konsultacji); 

 Zrealizowano trzy spotkania grupy roboczej pracującej nad wdrożeniem zapisów 

ustawowych dotyczących wydawania przez funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii 

Wojskowej nakazów opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do osób 

pokrzywdzonych przemocą w rodzinie (udział 11 osób). 

  

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 dziecka i rodziny, 

skutkujące ograniczeniem liczby dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. 

W 2021 r. w ramach realizacji Programu wykonano m.in. takie działania jak: 

 Zapewniono dostępność usług w zakresie zdrowia psychicznego dla grup  

o specjalnych potrzebach poprzez m.in.: prowadzenie dwóch klubów terapii zajęciowej 

dla osób z niepełnosprawnościami i w szczególności absolwentów gdyńskich szkół 



 

36 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

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 

(psychologicznego, psychoterapeutycznego, traumatologicznego i psychiatrycznego) 

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, wsparcia terapeutycznego dla rodzin 

wieloproblemowych w środowisku, terapeutycznych grup młodzieżowych, 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; działalność kontynuowały także trzy kluby 

samopomocy oraz pięć środowiskowych domów samopomocy; przy Placówce Wsparcia 

Dziennego „STARTER” Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni utworzono Kluby 

Młodzieżowe dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego: Open Space 

i Master Class (skorzystały 22 osoby/83 spotkania grupy/102 konsultacje indywidualne). 

 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 (5 miejsc, 

w tym jedno interwencyjne; w 2021 r. w mieszkaniu przebywały 4 usamodzielniane), 

w ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób 

usamodzielnianych o specjalnych potrzebach (samotne matki oraz usamodzielniane 

rodzeństwo) zapewniono miejsca w 3 mieszkaniach wynajmowanych przez MOPS 

na otwartym rynku (łącznie 11 miejsc, z których skorzystało w 2021 r. 20 osób, w tym  

7 dzieci);  utrzymano funkcję koordynatora ds. osób usamodzielnianych oraz funkcję 

zawodowych opiekunów usamodzielnienia, 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.:  

 W ramach działań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej prowadzono szkolenia dla 

rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, dla dyrektorów 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dla kandydatów na rodziny 

zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka; 

udzielano poradnictwa specjalistycznego; organizowano zespoły oceniające sytuację 

dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; wydawano opinie dotyczące zasadności 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji 

rodziny dziecka; rodziny zastępcze lub rodzinnych domów dziecka były ocenione pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości 

wykonywanej pracy; udzielono 2125 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego; 
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15 zatrudnionych w zespole koordynatorów współpracowało narastająco z 200 

rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, wydano 533 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; odbyły się 462 zespoły oceniające sytuację dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 61 rodzin zastępczych lub rodzinnych 

domów dziecka zostało ocenionych pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Utrzymano obserwowaną od 

kilku lat tendencję w kierunku ograniczenia napływu dzieci do pieczy zastępczej (2012 

r. – 644 dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, 2018 r. – 541 dzieci, 

2021 r. – 513 dzieci);  

 Zapewniono dostęp do terapii systemowej rodzin, świadczonej przez psychologów 

Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS (ZPP); przyjęto w zespole ogółem 538 osób, 

w tym 100 rodzin w ramach 126 konsultacji rodzinnych oraz 3 rodziny w terapii 

rodzinnej; z terapii systemowej zakontraktowanej w zewnętrznych gabinetach 

skorzystało 27 rodzin (193 sesje); 

 Objęto rodziny wieloproblemowe zintensyfikowanym wsparciem w formie 

asystentury ustawowej (10 asystentów rodziny współpracowało ze 111 rodzinami) lub 

intensywnej pracy socjalnej (18 pracowników socjalnych Zespołu ds. Intensywnej 

Pracy Socjalnej współpracowało ze 164 rodzinami); rodzinom zapewniono dostęp do 

zindywidualizowanych form wsparcia, dobieranych zgodnie z diagnozą sytuacji 

rodzinnej, w postaci 7 instrumentów aktywnej integracji; 

 Wsparcie specjalistyczne (w tym psychologiczne, prawne, interwencyjne, edukacyjne 

i socjalne) zapewniał Zespół Placówek Specjalistycznych w ramach działalności 

podległych mu jednostek: Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w 2021 r. ze wsparcia OIK 

skorzystało 486 osób) oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie (ze wsparcia SOW skorzystało 331 osób); 

 Funkcjonowało 18 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym 15 prowadzonych  

przez organizacje pozarządowe a nadzorowanych pod kątem finansowym  

i animowane pod kątem merytorycznym przez Zespół Placówek Specjalistycznych  

(z ich wsparcia skorzystało 615 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, kontynuował działalność Gdyński Ośrodek Stażowo-

Terapeutyczny przy Zespole Placówek Specjalistycznych. W ramach jego działalności 

uruchomiono czat i telefon zaufania dla gdyńskiej młodzieży „coucb” (przeprowadzono 

1615 czatów internetowych i odebrano 118 telefonów; łącznie 1182 unikalnych 

użytkowników czatu i telefonu); zorganizowano i koordynowano 7 Programów Stażowych 

realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Zespołu Placówek 

Specjalistycznych (przeprowadzono 300h wprowadzających szkoleń praktycznych dla 

studentów i absolwentów uczestniczących w programach stażowych); realizowano 

programy dotyczące prowadzenia psychoterapii par i rodzin oraz psychoterapii 

indywidualnej (opieką terapeutyczną objęto 71 osób/899h psychoterapii); prowadzono 

całodobowy dyżur interwencyjny.  
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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 ustabilizowaniu sytuacji życiowej (z uwzględnieniem 

wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, wychowawczych, 

edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej). 

W ramach realizacji Programu w 2021 r. wdrażano trzecią fazę programu, poświęconą 

głównie wspieraniu osób, które wyprowadziły się z terenu WOD w adaptacji do nowego 

środowiska życia. Ze wszystkimi rodzinami korzystającymi ze wsparcia ustalone zostały 

dalsze plany pomocy, przygotowano koncepcję udzielenia ewentualnego wsparcia tym 

mieszkańcom WOD, którzy nie podpisali deklaracji uczestnictwa w Programie. Do końca 

2021 r. z terenu Wzgórza Orlicz-Dreszera objętego rewitalizacją wyprowadziły się łącznie 

144 rodziny (294 osoby). Na koniec 2021 r. na terenie WOD zamieszkują 3 rodziny (8 osób). 

 

Polityka senioralna 
 

Polityka senioralna obejmująca kompleksowe wsparcie gdyńskich seniorów realizowana jest 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. w ramach realizacji założeń „Gdyńskiej 

Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030”. Natomiast szeroko rozumianą 

aktywizację osób starszych zapewnia Centrum Aktywności Seniora (CAS), które swoją ofertą 

w 2021 r. objęło ogółem 4244 seniorów. Ze względu na trwający stan epidemii w kraju 

Centrum Aktywności Seniora kontynuowało realizację zadań statutowych w trybie 

hybrydowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gdyńskim seniorom. 

W 2021 r. w ramach działalności CAS wykonano takie działania jak: 

 W ramach zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” 15 organizacji 

pozarządowych realizowało 16 zadań w ramach ogłoszonych konkursów grantowych,  

w tym 9 organizacji realizowało 9 zadań w ramach konkursu dotyczącego prowadzenia 

klubów seniora na lata 2020-2021. Liczba adresatów ww. zadań wyniosła 1480 osób. 

 Koordynowano 6 miejskich Klubów Seniora: „Chylonia”, „Śródmieście”, „Orłowo”, 

„Witomino”, „Północ” oraz „Wielki Kack” oraz współpracowano i wspierano merytoryczne 

20 klubów działających przy parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji 

pozarządowych, które skupiły łącznie 2524 osoby. 

 W ramach działalności Klubów Seniora kontynuowano telefoniczną formę komunikacji 

z seniorami w trosce o ich zdrowie – wykonano 57 732 kontakty za pośrednictwem 

telefonu lub internetu. Dodatkowo, w okresie od czerwca do połowy października,  

w związku z pandemią organizowano także dla seniorów wyjścia i spotkania w plenerze. 

Natomiast od października do grudnia 2021 r. 334 seniorów uczestniczyło w zajęciach 

klubowych – gimnastycznych i hobbystycznych. 
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 Realizowano zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i ruchowe: 

 Kontynuowano realizację projektu „Wirtualny CAS”, w ramach którego seniorzy, 

bez wychodzenia z domu, mogli korzystać z internetowych wycieczek, zwiedzania 

muzeów online oraz innych wydarzeń zamieszczanych na stronach 

www.cas.gdynia.pl oraz www.serniorplus.gdynia.pl. Na wirtualnym CAS prowadzone 

były 4 zajęcia ruchowe: gimnastyka, zdrowy kręgosłup, tai chi, terapia tańcem 

i ruchem; 

 Wykłady na stronie Wirtualnego Centrum Aktywności Seniora - w związku ze stanem 

epidemii i obowiązującymi obostrzeniami wykłady realizowane były w formule online. 

Wykłady z 17 przedmiotów pogrupowano w 5 bloków tematycznych: edukacja, kultura, 

rozrywka, historia, psychologia, zdrowie; odnotowano 8300 wyświetleń;  

 Zajęcia w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -  do GUTW zapisało się 

577 studentów. W wykładach uczestniczyło 499 osób, na lektoraty 110 osób, z kursów 

komputerowych skorzystało 46 seniorów, z bezpłatnych lektoratów prowadzonych 

przez wolontariuszy – 34 osoby. Na GUTW wykładane były 32 przedmioty 

w 60 grupach. Rozszerzono współpracę GUTW z Centrum Nauki Experyment 

i zorganizowano dla seniorów cykl zajęć „Ciekawi Świata”; 

 Kontynuowano program włączania seniorów w działania na rzecz innych seniorów 

(realizowano grupy tematyczne: konwersacje z języka rosyjskiego i niemieckiego, 

rękodzieło, szydełkowanie, kółka i konsultacje informatyczne, grupy konwersacyjne  

z języka angielskiego prowadzone przez liderów oraz spotkania karaoke i brydża 

sportowego, zajęcia wokalne). 

 Realizowano program sportowy - 12 grup w 5 dzielnicach Gdyni (Śródmieście, Wielki 

Kack, Grabówek, Karwiny i Dąbrowa). Grupy skupiały 186 osób uczestniczących 

w zajęciach: aqua aerobik, pilates, joga, siłownia, zdrowy kręgosłup; 

 Realizowano zajęcia hobbystyczne i gimnastyczne – 14 grup sportowych oraz 11 

warsztatów hobbystycznych. Na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 231 

seniorów. Prowadzonych było 18 różnych warsztatów i zajęć, w tym 22 grupy; 

 Współpracowano z 35 podmiotami w ramach realizacji inicjatyw wzmacniających 

aktywność, sprawność i poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców Gdyni. 

W ramach współpracy z ośrodkami kultury, sztuki, rekreacji i rozrywki zrealizowano 

wyjścia do kina, teatru i inne z zachowaniem środków bezpieczeństwa (533 biletów 

przekazanych seniorom nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie) oraz w ramach 

rekreacji jednodniowe wycieczki dla seniorów (13 wyjazdów o charakterze 

poznawczym i integracyjnym, z których skorzystało łącznie 650 osób); 

 Organizowano imprezy na świeżym powietrzu o charakterze integracyjnym 

i okolicznościowym z udziałem seniorów, animatorów klubów i wolontariuszy – 

trzy pikniki na Polance Redłowskiej i cztery spotkania integracyjne w Marszewie; 

 Zorganizowano koncert w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni z okazji 

Jubileuszu 15-lecia CAS. 

 

Polityka rodzinna 
 

Polityka rodzinna i tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin w Gdyni w 2021 r. realizowane 

były, przede wszystkim, poprzez wykonywanie założeń „Planu działań miasta przyjaznego 
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dzieciom, młodzieży i rodzinie na lata 2020-2022”. Za wdrażanie Planu odpowiadał Wydział 

Polityki Rodzinnej. 

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 2021 r. zrealizowano m.in.: 

 Zorganizowano imprezy tematyczne dla dzieci: „Kolorowy przejazd po mieście”, „Ubierz 

Słupka, czyli akcja na Dzień Dziecka", „Gdynia oczami Dzieci - czyli retro spacer po 

mieście!”, III Festiwal Literatury Dziecięcej Koci Łapci, „Chodźcie na Plac Kaszubski”, 

„Dziecko ma prawo do beztroskiej zabawy” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka. 

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

z mediator sądową i pozasądową wspierające idee wsparcia rozwiązywania konfliktów 

domowych, spotkania wspierające komunikację w rodzinie, spotkania z ratownikami 

medycznymi dotyczące resuscytacji, spotkania ze stomatologiem dotyczące higieny jamy 

ustnej najmłodszych dzieci, itp. 

 Organizowano warsztaty dla dzieci. 

 Uruchomiono kanał Spotify – Gdynia Rodzinna inspiruje. 

 Zrealizowano projekty z BO 2019: „Cotygodniowe zajęcia fitness dla mam i dzieci 

od stycznia”, „Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci od 10 roku życia”. 

 Zrealizowano cykl pięciu 30-minutowych filmików pt. „Dookoła świata” zachęcających do 

wspólnej zabawy podczas ferii. 

 Zorganizowano wystawę fotograficzną prezentującą gdyńskie rodziny pt. „Bliskość. 

Czułość.” w  Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego w ramach świętowania Miesiąca 

Rodziny, w szczególności Dnia Ojca i Dnia Matki oraz wystawę ilustracji Józefa Wilkonia 

pt. „Kotki, liski, tygryski.. czytam o wszystkim!” w ramach Międzypokoleniowego 

Festiwalu Literatury Dziecięcej. 

 Współorganizowano międzynarodową wystawę plenerową „I live by the sea”, świętowano 

Dzień Oceanów. 

 Opracowano trasę spacerową po 9 gdyńskich wzgórzach pt. „Gwiezdna wyprawa” 

oraz mapkę spacerową w ramach cyklu „Rodzinne spacery po Gdyni”. 

 Opracowano tekst oraz grafikę do nowej Książeczki Gdynieczki pt. „Legenda o Zbóju 

Bernardzie” oraz do broszury pt. „Widzę, rozumiem, działam, czyli pierwsza pomoc 

podczas kryzysu samobójczego”. 

 Współrealizowano z Wydziałem Promocji gdyńskiej grafikę w jednej z sal oddziału 

ginekologiczno-położniczego Szpitala Morskiego im. PCK. 
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 Dołączono do ogólnopolskiej akcji „Różowa Skrzyneczka” oraz propagowano ją wśród 

uczniów gdyńskich instytucji miejskich i prywatnych. 

 Współorganizowano akcję „Podaruj-odbierz niepotrzebny rower”. 

 Opracowano narzędzie - ankietę i realizowano badania na potrzeby obsługi „Planu 

Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie, Gdynia 2020-2022”. 

 Powołano zespół projektowy ds. placów zabaw. 

 Miasto Gdynia przyłączyło się do Programu Miasto Przyjazne Rodzinom, który jest 

realizowany przez Związek Dużych Rodzin. W ramach certyfikacji zorganizowano 

5 szkoleń – z komunikacji, promocji, kontaktu z rodzinami, wolontariatu rodzinnego. 

 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. 

 Współpracowano z Klubami Rodzica działającymi na terenie Gdyni. 

 

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 2021 r. podjęto następujące działania: 

 Pozyskano do mieszkaniowego zasobu Miasta Gdyni 30 nowo wybudowanych lokali przy 

ul. Dickmana 30, w części Oksywia objętej Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 

2017-2026 . Blok komunalny bez barier, pierwszy tego typu w Gdyni, posiada cztery 

kondygnacje, 30 mieszkań i świetlicę, z której mogą korzystać wszyscy lokatorzy. Jest 

przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. 
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 Zakupiono 2 lokale do mieszkaniowego zasobu Miasta Gdyni.  

 Odzyskano do ponownego zasiedlenia 110 lokali mieszkalnych w wyniku: zgonu najemcy 

(48 lokali), eksmisji (6), wyprowadzenia się najemcy lokalu (38), zamiany lokalu na inny 

w przypadku zaległości czynszowych lub na wniosek strony (16), spadkobrania (2). 

 Struktura (odzyskanych oraz wybudowanych) 142 lokali: 1 pokój (3), 1 pokój z aneksem 

kuchennym (33), 1 pokój + kuchnia (28), 2 pokoje z aneksem kuchennym (21), 2 pokoje + 

kuchnia (45), 3 pokoje z aneksem  kuchennym (3),  3 pokoje + kuchnia (6), 4 pokoje + 

kuchnia (1), 5 pokoi z aneksem  kuchennym (1), 5 pokoi + kuchnia (1). 

 Zmniejszona została o 69 pozycji lista zobowiązań gminy w zakresie wskazania  

 i wynajęcia lokalu socjalnego zgodnie z orzeczeniem sądu.  

 Przeprowadzono remonty w odzyskanych lokalach przed ponownym zasiedleniem 

(współpraca Wydziału Spraw Społecznych, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 

i Laboratorium Innowacji Społecznych). 

 Uczestniczono w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji przy wykwaterowaniu 

najemców budynku przy ul. Dickmana oraz zapewniono lokale osobom 

wykwaterowywanym z terenu tzw. Pekinu. 

 

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 2021 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. 

 Przyznano dofinansowania dla placówek oświatowych w zakresie wypoczynku zimowego 

i letniego dzieci i młodzieży. 

 Zorganizowano w formule online giełdy szkół ponadpodstawowych oraz giełdy zawodów, 

a także „Niezbędnika Absolwenta”. 

 Utworzono klasy sportowe w 17 szkołach podstawowych oraz podpisano porozumienia 

z klubami sportowymi zrzeszonymi w Polskich Związkach Sportowych. 

 Realizowano rządowe programy: pomoc uczniom niepełnosprawnym w formule zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa; „Za życiem”; program realizacji zadań doradcy 
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metodycznego oraz „Posiłek w szkole i w domu”; „Aktywna Tablica”, „Laboratoria 

Przyszłości”. 

 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. 

 Osiągnięto wyższe od średniej województwa pomorskiego i średniej krajowej wyniki 

egzaminów ósmoklasisty. 

 Osiągnięto wysokie wyniki matur w gdyńskich szkołach średnich. Maturę zdało 81% 

absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie zakończyli egzamin maturalny ze średnią 

wyższą niż średnia wojewódzka i krajowa, w kategoriach - język angielski na poziomie 

podstawowym, język niemiecki również na poziomie podstawowym, oraz matematyka. 

 Realizowano projekty i programy edukacyjne: 

 „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 prowadzenia zajęć informatycznych dla dzieci 

dla 9 placówek edukacyjnych; zakupiono sprzęt TIK, tj. laptopy i rzutniki 

dla 6 placówek; prowadzono konsultacje indywidualne ze specjalistami (m.in. 

fizjoterapeutą, logopedą, socjoterapeutą, psychologiem dziecięcym) 

dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających 

do 9 gdyńskich placówek edukacyjnych; przeprowadzono warsztaty dla 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do  

4 gdyńskich placówek edukacyjnych; 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego 

zakończyło studia podyplomowe;  przeprowadzono szkolenia z zakresu rozwijania 

umiejętności informatycznych w przedszkolu dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego (32 nauczycieli w 5 placówkach edukacyjnych); w 7 placówkach 

objętych projektem zrealizowano zajęcia specjalistyczne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów 

w ilości 219 h, w tym 131 h zajęć logopedycznych oraz 88 h zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych; w 8 placówkach objętych projektem zrealizowano zajęcia z języka 

angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze 700 h; w 9 placówkach 

objętych projektem zrealizowano zajęcia z preorientacji zawodowej dla dzieci 

w wieku przedszkolnym w wymiarze 206 h; w 9 placówkach objętych projektem 

zrealizowano zajęcia z legorobotyki dla dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze 

373 h;  

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

projektu m.in.: 449 uczniów odbyło staż lub praktykę; zrealizowano wyjazd studyjny 

dla 43 uczniów ZSHG; zorganizowano 26 szkoleń i kursów dla uczniów - łącznie 465 

miejsc szkoleniowych; 251 uczniów skorzystało z warsztatów oraz spotkań 

indywidualnych z doradcą zawodowym; 71 nauczycieli wzięło udział w kursach 

zawodowych; jeden nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe; 

 „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 i Ustawicznego nr 1 w Gdyni; zakupiono pomoce dydaktyczne 
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do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni; 

realizowano kursy zawodowe dla osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem 

kwalifikacji;  

 „Erasmus+” – w ramach programu pozyskano dofinansowanie dla 1 projektu na kwotę 

32 252 EUR. Beneficjentem nowego projektu zostało II Liceum Ogólnokształcące;  

 Wymiany międzynarodowe – ze względu na trwającą epidemię COVID-19 uczniowie 

tylko jednej szkoły ponadpodstawowej – II Liceum Ogólnokształcące – uczestniczyli 

w dwóch wymianach międzynarodowych – Karskrona i Haga; 

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

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, warsztatów 

rozwijających kreatywność – łącznie zrealizowano 1 706 h zajęć dodatkowych; 

przyznano także stypendium dla uczestników projektu w łącznej kwocie 119 630,00 zł; 

uczniowie uczestniczyli także w wydarzeniach wspierających rozwój kompetencji 

społecznych; po zidentyfikowaniu potrzeb uczestników zorganizowano 3 wycieczki 

edukacyjne; przekazano uczestnikom projektu Vouchery do wykorzystania w Teatrze 

Muzycznym Gdynia w ramach kategorii formy wsparcia poza LCNK; 

 „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy” – w ramach projektu m.in.: zorganizowano 

konferencję on-line, która rozpoczęła priorytetowe działania w zakresie stałego 

podnoszenia jakości oraz dalszego dopasowywania kształcenia zawodowego w Gdyni 

do zmieniających się potrzeb rynku pracy; wraz z partnerem projektu, Akademią 

Marynarki Wojennej zajęto się analizą programów kształcenia w zawodach: technik 

budowy jednostek pływających, technik eksploatacji portów i terminali, technik 

informatyk oraz technik elektryk wraz z opisem metod i technologii 

wykorzystywanych podczas realizacji programu nauczania w tych zawodach; 

 „Laboratorium Edukacji Przyszłości” – w ramach projektu m.in.: realizowano 

szkolenia dla nauczycieli szkół współpracujących; realizowano warsztaty 

tematyczne, lekcje pokazowe, konsultacje indywidualne oraz sieci współpracy 

i samokształcenia dla nauczycieli ze szkół współpracujących; opracowano materiały 

dydaktyczne dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk studenckich; 

opracowano scenariusze i omówienia lekcji pokazowych;  realizowano praktyki 

studenckie; 

 „Dostępna szkoła” – w 2021 r. Gdynia przystąpiła do programu. Celem projektu 

grantowego jest poprawa dostępności trzech gdyńskich szkół podstawowych (SP Nr 

16, SP nr 28, SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi) do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarach: 

architektonicznym, technicznym, organizacyjnym oraz społeczno-edukacyjnym 

zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły oraz z Indywidualnym Planem Poprawy 

Dostępności określonym dla każdej ze szkół; 

 „Zdalna szkoła” – w ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 40 laptopów 

do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół; 

 „Zdalna szkoła+” – w ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 75 laptopów 

do zdalnej nauki dla uczniów z rodzin wielodzietnych i nauczycieli gdyńskich szkół; 

 „Akcja Zima 2021” – 13 szkół otrzymało dotację; 654 uczniów skorzystało z oferty; 

 „Akcja Lato 2021” – 8 szkół otrzymało dotację; 613 uczniów skorzystało z oferty; 

 „Konkursy Międzyszkolne 2021” – zrealizowano 38 konkursów. 
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Program przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym na lata 2021-
2023 
 

W 2021 r. zakończono i poddano analizie zewnętrznej wyniki badania ewaluacyjnego projektu 

„Gminny program przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi na lata 2018-2020”, które 

posłużyły do opracowania kontynuacji programu na lata 2021-2023. Program został przyjęty 

uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXVI/1160/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Celem programu jest 

podjęcie szeroko zakrojonych działań ukierunkowanych na wdrożenie skutecznych 

rozwiązań w walce ze zjawiskiem cyberprzemocy i uzależnieniami cyfrowymi. 

W ramach Programu w 2021 r. m.in. kontynuowano realizację projektu pn. „Empatia 

w internecie – gdyński program przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nowych 

technologii” w gdyńskich placówkach oświatowych. Zakończono badanie uczniów związane 

z COVID19, które miało pokazać wpływ pandemii na młodych ludzi w tematach związanych 

z e-uzależnieniami, technologią oraz relacjami. Prowadzono również warsztaty dla uczniów 

klas V i VII szkoły podstawowej, po dwie godziny warsztatów dla każdej klasy, oraz spotkania 

terapeutyczne, spotkania dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, działała także infolinia. 

 

Kultura 
 

Wydział Kultury 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. W zakresie rozwoju kultury, jako samorządowa 

instytucja kultury, działa także Centrum Nauki Experyment. 

W 2021 r. Gdynia została włączona do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – 

otrzymując tytuł „Miasta Filmu”, stanowiący uhonorowanie wieloletnich wysiłków miasta 

w dziedzinie filmu i kinematografii. 

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2021 r. w dziedzinie kultury należały m.in.: 

 Miejski Kalendarz Imprez, w ramach którego zrealizowano imprezy, uroczystości 

miejskie i cykle wydarzeń kulturalnych, takie jak: 46. Festiwal Filmowy w Gdyni, Ladies’ 

Jazz Festival, Lato zaczyna się w Gdyni, Ogólnopolski Letni Festiwal „Pociąg do Miasta”, 

XIII Festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, Festiwal Kultur Świata „Globaltica”, Plener 

Literacki, Kino Letnie w Orłowie, Biennale Traffic Design, festiwal Open’er – Open’er Park. 

W sezonie letnim w centrum Gdyni, na placu przy ulicy Zawiszy Czarnego, Miasto 

wspólnie z Blues Clubem zorganizowało program działań kulturalnych, m.in. koncerty  

w ramach Letniej Scena Bluesa oraz Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej, a także 

bezpłatne warsztaty twórcze dla mieszkańców i turystów. W grudniu zorganizowało 

także wystawę z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

 Mecenat Kultury, w ramach którego dofinansowano wydanie 11 publikacji i przyznano 

nagrody dla artystów i osób zaangażowanych w działalność kulturalną w Gdyni na łączną 

kwotę 203 500 zł. 
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 Budżet Obywatelski, w ramach którego przekazano środki na 17 projektów w dziedzinie 

kultury realizowane w dzielnicach Gdyni; dodatkowo w ramach działalności Rad Dzielnic 

zrealizowano 17 projektów. 

 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowano 

10 projektów na zadania z zakresu kultury. 

 Udzielono dotacji Narodowemu Muzeum Morskiemu na remont statku – muzeum 

Dar Pomorza obejmujący m.in. konserwację przestrzeni kuchni i kabiny nawigacyjnej. 

 Gdyńskie Centrum Filmowe - działało przez siedem dni w tygodniu, ze średnią liczbą  

17 seansów dziennie, a frekwencja wyniosła 78 563 widzów. Rok 2021 był drugim, 

w którym działalność została zaburzona przez pandemię. Łącznie Gdyńskie Centrum 

Filmowe zostało odwiedzone przez 145 929 osób. Do głównych projektów realizowanych  

w Centrum należały: 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Millenium Docs Against 

Gravity, Festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”; Festiwal Wrażliwy; EFA Young 

Audience Award; projekt „Kultura +Senior”; Kino Dzieci; transmisja gali Papaya Young 

Directors oraz koncerty z cyklu „Lato na patio”. Poza bieżącym repertuarem kina 

studyjnego realizowano cykle filmowe oraz filmowe cykle edukacyjne oraz wydarzenia 

okolicznościowe. Odbywały się wystawy fotograficzne i wystawa rzeźb w ramach Galerii 

Gdyńskiego Centrum Filmowego. Zorganizowano autorskie spotkanie książkowe we 

współpracy z wydawnictwami i partnerami zewnętrznymi. 

 Gdyńskie Centrum Kultury - w ramach Teatru Konsulat odbyły się 3 premiery teatralne. 

Centrum zrealizowało 93 przedstawienia własne, 4 impresaryjne oraz 10 spektakli poza 

swoją siedzibą. Łącznie w spektaklach uczestniczyło 9398 widzów. Filmy z wydarzeń 

organizowanych przez instytucję oraz materiały archiwalne do końca grudnia 2021 r. 

wyświetlone zostały na kanale YouTube Centrum niemal 231 tysięcy razy, a kanał ten ma 

w sumie 1380 subskrybentów. Pozostałe działania stacjonarne i online obejmowały m.in.: 

cykl „Przystań Poetycka Strych” – 328 uczestników; dwie edycje Gdynia Slam z udziałem 

73 osób; cykl „Biesiada Literacka” – 8 spotkań – 1073 uczestników; cykl „Mała Gdyńska 

Filharmonia – Poranki Muzyczne” - 3 koncerty, łączna frekwencja: 1225 osób; Artystyczny 

Klub Rodzica (8 spotkań, w których wzięło udział 66 osób), Artystyczny Klub Malucha  

(16 spotkań na żywo i online, w których uczestniczyło łącznie 496 osób), a także 

„Spektakle (nie tylko) dla rodziców” (2 spotkania, łącznie 14 uczestników). 

 Miejska Biblioteka Publiczna – na działalność Biblioteki w 2021 r. wpływ miała epidemia 

COVID-19 – filie były nieczynne w okresie 15-23 marca, następnie ponownie zamknięte 

od 29 marca do 5 kwietnia. W 2021 r. w Bibliotece Gdynia zarejestrowano 40 781 

użytkowników. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano spadek zarejestrowanych 

użytkowników o 6,5%. Jednocześnie w dwudziestu placówkach zanotowało łącznie 381 

181 odwiedzin – to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 20% związany z pozytywnymi 

zmianami w ograniczeniach w działalności. Średnio jeden zarejestrowany użytkownik 

odwiedził bibliotekę 9 razy w roku (o 2 razy więcej niż w 2020 r.). W 2021 r. wypożyczono 

na zewnątrz 540 370 książek, co stanowi wzrost liczby wypożyczeń o 14% w stosunku do 

roku poprzedniego. Tradycyjną ofertę książkową uzupełniały audiobooki (12 306 

wypożyczeń), ebooki, gry, filmy i płyty winylowe (łącznie 4 871 wypożyczeń zbiorów 

specjalnych). Stan zbiorów w 2021 r. wyniósł 386 162 jednostek bibliotecznych. Łącznie 
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zorganizowano 896 wydarzeń: spotkania autorskie, warsztaty, kluby dyskusyjne, zajęcia 

językowe, lekcje biblioteczne czy spektakle teatralne. Łącznie w wydarzeniach wzięło 

udział 20 719 osób. Kontynuowano realizację projektu dofinansowanego z funduszy 

norweskich – „Biblioteka dla każdego” włączającego obcokrajowców do grupy odbiorców 

biblioteki. W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla bibliotekarzy. Zrealizowano 

również projekt dofinansowany ze środków MKiDN „Życie codzienne niecodzienne  

w biografii i literaturze faktu”. 

 Muzeum Emigracji – w 2021 r. muzeum odwiedziło 94 477 osób. Do zbiorów muzealnych 

przyjęto 296 obiektów, do zbiorów bibliotecznych zaś 94 książki. Wykonano 1883 

odwzorowania. Pracom konserwatorskim poddanych zostało 8 obiektów ze zbiorów 

Muzeum. W ramach projektów związanych ze zbiorami muzeum zorganizowano 

wydarzenia: „Europejskie dni dziedzictwa”, „Rzecz z historią”, poprowadzono panel 

otwierający coroczną konferencję Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów 

Muzealnych. Projekty kulturalne zrealizowane w 2021 r. to m.in.: wystawa czasowa 

„Carboland. Historia emigracji Polaków do pracy w kopalniach węgla we Francji i Belgii 

w latach 1919-1939”; „Klimaks” wraz z programem wydarzeń towarzyszących 

obejmujących” spotkania autorskie, koncert Laboratorium Pieśni, sjestę w muzeum, 

wirtualny spacer po wystawie; audiospacer po siedzibie muzeum i spotkanie ekspertów 

wokół architektury z okazji 88. Urodzin Dworca Morskiego; a także prace koncepcyjne  

w zakresie wystawy czasowej „Przeprowadzki”. Muzeum realizowało także działalność 

edukacyjną w formie zajęć muzealnych dla szkół i przedszkoli, dla dzieci i rodzin. 

Realizowało także programy dla młodzieży i dorosłych – stacjonarnie oraz online; 

program współpracy z nauczycielami; działania dla studentów. W ramach działań online 

odbył się cykl warsztatów genealogicznych oraz cykl dokumentalny „Przystanek 

Emigracja” we współpracy z TVP Polonia i serwisem VOD TVP. Działania badawczo-

naukowe obejmowały: badanie polskiej diaspory technologicznej na świecie „E-Migracja. 

Polska Diaspora Technologiczna” edycja II; kontynuację prac koncepcyjnych nad wystawą 

Muzeum Emigracji w Gdyni na Ellis Island, NYC.; współorganizację konferencji Komitetu 

Badań nad Migracjami PAN pt. „Pogranicze”; a także działania online: spotkanie wokół 

tematyki zmian klimatu, podcast „Stacja Emigracja”, udział w spotkaniach i debatach 

zewnętrznych „Museums and Migration”, „Edukacyjny Szczyt Ekologiczny”; współpracę  

z IKM w zakresie projektu filmowego poświęconego migracjom oraz uczestnictwo 

w posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP. 

Odbyło się też spotkanie autorskie wokół książki „Podróżować znaczy żyć”. Zrealizowano 

3 projekty wydawnicze: interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Polski Przegląd 

Migracyjny”; publikację naukową „E-migracja. Polska Diaspora Technologiczna. Raport  

z II edycji badania”; katalog wystawy czasowej „Klimaks”.  

 Muzeum Miasta Gdyni – frekwencja w muzeum w 2021 r. wyniosła 21 976 osób. Muzeum 

Miasta Gdyni było głównym operatorem i realizatorem wydarzeń w ramach Roku 

Tadeusza Wendy. Kulminacją było odsłonięcie muralu Wendy na fasadzie budynku przy 

ul. Władysława IV 11. Ponadto przygotowano program edukacyjny dla szkól wraz  

z zeszytami edukacyjnymi, nagrano szereg podcastów odwołujących się do czasu 

budowy portu oraz przeprowadzono serię spacerów historycznych. Uruchomiono 

również stronę internetową dedykowaną Tadeuszowi Wendzie, na której regularnie 
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umieszczano nowe treści. Przygotowano też wystawę „Dla Polski ten port zbudowałem” 

w TCH Klif. Największym wydarzeniem wystawienniczym w Muzeum była 8. wystawa  

z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci. Muzealny Ośrodek Edukacji w 2021 r.  

przygotował wystawę edukacyjną pt. „Ściana Zaczarowana. Ilustracje Bożeny 

Truchanowskiej”. „Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm” to z kolei projekt 

edukacyjny mający na celu ukazanie tej części dziedzictwa architektonicznego Gdyni, 

która wymyka się z modernistycznego kanonu. W ramach projektu odbyły się: wykłady, 

spacery online i wystawa, a jego podsumowaniem było wydanie publikacji „Gdyńskie 

Perły”. Muzeum organizowało też liczne wydarzenia aktywizujące odbiorców pomimo 

pandemii: spotkania Klubu Doborowego Towarzystwa dla seniorów, gry miejskie dla 

rodzin i szkół, czy pracownię rysunku i malarstwa „Zarys” w formie online. 

 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza – średnia frekwencja w teatrze w 2021 r. wyniosła 

89,71%, suma widzów – 19 007 osób. Odbyło się 146 spektakli, w tym 19 tytułów  

i 6 premier, które udało się zrealizować zgodnie z planem. W dniach 23-26 września  

w Teatrze Miejskim odbył się również – przeniesiony z maja – finał 14. edycji konkursu  

o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną oraz Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych 

R@Port/EPIZOD. Na konkurs GND napłynęło 206 sztuk. W ramach Festiwalu 

R@Port/EPIZOD odbyły się pokazy 4  spektakli.  

 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej – w 2021 r. Teatr Muzyczny zagrał 

134 biletowane spektakle własne na trzech scenach dla łącznie ok. 84 000 widzów oraz 

10 biletowanych spektakli online dla 783 widzów. Teatr zrealizował 4 premiery, w tym  

3 na Dużej Scenie. Na Nowej Scenie wraz z Państwowym Policealnym Studium Wokalno-

Aktorskim w Gdyni oraz Stowarzyszeniem „Baduszkowcy” przygotowano premierę pt. 

„Mury Jerycha”. 

 Centrum Nauki Experyment – w 2021 r. Experyment  odwiedziło 130 204 zwiedzających. 

W ramach działań online zrealizowano 105 filmów popularnonaukowych i edukacyjnych, 

które obejrzało  ponad 225 000 odbiorców. W zajęciach online dla szkół udział wzięło  

ok. 700 uczestników podczas trzydziestu czterech spotkań, a w zajęciach wyjazdowych 

ok. 315 osób podczas czternastu spotkań. Organizowano zajęcia edukacyjne dla szkół  

i przedszkoli m.in. „Ozoboty w przedszkolu”, wykłady Polskiej Akademii Dzieci, warsztaty 

„Experyment na fali" online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dot. 

fal dźwiękowych, zajęcia w ramach Akademii Edukatora Klimatu, a także programu  

i wydarzenia dla rodzin i dorosłych – warsztaty: „Experymenty na pożegnanie lata”, 

„Zróbmy dobry klimat”, „Foto-lab”, „Kuchnia molekularna”, „Robotyczne opowieści”; Dzień 

Dziecka (Experyment na cztery łapy); warsztaty „Morskie eksperymenty dla 

najmłodszych”; Noc Naukowców „Cyberiada 2021”.; Science Cafe Online; NaukoweLove; 

Weekend Kobiet w Experymencie; Dzień Nauki Polskiej, itp. 

 

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. 
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W 2021 r. zorganizowano 896 imprez i wydarzeń realizowanych w filiach Biblioteki Gdynia, 

w których wzięło 20 719 osób. W związku z pandemią część wydarzeń odbywała się w formie 

hybrydowej. W wydarzeniach transmitowanych w mediach społecznościowych udział wzięło 

14 612 użytkowników. Część z nich tłumaczona była na żywo na polski język migowy, 

na bieżąco przygotowywane były również transkrypcje ścieżki głosowej 

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Strategii w 2021 r.: 

 Poprawiono dostępność do usług bibliotecznych - filie biblioteki Gdynia zaopatrzono 

w czytniki optyczne – 17 sztuk; dokonano częściowej wymiany sprzętu komputerowego 

użytkowanego przez pracowników i czytelników: zakupiono 19 sztuk zestawów 

komputerowych, 7 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne; przetłumaczono regulaminy 

i inne dokumenty biblioteczne na języki: angielski, rosyjski i ukraiński. 

 Zoptymalizowano sieć bibliotek - zlikwidowano filię nr 7 Biblioteki Gdynia zlokalizowaną 

przy ul. Śląskiej. Zbiory ze zlikwidowanej filii zasiliły nowopowstającą Bibliotekę Mały 

Kack; przeniesiono także Bibliotekę Pustki Cisowskie i Bibliotekę Cisowa do nowych 

lokalizacji w Przystaniach Sąsiedzkich; rozpoczęto budowę Biblioteki Mały Kack; 

wykonano także projekty aranżacji wnętrz i wyposażenia Bibliotek: Cisowa, Pustki 

Cisowskie i Mały Kack. 

 Poszerzono dostępność do usług bibliotecznych - zakupiono 3 trezory do zwrotu książek. 

Umieszczono wrzutnie przy Wypożyczalni Centralnej, Bibliotece Pustki Cisowskie  

i Bibliotece Cisowa.  

 Poszerzono ofertę pozaszkolną - realizowano wydarzenia edukacyjne oraz rozwijano 

księgozbiór popularnonaukowy; w 2021 r. w Bibliotece Wiedzy za pomocą terminala 

ACADEMICA uruchomiono dostęp do ponad 3,5 mln publikacji naukowych i popularno-

naukowych oraz księgozbiór popularnonaukowy dostępny w Bibliotece Gdynia wzbogacił 

się o 5125 egzemplarzy; w gdyńskich bibliotekach odbyły się 154 wydarzenia 

o charakterze edukacyjnym. 

 Asymilowano nowych mieszkańców - realizowano bezpłatne kursy języka polskiego dla 

obcokrajowców prowadzone przez certyfikowane lektorki; w 2021 r. odbyło się 

8 semestralnych kursów, które ukończyło 147 osób; realizowano także bezpłatne zajęcia 

z języków obcych: rosyjskiego, ukraińskiego, hiszpańskiego i angielskiego, prowadzone 

przez wolontariuszy i bibliotekarzy, uczestniczyło w nich 599 osób. 

 

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. 
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Główne działania zrealizowane w 2021 r. w zakresie opieki nad zabytkami, zgodne 

z założonymi priorytetami: 

 Przyznano 17 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 

 Współpracowano z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie 

opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego części Skweru Kościuszki 

i Mola Południowego. 

 W ramach bieżących prac prowadzono czynności związane z architekturą 

modernistyczną: uzgadniano inwestycje budowlane, nadzorowano prace 

konserwatorskie, dokumentowano zabytki poprzez wykonywanie kart ewidencyjnych, 

zlecano wykonanie programów prac konserwatorskich, dokumentacji fotograficznych 

zabytków oraz prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce okiennej. 

 Realizowano konsultacje społeczne z mieszkańcami Gdyni dotyczące projektu 

dokumentu pn. „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-

2027”. 

 Opracowano i wykonano materiały oraz aplikację do wyświetlenia na ekranie 

multimedialnym w Archiboxie w Gdyni. 

 Stworzono we współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej odznakę „Znam 

Gdyński Modernizm”. 

 Zorganizowano 8. międzynarodową konferencję naukową z serii „Modernizm w Europie 

– modernizm w Gdyni”: „Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku”. 

 Zorganizowano 3. Forum Miast Modernistycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele 

samorządów modernistycznych miast: Berlina, Brazylii, Gdyni, Kowna i Tel-Awiwu. 

 Wykonano tablice upamiętniające uczestników walk o niepodległość pochowanych 

na cmentarzu przy ul. Witomińskiej. 

 Współpracowano z Fundacją „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” przy projekcie 

„Dostęp do morza”, w ramach którego powstała wystawa obrazującej sukces 

gospodarczy Pomorza w latach II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem roli 

Gdyni. 

 Opracowano wersję roboczą wniosku o wpis Śródmieścia Gdyni na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 W ramach bieżących prac prowadzono realizowano bieżące utrzymanie Kwatery Pamięci 

na Cmentarzu Marynarki Wojennej i grobów wojennych na terenie gminy Gdynia 

oraz zajmowano się rozpatrywanie wniosków o przydziale miejsc na gdyńskich 

cmentarzach komunalnych dla osób zasłużonych. 
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Sport i rekreacja 
 

Gdyńskie Centrum Sportu w 2021 r. realizowało zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W 2021 r. zrealizowano m.in. następujące imprezy 

oraz projekty sportowe i rekreacyjne na terenie Gdyni: 

 Gdyńskie Poruszenie - cykl cotygodniowych, całorocznych, darmowych zajęć sportowych 

dla mieszkańców miasta, m.in. joga, pilates, zumba dla dorosłych, zumba dla seniora, 

indoor cycling, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia ruchowe dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową, zajęcia z deskorolką oraz zajęcia nordic walking. 

Łącznie udział w zajęciach w 2021 r. wzięło 3746 osób. 

 3x3 Gdynia Turniej Koszykówki - impreza koszykarska skierowana do dzieci i młodzieży. 

Podczas trzydniowej rywalizacji na świeżym powietrzu udział wzięło blisko 

500 zawodniczek i zawodników z całego kraju. 

 Rowerowy Maj - projekt organizowany dla szkół (promocja aktywnego trybu życia 

i ekologicznych środków transportu). W projekcie wzięło udział 19 szkół i około 3000 

uczniów. 

 MTB Gdynia KIDS - zawody kolarskie na parkingu przy CH Riviera oraz w przyległym 

lesie. W imprezie wzięło udział ponad 350 osób. 

 Turniej Aktywna Plaża - turniej piłki siatkowej na Plaży Gdynia Śródmieście. W turniejach 

wzięło udział 160 osób. 

 Edycja Aktywnego Lata - organizacja 30 turniejów siatkówki plażowej kobiet, mężczyzn, 

młodzieżowych, beach soccera i plażowej odmiany rugby. Łącznie w turniejach wzięło 

udział 720 osób. 

 Rozgrywki szkolne – Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady, 

w których uczestniczyło 1500 osób. 

 Projekt „Wgraj się” – w ramach projektu działaniami zostały objęte cztery klasy II z SP nr 

45, razem 84 uczniów i 6 nauczycieli, oraz w kolejnym roku szkolnym 370 uczniów, 

20 nauczycieli z 6 gdyńskich szkół oraz Fundacji „Sposób na szkołę”.  Przeprowadzone 

zostały lekcje wychowania fizycznego  z profesjonalnymi trenerami oraz zawodnikami 

czołowych gdyńskich klubów w tym zajęcia taneczne, zajęcia z gibkości, koszykówki, 

siatkówki, jogi, unihokeja oraz biegów na orientację. Udostępnione zostały lekcje video 

z dietetyki, bazujące na przekazanych uczniom podręcznikach „Na zdrowie” 

oraz przeprowadzone zostały lekcje z dietetyki w szkołach i warsztaty kulinarne 

dla rodziców. Zrealizowano również badania wad postawy w 5 szkołach. 

 Konkurs „Do Pracy Jadę Rowerem - celem projektu jest zmiana nawyków 

transportowych mieszkańców poprzez zachęcenie pracowników firm do podróżowania 

do/z pracy rowerem. W ramach projektu wydano w 2021 r. ok. 14 000 śniadań 

rowerowych. 

 Kampania „Odprowadzam sam” - udział wzięło 3881 dzieci z 160 grup i 38 placówek 

edukacyjnych. Celem kampanii było uświadomienie zarówno dzieci, jak i rodziców 



 

52 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

o wpływie zanieczyszczonego powietrza na organizm człowieka i korzyściach 

wynikających z wybierania i korzystania z ekologicznych środków transportu, m.in. 

w drodze do przedszkola. 

 Promocja żeglarstwa – program edukacji morskiej „Gdynia na fali” oraz „Gdynia na fali na 

plaży”. 

 Imprezy żeglarskie - Regaty o „Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”; Zlot Jachtów z Duszą 

„Próchno i Rdza” – 13. edycja; Gdynia Sailling Days - zmagania zgromadziły na starcie 

ponad 800 żeglarzy, którzy ścigali się w 24 konkurencjach. 

 Imprezy biegowe - Runmageddon Trójmiasto 2021; Mistrzostwa Świata U21 klasy ILCA7; 

Enea IronMan 70.3 Gdynia 2021; Bieg Morskiego Komandosa na Plaży Gdynia Orłowo. 

 Wydarzenia na Hali Gdynia Arena  - w 2021 r. łącznie odbyły się 42 wydarzenia, łącznie 

odnotowano 51 dni imprezowych. 

 Wydarzenia na obiektach na ul. Olimpijskiej – na Stadionie Miejskim odbyło się 17 meczów; 

średnia frekwencja na meczu wynosiła 3705 widzów. 

 W ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowano: 

 Puchar w biegach dzieci i młodzieży w dzielnicach: Karwiny, Kamienna Góra, Wielki 

Kack, Oksywie; 

 Gra  z mapą i kompasem w dzielnicach Chwarzno-Wiczlino, Pustki Cisowskie 

i Demtowo, Kamienna Góra, Biabie Doły, Działki Leśne, Witomino; 

 Cotygodniowe Zajęcia Zumba w dzielnicy Witomino - zrealizowano 22 zajęcia, 

w których każdorazowo brało udział około 25 osób; 

 Cykl zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami pilatesu w dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino  - zrealizowano 42 zajęcia, w których każdorazowo brało udział 

około 15 osób; 

 Zajęcia taneczne dla wszystkich mieszkańców w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - 

zrealizowano 42 zajęcia, w których każdorazowo brało udział około 20 osób; 

 Ćwiczenia profilaktyczno-lecznicze w trosce o zdrowy kręgosłup w dzielnicy 

Grabówek, zrealizowano 68 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 25  osób; 

 Nordic Walking: Karwiny- zrealizowano 25 zajęć, w których każdorazowo brało udział 

około 20 osób; Mały Kack  - zrealizowano 30 zajęć, w których każdorazowo brało 

udział około 20 osób;  

 Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży w plenerze w dzielnicy Mały Kack, 

zrealizowano 14 zajęć w których każdorazowo brało udział około 20 osób; 

 Cotygodniowe zajęcia ruchowe - samoobrona dla kobiet w dzielnicy Redłowo, 

zrealizowano 14 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 20 osób; 

 Cotygodniowe zajęcia gimnastyczne: w dzielnicy Obłuże, zrealizowano 31 zajęć, 

w których każdorazowo brało udział około 20 osób; w dzielnicy Pogórze, zrealizowano 

21 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 20 osób;  

 Cotygodniowe zajęcia ruchowe: w dzielnicy Oksywie, zrealizowano 36 zajęć, 

w których każdorazowo brało udział około 20 osób; w dzielnicy Pogórze, zrealizowano 

28 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 20 osób; 

 Sobotnie sportowe zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Pustki Cisowskie - 

zrealizowano 25 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 20 osób; 
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 TAI CHI Pogórze, zrealizowano 25 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 

20 osób; 

 Cotygodniowe zajęcia joga i fitness:  w dzielnicy Redłowo, zrealizowano  26 zajęć, 

w których każdorazowo brało udział około 20 osób; w dzielnicy Wzgórze 

Św. Maksymiliana, zrealizowano 26 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 

20 osób;  

 Cotygodniowe zajęcia pilates w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, zrealizowano 

46 zajęć, w których każdorazowo brało udział około 20 osób. 

 W ramach Rad Dzielnic zorganizowano: 

 Zorganizowano Strefę Kibica w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino; zrealizowano 3. edycje 

(podczas meczów reprezentacji Polski) – w obrębie strefy każdorazowo przebywało 

ok. 250 osób; 

 Zajęcia Parkour: Leszczynki, zrealizowano 16 zajęć, w których każdorazowo brało 

udział około 10 osób; Witomino zrealizowano 18 zajęć, w których każdorazowo brało 

udział około 15 osób; 

 Festyn dla dzielnic Leszczynki i Grabówek, w imprezie wzięło udział przeszło 500 

osób; 

 Biegi górskie w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo – 3 terminy, w których łącznie 

wzięło udział 480 osób; 

 Bieg długodystansowy w dzielnicy Pustki Cisowskie - w biegu wzięło udział przeszło 

300 osób; 

 Zajęcia i warsztaty dla kobiet w ciąży w Redłowie: „Salsa w chustach”– 16 zajęć 

oraz „Brzdąc w dzielnicy” – 12 zajęć;  

 Cotygodniowe zajęcia joga w dzielnicy Witomino, zrealizowano 24 zajęć, w których 

każdorazowo brało udział około 25 osób; 

 Cotygodniowe zajęcia pilates w dzielnicy Witomino, zrealizowano 11 zajęć, w których 

każdorazowo brało udział około 25 osób. 

 Ośrodek Hipoterapii - ośrodek realizował bezpłatne zajęcia dla dzieci z Gdyni – w czasie 

minionego roku na zajęcia hipoterapii zapisano 50 dzieci, a łączna liczba uczestników 

zajęć na koniec roku wyniosła 175. W 2021 r. zrealizowano łącznie 3454 seansów 

hipoterapeutycznych, w tym 2657 bezpłatnych i  797 płatnych. Ośrodek realizował także 

zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych ze Szkół i Ośrodków Specjalistycznych z Gdyni. 

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 174 zajęcia, z których skorzystało 17 uczniów. 

 Realizacja Programów partnerskich unijnych - Gdyńskie Centrum Sportu podpisało 

umowę partnerską z Liderem – Ljudska univerza, Zavod za Izobrazevanje in kulturo, 

Rogaska Slatina. Celem projektu było wypracowanie wytycznych do podręcznika 

i aplikacji mobilnej prezentujących aktywności sportowe dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami. Projekt zakończono w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
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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 2021 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zrealizował następujące zadania:  

 Odbyło się 2 289 pogrzebów (o 203 więcej niż w roku poprzednim), w tym na Cmentarzu 

Witomińskim 1150 (o 75 więcej niż w 2020 r.), przy ul. Spokojnej 354 (o 34 więcej 

niż w 2020 r.) i w Kosakowie 785 (o 94 więcej niż w 2020 r.). Liczba pogrzebów 

po kremacji wyniosła 1 241 i stanowiła 54,22% ogółu pogrzebów (w 2020 r. 50,24%). 

 Przeprowadzono remonty: 

 Cmentarz Witomiński – remont „Ściany Pamięci” na cmentarzu Witomińskim; 

wymieniono obrzeża na kwaterze Obrońców Wybrzeża na Cmentarzu Witomińskim; 

 Cmentarz w Kosakowie – remont wiaty wejściowej na cmentarzu w Kosakowie; 

wykonano estetyczne oznakowanie grobów na cmentarzu w Kosakowie;  

 Remont dróg i schodów na gdyńskich cmentarzach komunalnych; 

 Remont infrastruktury cmentarnej: ogrodzenie, mur oporowy. 

 Zakupiono samochód pogrzebowy oraz osprzęt do ciągnika. 

 Zmodernizowano elektroniczny system do obsługi cmentarza i internetową 

wyszukiwarkę grobów GROBONET. 

 Zapewniono stałą pielęgnację Kwatery Pamięci na Cmentarzu Garnizonowym w Gdyni-

Oksywiu. 

 Zapewniono stałą pielęgnację grobów i kwater wojennych na terenie Gminy Gdynia. 

 

 

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 2021 r.: 

 Przeprowadzono interwencje własne (1 834 – spadek o 30% względem ubiegłego roku)  

i zlecone (24 422 – spadek również o 3% względem ubiegłego roku). 

 Zabezpieczono imprezy i zgromadzenia (184). 

 Zabezpieczono miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia (13). 

 Współpracowano z: Policją (139), Strażą Pożarną (103), Strażą Graniczną (2), Strażą Leśną 

(3), Żandarmerią Wojskową (7), MOPS (46), radami dzielnic (7) i inne (264). 

 Odwieziono osoby nietrzeźwe (94). 
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 Unieruchomiono pojazdy poprzez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (1 950). 

 Usunięto pojazdy z drogi (349). 

 Odnaleziono pojazdy (20). 

 Ujawniono wysypiska śmieci (87). 

 Przeprowadzono kontrole: handlu alkoholem (32), handlu innymi towarami (14), pozwoleń 

na budowę (13), pozwoleń na prace w pasie drogi publicznej (13), terenów szkół (309), 

innych (8 630). 

 Pouczono sprawców wykroczeń (1 860). 

 Wystawiono mandaty nałożone przez strażników miejskich (1 447). 

 Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdyni (66). 

 Obsługiwano centrum monitoringu wizyjnego – ilość zdarzeń zarejestrowanych (5 521); 

ilość interwencji podjętych (3 782), skuteczność (69%). 

 

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 2021 r.:  

 Przeprowadzono kompleksową modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności 

publicznej: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Porębskiego 21 oraz II LO przy  

ul. Wolności 22b. 

 Wykonano prace przy budowie sali gimnastycznej z biblioteką, biurem Rady Dzielnicy  

i pomieszczeniem dla mieszkańców oraz dziedzińcem przy SP nr 16 przy ul. Chabrowej 

43. 

 Wykonano prace przy budowie biblioteki z biurem Rady Dzielnicy przy ul. Łowickiej 51 

wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 Przebudowano część budynku użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 237 na 

potrzeby Przystani Chylońska 237. 

 Zmodernizowano część budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26. 

 Rozpoczęto rozbudowę budynku SP nr 48 przy ul. Jowisza 60 - w trakcie realizacji. 

 Rozpoczęto rozbudowę budynku SP nr 37 i XVII LO przy ul. Wiczlińskiej 50A – w trakcie 

realizacji. 
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 Sprawowano nadzór właścicielski nad budową wjazdu i zjazdu na parking w ramach 

zadania pn.: Budowa Parku Centralnego wraz z parkingiem podziemnych na 270 

samochodów etap III.  

 Przeprowadzono remonty gminnych lokali użytkowych: wymiana witryn i drzwi 

zewnętrznych (ul. Świętojańska 98, ul. Derdowskiego 11), remont pomieszczenia Rady 

Dzielnicy (ul. Porębskiego 21). 

 Wykonano remont instalacji c.o. w Miejskiej Stacja Pogotowia Ratunkowego przy  

ul. Białowieskiej 1. 

 Wykonano remonty, modernizacje i inwestycje w placówkach oświatowych przy udziale 

Wydziału Budynków: 

 Przedszkole nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 – termomodernizacja ścian i dachu –  

w trakcie realizacji; 

 Przedszkole nr 35 przy ul. Płk. Dąbka 167 – termomodernizacja ścian i dachu –  

w trakcie realizacji; 

 Przedszkole nr 36 przy ul. Okrzei 16 – termomodernizacja ścian i dachu – w trakcie 

realizacji; 

 SP nr 10 przy ul. Morskiej 192 – modernizacja sali gimnastycznej; 

 SP nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52 – modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem; 

 SP nr 12 przy ul. Stawnej 4/6 – modernizacja sanitariatów; 

 SP nr 17 przy ul. Grabowo 12 – modernizacja sal gimnastycznych;   

 SP nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 – modernizacja sali gimnastycznej; 

 SP nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 – modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem; 

 SP nr 33 przy ul. Godebskiego 8 – modernizacja instalacji elektrycznej gniazd; 

 SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 – modernizacja sali gimnastycznej; 

 VI LO przy ul. Kopernika 34 – modernizacja sanitariatów; 

 IX LO przy ul. Orłowskiej 57 – rozbudowa i przebudowa budynku; 

 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48 –  modernizacja 

sali gimnastycznej i auli; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. Płk. Dąbka 277 – 

modernizacja sali gimnastycznej; 

 Remonty i modernizacje przeprowadzono w 53 placówkach oświatowych, o różnej 

wartości i zakresie robót obejmującym, oprócz powyższego, m.in.: wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, remonty sanitariatów, 

remonty pomieszczeń, remonty posadzek, remonty dachów, remont windy, wymianę 

instalacji elektrycznej i oświetlenia, remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

remonty instalacji grzewczej. 

  

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (ZBiLK) 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. ZBiLK jest 

odpowiedzialny również za realizację „Gdyńskiego programu likwidacji pieców na paliwa 

stałe w gminnych budynkach mieszkalnych na lata 2020-2023”. 



 

57 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

W 2021 r. zrealizowano m.in. takie działania jak: 

 Wykonano 1281 awaryjnych napraw i konserwacji lokali oraz budynków. 

 Wykonano konserwację 2 przepompowni. 

 Przeprowadzono remonty 69 lokali gminnych (pustostanów). 

 Wykonano 544 przeglądy budynków (budowlanych, elektrycznych, gazowych, 

kominiarskich, UDT). 

 Wykonano rozbiórki 5 budynków i obiektów. 

 Przeprowadzono remonty 16 pieców węglowych (przestawienie). 

 Wykonano 41 konserwacji i napraw dekarskich. 

 Wykonano remonty nawierzchni i ogrodzenie terenu. 

 Wymieniono piony kanalizacyjne i zimnej wody. 

 Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 66 lokalach gminnych. 

 Zlikwidowano piece na paliwo stałe, w tym wykonano prace remontowe w 67 lokalach 

mieszkalnych oraz wykonano 6 przyłączy do budynków. 

 Wymieniono odcinek przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornik bezodpływowy. 

 Przyłączono do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 7 budynków. 

 Wymieniono wodomierze w 216 lokalach 

 Wykonano konserwacja 19 węzłów i 2 kotłowni gazowych. 

 Przeprowadzono remont korytarzy i klatek schodowych w 4 budynkach. 

 Docieplono ściany oraz dach i wykonano izolację pionową. 

 Docieplenie dachu i wykonanie izolacji pionowej w budynku 

 Wykonano naprawy placów zabaw oraz obiektów zabytkowych. 

 

Gdyński program likwidacji pieców na paliwa stałe w gminnych budynkach 
mieszkalnych na lata 2020-2023 
 

Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1995/20/VIII/U z dnia 

18 lutego 2020 r. Celem programu jest likwidacja tzw. kopciuchów w gminnych budynkach 

mieszkalnych i wyposażenie mieszkań w indywidualne lub grupowe ogrzewanie gazowe, 

a tam gdzie w budynku jest już miejska sieć grzewcza, lokale zostaną do niej podłączone. 

W ramach programu w 2021 r. podjęto następujące działania: 

 Wykonano prace budowlane związane ze zmianą rodzaju ogrzewania i likwidacją pieców 

na paliwo stałe kierując się przyjętą w planie zasadą iż w pierwszej kolejności należy 

uwzględnić przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace wykonano w 66 lokalach 

gminnych, w tym: 
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 Przyłączono 5 nieruchomości gminnych do miejskiej sieci ciepłowniczej 

przy ul. Sportowej: 14, 16, 18, 20 oraz ul. Wileńskiej 95; 

 Zbudowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w 10 lokalach gminnych 

w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (wspólnoty 

przyłączyły się do miejskiej sieci ciepłowniczej), dotyczy nieruchomości 

przy ul. Kopernika 17 oraz u. Płk. Dąbka 187; 

 Przyłączono 3 nieruchomości gminne do sieci gazowej (brak możliwości przyłączenia 

do miejskiej sieci ciepłowniczej) przy ul. Zbożowej 30, ul. Leszczynki 175A  

oraz ul. Dąbrowskiego 17; 

 Rozbudowano instalację gazową dla potrzeb ogrzewania w 5 budynkach gminnych  

przy ul. Rybińskiego 47 oraz ul. Woj. Wachowiaka: 17, 31-33, 35-37, 45; 

 Rozbudowano instalację gazową w 10 lokalach gminnych na potrzeby ogrzewania  

w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dąbrowskiego 

22, Warszawskiej 20 oraz Woj. Wachowiaka 1-9. 

 

W ramach Gdyńskiego Programu likwidacji pieców na paliwo stałe w gminnych budynkach 

mieszkalnych na lata 2020-2023 do końca 2021 r. Gmina Miasta Gdyni zlikwidowała 

201 pieców. 

 

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 20201 r. prowadzono następujące zadania w poszczególnych obszarach Gdyni wskazanych 

w Programie: 

Dzielnica Babie Doły: 

 Przeprowadzono działania animacyjne z mieszkańcami. 

 Przygotowano projekt wiaty wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem i uzgodniono 

go z Radą Dzielnicy. 

 Wykonano przerzedzenie zakrzewień przy ul. Rybaków. 

Dzielnica Oksywie 

 Wykonano prace związane z przebudową ul. Makowskiego i oddano stworzoną 

infrastrukturę do użytku. 

 Zakończono prace związane z budową budynku komunalnego przy ul. Dickmana - 

uzyskano pozwolenie na użytkowanie (obiekt został zasiedlony). 
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 Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji 

społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – 

z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni 

wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30. 

 Uzyskano pozwolenie na budowę dla chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich. 

 Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla przebudowy skrzyżowania w centrum wsi 

Oksywskiej. 

 Połączenie Oksywia Górnego z Dolnym – przeprowadzono postępowanie przetargowe 

na wybór wykonawcy dokumentacji na podstawie zwycięskiej koncepcji- zawarto umowę 

z biurem projektowym i rozpoczęto prace. 

 Wyłoniono wykonawcę rozbiórki baraku przy ul. Dickmana 18. 

 Prowadzono analizy dotyczące możliwości przebudowy budynku przy ul Żeglarzy 5. 

 Przygotowano koncepcję techniczną grawitacyjnego odwodnienia ul. Kępa Oksywska 

wraz z doprowadzeniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

 Prowadzono działania animacyjne z mieszkańcami. 

 W ramach działań realizowanych przez MOPS w Gdyni kontynuowano pracę Zespołu 

zadaniowego, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Dzielnicowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni. Działania Zespołu skupione są wokół opracowania 

i wykonania planu readaptacji 7 gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Dickmana. 

W ramach realizacji wieloletniego zadania m.in. kontynuowano rozeznanie sytuacji osób 

ubiegających się o dofinansowanie kosztów utrzymania lokali oraz realizowano dopłaty 

do ogrzewania. 

Osiedle Meksyk 

 Kontynuowano prace projektowe dla II etapu – uzyskano zgodę PKP na proponowane 

rozwiązania w zakresie deszczówki. 

 Rozpoczęto prace budowlane, w 2021 r. wykonano prace w 49%. 

 Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzór 

inwestorski. 

 Uzyskano prawomocną decyzję ZRID. 

Dzielnica Chylonia – obszar Zamenhofa-Opata Hackiego 

 W ramach działań realizowanych przez MOPS kontynuowano pracę zespołu pracy 

socjalnej w rejonie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa (ZOH). W 2021 r. ze wsparcia zespołu 

skorzystało 138 rodzin, w tym 117 z pionu SIN oraz 21 z pionu rodzin. Dodatkowo, 4 rodziny 

objęto intensywną pracą socjalną, a 7 – asystenturą. Z dziennych form wsparcia 

skorzystały 3 osoby. 

Dzielnica Leszczynki - Wzgórze Orlicz-Dreszera tzw. Pekin 

 W ramach działań realizowanych przez MOPS wdrażano trzecią fazę programu, 

poświęconą głównie wspieraniu osób, które wyprowadziły się z terenu WOD w adaptacji 
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do nowego środowiska życia. Ze wszystkimi rodzinami korzystającymi ze wsparcia 

ustalone zostały dalsze plany pomocy, przygotowano koncepcję udzielenia ewentualnego 

wsparcia tym mieszkańcom WOD, którzy nie podpisali deklaracji uczestnictwa 

w Programie. Do końca 2021 r. z terenu Wzgórza Orlicz-Dreszera objętego rewitalizacją 

wyprowadziły się łącznie 144 rodziny (294 osoby). Na koniec 2021 r. na terenie WOD 

zamieszkiwały 3 rodziny (8 osób). 

Dzielnica Witomino 

 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i nadzór inwestorski dla Budowy Centrum 

Sąsiedzkiego przy ul. Widnej. W 2021 r. rozpoczęto prace i wykonano stan surowy otwarty. 

 Przebudowa ul. Nauczycielskiej – opracowano i uzgodniono rozwiązania w zakresie 

dodatkowych miejsc postojowych na terenie spółdzielni mieszkaniowej Bałtyk. 

 Wykonano i uzgodniono rozwiązania w zakresie branży drogowej i elektrycznej 

dla przebudowy ul. Nauczycielskiej, prowadzono analizy możliwych rozwiązań 

w zakresie deszczówki. 

 Zakończono konsultacje i kontynuowano prace projektowe dotyczące utworzenia 

międzyosiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom. 

 Rozwój terenów rekreacyjnych na polanie po kortach tenisowych – wystąpiono 

o pozwolenie na budowę, trwały ustalenia z SM Bałtyk co do partycypacji w kosztach 

i udostępnienia terenu. 

Ponadto w ramach działań rewitalizacyjnych w 2021 r. zrealizowano takie działania jak: 

 Prowadzono obsługę prac Komitetu Rewitalizacji. 

 Prowadzono regularną współpracę z miejskimi jednostkami budżetowymi, wydziałami 

UM oraz organizacjami pozarządowymi. 

 Realizowano projekty o charakterze inwestycyjnym i społecznym: 

 Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie; 

 Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja; 

 Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 

społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego; 

 „Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych 

praktyk w pracy ze społecznością lokalną” - projekt był realizowany w okresie 

od 1 września 2020 do 30 listopada 2021 jako rozszerzenie projektu „Gdynia odNowa: 

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze 

Zamenhofa-Opata Hackiego”; 

 Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 

społeczności w dzielnicy Oksywie; 

 Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej 

społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja. 

 Prowadzono projekty aktywizacji społecznej: 

 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, Pracownia - w ramach wsparcia 

mieszkańców Gdyni oferowano min. doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, 

szkolenia i staże zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz konsultacje z różnymi 
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specjalistami. Od początku realizacji projektu w sumie objęto wsparciem 495 osób, 

w tym 97 osoby w 2021 r. Pracę uzyskało 218 osób, w tym 39 osób w 2021 r. 

 Innowacje na Ludzką Miarę 2 - w 2021 r. w pierwszym cyklu inkubacji projektu 

„Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze 

włączenia społecznego” rozwinięto 56 innowacji na rzecz włączenia społecznego, 

z czego 29 otrzymało grant na sprawdzenie swojego pomysłu w praktyce. W ramach 

drugiego cyklu inkubacji, do etapu rozwinięcia i dopracowania koncepcji 

zrekrutowano 49 pomysłów. 

 Realizowano zadanie „Adaptacja koncepcji URBANLAB w Gdyni”, które zostało 

zakończone z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 Realizowano Program Kompetencji Miejskich 2021 w obszarze adaptacji życia w/po 

pandemii – w ramach działań odbyło się 9 spotkań w formule online oraz 9 uczestników 

rozpoczęło i zakończyło program. 

 Realizowano Pomysł na Miasto 2019 w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. 

 Realizowano Pomysł na Miasto 2020 w obszarze  adaptacji do zmian klimatu w mieście. 

 Realizowano Pomysł na Miasto 2021 w obszarze adaptacji do życia w/po pandemii. 

 Uruchomiono Gdyńską Platformę Dialogu i oddano do ogólnego użytku mieszkańców 

Gdyni. Na Platformie można  znaleźć informacje o wszystkich procesach konsultacyjnych 

(od 14 września do 31 grudnia 2021 r. za pośrednictwem GPD odbyło 8 procesów), 

informacje o radach i zespołach funkcjonujących w mieście (na koniec 2021 r. 

zamieszczone były informacje o 8 zespołach i radach), a także „Niezbędnik dialogu”. 

Przeprowadzono ogólnomiejskie konsultacje społeczne „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu 

w dzielnicach”, których celem było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni 

związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim 

powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich. 

 Realizowano Autorski Program Szyty na Miarę, w ramach którego rozpoczęła swoją 

działalność Rada ds. Kampanii, wypracowała rekomendacje do działań pracy z młodzieżą, 

a także do pracy ze środowiskiem szkolnym i pedagogicznym, rozwiązania z zakresu 

komunikowania wątków związanych z kryzysami psychicznymi młodzieży; 

 W ramach działania UrbanCafé zorganizowano i przeprowadzono 42 otwarte wydarzenia 

oraz zmontowano i udostępniono 14 podcastów za pośrednictwem serwisów 

streamingowych Podbean i Spotify. 

 W ścisłej współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. otwartych danych (wcześniej 

Samodzielnym Ref. Jakości Życia), otwarto 23 nowe zbiory danych oraz 

zaktualizowano/zmodyfikowano 10 zbiorów danych. Przeprowadzono szkolenie online na 

platformie szkoleniowej z zakresu Excela dla 100 urzędników UM i jednostek 

powiązanych. 

 Realizowano projekt „Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – 

praktyka wdrożeniowa” – w ramach projektu została wypracowana operacjonalizacja 
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Modelu Przystani (MID), przeprowadzone zostały konsultacje, dokonany został przegląd 

polskich i europejskich praktyk, rozwinięte zostały dwa ogrody społeczne oraz został 

wypracowany i wdrożony pilotażowy program Przystań On-line. Wypracowane zostało 

narzędzie informatyczne do zarządzania pomieszczeniami w Przystaniach 

i automatycznej akceptacji regulaminu i zasad użytkowania. 

 W 2021 r. pozyskano projekty międzynarodowe: 

 REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users 

with Triple-A climate adaptation tools, którego celem jest stworzenie katalogu 

narzędzi dopasowanych do lokalnych potrzeb poszczególnych regionów, 

na podstawie rozwiązań wdrożonych w ramach holenderskiego Krajowego Program 

Adaptacji Przestrzennej; 

 CONTRA: CONflict in TRAnsformations (Konflikt w procesach transformacji) – 

w ramach ERA-NET Urban Transformation Capacities, którego celem jest zbadanie, 

w jaki sposób zinstytucjonalizowanie aren partycypacyjnych na potrzeby 

produktywnych konfliktów może zwiększyć zdolność miast do transformacji 

ku bardziej zrównoważonemu modelowi, przede wszystkim w obszarze zmian 

klimatycznych. 

 Kontynuowano działalność Wymiennikowni w formule stacjonarnej i online - 

zrealizowano: 15 warsztatów rękodzielniczych z zakresu eko, design i zerowaste, 

480 zajęć w ramach tygodniowego, stałego grafiku Wymiennikowni, które inicjowali 

młodzi ludzie (taniec, rysunek, planszówki), 48 indywidualnych zajęć z języka 

angielskiego dla uczniów, studentów oraz imigrantów – w działaniach organizowanych 

stacjonarnie łącznie wzięło udział 1068 osób. 

 Kontynuowano funkcjonowanie i rozwijanie sieci Domów Sąsiedzkich działających  

w ramach Gdyńskich Przystani. W Gdyni działały 4 Przystanie: Przystań Śmidowicza 49; 

Przystań Lipowa 15; Przystań Opata Hackiego 33; Przystań Chylońska 237. Jednocześnie, 

w ramach przygotowań do otwarcia Przystani Widna 2A uruchomiona została grupa  

w serwisie Facebook. W oparciu o osoby zapisane do grupy przeprowadzona została 

diagnoza potrzeb mieszkańców w zakresie zajęć i aktywności, w których mają zamiar 

uczestniczyć po otwarciu Przystani. W 2021 r. został wypracowany oraz wdrożony 

pilotażowy program Przystań On-line. W ramach działania Domów Sąsiedzkich online na 

fanpage’u Przystani pojawiło się ponad 120 postów skierowanych do mieszkańców  

i odbiorców strony. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2021 
 

Program przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/751/20 z dnia 28 października 2020 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 
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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 2021 r. w ramach realizacji Programu wykonano działania m.in.: 

 W ramach współpracy finansowej: 

 Samorząd Gdyni przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

kwotę 66 061 819,33 zł. Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 

455 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł 77 429 877,51 zł. 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: 

 Realizowano dialog społeczny poprzez pracę w ramach wspólnych zespołów 

doradczych i opiniujących, m.in.: Komitet Rewitalizacji, Rada ds. sportu, Rada ds. osób 

niepełnosprawnych czy też Rada ds. Budżetu Obywatelskiego; 

 Wspierano działalność organizacji pozarządowych poprzez udostępnienie lokali 

i budynków komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

W 2021 r. w dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało się prawie 40 lokali 

użyczonych nieodpłatnie lub z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu; 

 Kontynuowano działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności 

obywatelskiej, którego zadaniem było reprezentowanie prezydenta w sprawach 

dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik był 

równocześnie przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego aktywnie włączając się w działania podejmowane 

przez Radę; 

 Prowadzono Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 

 

Polityka gospodarcza 
 

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). Za jego realizację 



 

64 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

odpowiada przede wszystkim Wydział Polityki Gospodarczej i Gdyńskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości, we współpracy m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją 

Gospodarczą, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Agencją Rozwoju Gdyni. 

Rok 2021 był wyjątkowy, z uwagi na ogłoszony w marcu 2020 r. i utrzymany stan epidemii 

w całym kraju. Wprowadzone rządowe ograniczenia miały bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie lokalnej gospodarki oraz działania podjęte i realizowane przez Wydział 

Polityki Gospodarczej. 

W 2021 r. zrealizowano następujące działania w ramach kierunków strategicznych zawartych 

w Programie: 

 Gdyński Falochron – kontynuowano działania realizowane w 2020 r. Wsparcie udzielone 

w 2021 r. obejmowało:  

 Wsparcie doradcze i eksperckie dla przedsiębiorców – bezpłatne porady 

w następujących dziedzinach: biznesowej, strategicznej, marketingowej 

oraz psychologicznej (coaching); 

 Podatki – możliwość odroczenia płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia 

podatków lokalnych , w tym podatku od nieruchomości, od środków transportu;  

 Czynsze – możliwość odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia 

czynszu dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji, którzy prowadzą działalność 

w lokalach będących własnością Miasta Gdyni; 

 Opłaty za koncesje - właściciele lokali gastronomicznych, którzy ze względu 

na obostrzenia związane z pandemią nie sprzedawali alkoholu do spożycia 

„na miejscu” mogli skorzystać z dwóch rozwiązań: zwolnienia z płatności drugiej raty 

za koncesję lub (jeśli wcześniej zapłacili za cały rok z góry) zwrot w wysokości 1/3 

opłaty należnej za 2021 r.; 

 Zmniejszenie/zawieszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie 

zamknięcia lokali. 

 „Gdynia dla Firm Rodzinnych” – w ramach działań projektowych: 

 Kontynuowano cykl promocyjno-informacyjny pn. „Wtorki z Rodzinnymi” na łamach 

gdyńskich mediów (www, FB, YT) oraz dodatkowo przygotowano publikację 

wizerunkową Firmy Rodzinne (album) prezentującą 20 gdyńskich firm rodzinnych 

oraz zorganizowano wystawę „Wtorki z Rodzinnymi" na terenie InfoBoxu oraz 

w Gdyńskim Centrum Filmowym, na przełomie roku 2021/2022 wystawa została 

przeniesiona do CH "Riviera" w Gdyni; 

 Przygotowywano i opublikowano prezentację wizerunkową (posty wizerunkowe 

i promocyjne na funpage’u facebook’owym Firmy Rodzinne Gdynia - łącznie w 2021 r. 

opublikowano 138 postów), w tym także: przeprowadzono sesje fotograficzne 

dla 14 firm rodzinnych oraz rozmowy, wywiady z przedstawicielami - liderami 

gdyńskich firm; 

 Opracowano propozycje gadżetów z identyfikacją wizualną Firm Rodzinnych (logo 

oraz elementy systemu identyfikacji), m. in: torby, pamiątki; 

 Publikowano artykuły poświęcone gdyńskim firmom rodzinnym w Magazynie IKS 

(Gdyński Magazyn Kulturalny) oraz magazynie Strefa Biznesu Dziennika Bałtyckiego 

(materiał nt. działań miasta skierowanych do firm rodzinnych); 

 Uczestniczono w kampanii informacyjnej #MiastazPrzedsiębiorcami pod hasłem 

„Działaj lojalnie: kupuj lokalnie" zorganizowanej przez Związek Miast Polskich 

oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych; 
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 Organizowano szkolenia w ramach cyklu Akademia Dobrej Marki Firmy Rodzinnej 

„Budowanie wizerunku firmy rodzinnej oraz marki produktu w Internecie. 

Zabezpieczenie punktu styku użytkownika z marką" oraz „Budowanie marek firm 

rodzinnych społecznie odpowiedzialnych"; 

 Prowadzono prace w ramach Zespołu ds. Przedsiębiorczości Rodzinnej dotyczące 

form i możliwości realizowania strategii wspierania firm rodzinnych w Gdyni 

oraz wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, w tym gdyńskich firm rodzinnych; 

 Uczestniczono w spotkaniach w ramach „Forum Firm Rodzinnych”; 

 Współpracowano z projektem Kulinarnagdynia.pl w obszarze wsparcia 

marketingowego oraz merytorycznego lokalnych restauracji; 

 Współpracowano z projektem miejskie Hale Targowe w zakresie koordynacji 

publikacji postów o firmach handlowych - stoiskach rodzinnych m. in. na Placu 

Targowym. 

 Gdynia Kreatywna 6 - projekt to kontynuacja wcześniejszych działań wspierających 

przedsiębiorczość w obszarze sektorów kreatywnych w Gdyni. W ramach projektu 

zrealizowano dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy, dzięki pracy 

w zespołach, dowiedzieli się jak poprzez design zbudować przewagę konkurencyjną 

firmy. 

 Hale Targowe – kontynuacja działań realizowanych na rzecz podniesienia atrakcyjności 

Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni:  

 Organizowano wydarzenia m.in.: Dzień Kreatywny (4 edycje), Święto Hal Targowych, 

reaktywacja wystawy stałej Muzeum Kameralnego Hal Targowych, Wystawa 

Kreatywna, Konkurs Fotograficzny: Zakupy z Ludzką Twarzą, rozstrzygnięcie 

konkursu w kategoriach: „Twarzą w twarz", „Detal architektoniczny", „Teoria Barw”; 

 Współorganizowano 11. edycję Weekendu Architektury w Gdyni - pokaz filmu „Duch 

Bauhausu" oraz wernisaż wystawy artystycznej „Choreografie Codzienności" 

w ramach projektu „Excercising Modernity"; 

 Prowadzono działania promocyjno-reklamowe m.in.: prezentacja nowych stoisk  

(w tym oferty sezonowej) 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; 

 Publikowano artykuły o tematyce kulinarnej i trendach kulinarnych na gdynia.pl; 

 Organizowano spotkania i warsztaty kreatywne na terenie Hal, kreatywne kulinaria. 

 Sieć Współpracy OWES z samorządami - nawiązano współpracę w ramach Sieci 

Współpracy OWES z samorządami. Spotkania robocze dotyczące bieżących 

i planowanych działań realizowanych w ramach sieci (on-line). W okresie od maja 

do grudnia 2021 r. odbyło się 6 takich spotkań. 

 Efektywna komunikacja i informacja gospodarcza - prowadzono stronę 

gdyniaprzedsiebiorcza.pl; profile na FB: Gdyńskiego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości oraz Firmy Rodzinne Gdynia; kanał YouTube „Wtorki z Rodzinnymi”. 

 Ułatwiano dostęp do wiedzy i usług doradczych: 

 Wsparcie doradcze i eksperckie – realizowane w ramach Gdyńskiego Falochronu; 

 Szkolenia, warsztaty, spotkania – w ramach współpracy partnerskiej z GCWP 

zrealizowano szkolenie nt. zmian w podatku VAT dla przedsiębiorców; nawiązano 
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współpracę z Google -  w ramach programu Firmy Jutra zrealizowano 4 szkolenia 

on-line; w ramach projektu Gdynia dla Firm Rodzinnych zrealizowano szkolenia 

w ramach cyklu pn. Akademia Dobrej Marki; 

 Dyżury specjalistów - cykliczne dyżury specjalistów udzielających porad w zakresie 

m.in.: możliwości finansowania działalności gospodarczej, doradztwa podatkowego, 

doradztwa biznesowego, doradztwa prawnego. Dodatkowo, realizowano 

indywidualne konsultacje z trenerem przedsiębiorczości. Dyżury odbywały się 

regularnie zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronie 

gdyniaprzedsiebiorcza.pl jednak, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, 

w formie telefonicznej lub on-line; 

 Pomorskie Miasteczko Zawodów - kontynuowano program w zakresie oferowania 

bezpłatnej pomocy mieszkańców województwa pomorskiego celem nabycia 

umiejętności zakładania i skutecznego prowadzenia firm, a także podniesienia 

posiadanych i zdobycia nowych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia; 

 Zespół ds. Rozwoju Zawodowego - głównym zadaniem Zespołu powołanego przez 

Prezydenta Gdyni było wsparcie systemu poradnictwa zawodowego i aktywizacji 

zawodowej; w ramach działań zespołu zorganizowano 2  spotkania, na których 

omawiano sposoby działania instytucji-członków zespołu w obliczu aktualnej sytuacji 

w kraju; 

 Zespół ds. Przedsiębiorczości Rodzinnej – prowadzono działania dotyczące form 

i możliwości realizowania strategii wspierania firm rodzinnych w Gdyni oraz wsparcia 

przedsiębiorczości lokalnej, w tym gdyńskich firm rodzinnych; 

 Nawigator Przedsiębiorcy – przygotowano rodzaj przewodnika po ofercie gdyńskich 

instytucji wspierających aktualnych bądź przyszłych przedsiębiorców. Zawierał on  

prosty dla odbiorcy przekaz o konkretnych działaniach skierowanych do odbiorców  

o różnych potrzebach. Aktualnie „Nawigator Przedsiębiorcy” funkcjonuje jako strona 

internetowa www.nawigator.gdyniaprzedsiebiorcza.pl dostępna na stronach 

wszystkich partnerów. 

 Progospodarcze programy edukacji młodzieży: 

 Pomorskie Miasteczko Zawodów - w ramach projektu realizowano następujące 

działania skierowane do młodzieży: indywidualne doradztwo zawodowe mające 

na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia właściwych wyborów edukacyjno-

zawodowych, warsztaty poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości uzupełniające 

ofertę działań w zakresie poradnictwa zawodowego; 

 Junior Biznes – coroczny konkurs, którego celem jest motywowanie młodzieży 

do działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy 

w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, 

pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych w praktyce; 

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - obchodzony co roku w listopadzie, to szeroka 

oferta wydarzeń (szkolenia, spotkania z ekspertami, lekcje przedsiębiorczości, 

dni otwarte dla uczniów), w ramach których przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie wyższe, 

instytucje oraz organizacje pozarządowe wspólnie podejmują działania na rzecz 

promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach. W 2021 r., z uwagi 

na sytuację epidemiologiczną w kraju, wszystkie wydarzenia zrealizowano w formie 

on-line (3 szkolenia/spotkania oraz indywidualne konsultacje); 

 Virtual Gdynia Business Week 2021 - to intensywny kurs, wzorowany 

na amerykańskim programie szkoły letniej Washington Business Week i prowadzony 
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w języku angielskim przez instruktorów Washington Business Week oraz liderów 

biznesu Stanu Waszyngton (USA). Jest to program edukacyjny dla młodzieży związany 

z praktycznym nauczaniem podstaw przedsiębiorczości. Program realizuje 

Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą. W 2021 r. warsztaty przebiegały 

w formule online. 

 Projekt pn. „30+ na start (II)” – w ramach projektu wsparciem objęto osoby zamieszkałe 

na terenie miast: Gdyni, Gdańska, Sopotu lub powiatów: puckiego i wejherowskiego, które 

otrzymały kompleksowe wsparcie umożliwiające powrót na rynek pracy oraz poprawę 

sytuacji zawodowej osób pracujących poprzez usługi służące indywidualizacji wsparcia 

oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy). W zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestnika/-czki 

Projektu (UP) wskazanych w Indywidualnym Planie Działania, Uczestnik/-czka Projektu 

mógł/mogła zostać objęty/-a wsparciem dodatkowym w postaci: kursów/szkoleń, staży 

zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego. 96 uczestników projektu zostało 

skierowanych na szkolenia/kury, 22 odbyło staż. 

 Projekt pn. „30+ na start (III)” - projekt skierowany jest do grupy 87 osób (65 osób 

bezrobotnych oraz 22 osób pracujących) z Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz powiatu puckiego 

i wejherowskiego. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 31 osób bezrobotnych 

oraz poprawa sytuacji zawodowej 3 osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). Wsparcie 

realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. 

 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - zawarto umowy z pracodawcami 

na utworzenie 4 stanowisk pracy dla 4 osób oraz zawarto 19 umów z niepełnosprawnymi 

dot. przekazania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby 

niepełnosprawnej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

 Konkurs Gdyński Biznesplan - XIX edycja konkursu; w 2021 r. konkurs zrealizowano 

w formule OPEN tzn. adresowany był do wszystkich, którzy myślą o prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej w Gdyni; w ramach konkursu zrealizowano 17 bezpłatnych 

szkoleń dla uczestników; wpłynęło 426 zgłoszeń oraz 63 konkursowe biznesplany. 

 Gdyński BiznesMAM – 7. edycja projektu skierowanego do mam planujących rozpoczęcie 

własnego biznesu - z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zrealizowana w trybie 

on-line; w bieżącej edycji zrealizowano cykl sześciu wykładów ukierunkowanych 

na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. 

 Zintegrowana obsługa inwestorów, pozyskiwanie inwestorów kluczowych: 

 ULI Europe Waterfront Cities Council - Miasto Gdynia razem z 10 innymi europejskimi 

miastami przeniosło swoją dotychczasową współpracę w zakresie promocji rozwoju 

waterfrontów na forum ULI. Celem współpracy jest wymiana dobrych praktyk 

oraz wspólna promocja w zakresie zagospodarowania terenów nabrzeżnych miast. 

W 2021 r. odbyło się 5 spotkań (online) Rady; 
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 Spotkania miast - kwartalne spotkania przedstawicieli największych polskich miast, 

zajmujących się rozwojem gospodarczym i obsługą inwestora w gminie, służące 

wymianie doświadczeń; 

 Uczestniczono w konferencjach/panelach: ULI Europe Conference 2021, Property 

Forum 2021, Europejski Kongres Gospodarczy 2021, ABSL Appreciation Gala 2021, 

Nagroda „City Leaders Supporting Sector”; 

 Organizowano wydarzenia/partnerstwa: Transport Week 2021, „W 8 pytań dookoła 

miasta z prezydentem Wojciechem Szczurkiem”, Pipeline Meetups 2021, Real Estate 

Impactor 2021, Perły Samorządu 2021, ABSL Summit 2021, Product Camp 2021. 

Powered by Gdynia Strona internetowa ‘Work in Gdynia’, IT Manager of Tomorrow 

Awards 2021, Forum Gospodarki Morskiej i Wspólna Kaczka 2021, Infoshare 2021,  

IT Workplace of Tomorrow;  

 Future Processing – wspierano inwestora z branży IT w ulokowaniu nowego oddziału 

w Gdyni; 

 Opracowano identyfikację wizualną marki „Invest in Gdynia”; opracowano stronę 

internetową; 

 Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN - 

uczestniczono w spotkaniu na temat zarządzania nieruchomościami komunalnymi 

w kontekście strategii rozwoju / przekształceń miast.  

 

Inicjatywą zrealizowaną w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości jest 

także Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), którego celem jest aktywne 

wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie 

technologie. 

W 2021 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zrealizowano takie działania jak: 

 Prowadzono obsługę klientów zainteresowanych ofertą oraz możliwością rozwoju   

innowacyjnych projektów w PPNT oraz bieżącą obsługę Partnerów działających w Parku. 

 Współpracowano z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie projektu Park 

Konstruktorów, wspólnie opiniowano projekty do PK. 

 Współpracowano z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 

zrzeszającymi innowacyjne inicjatywy, w tym IASP, SOOIPP, Klaster Interizon. Udział  

w dorocznej konferencji SOOIPP. 

 Współpracowano z podmiotami zewnętrznymi - nawiązywano partnerstwa z instytucjami 

otoczenia biznesu, instytucjami naukowymi, badawczymi i edukacyjnymi.  

 Organizowano, współorganizowano i promowano wydarzenia o charakterze 

technologicznym, biznesowym, naukowym i kulturalnym (offline i online), w tym m. in.: 

 VII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego – Pociąg do Miasta; 

 Pomorskie Dni Druku 3D; 

 IT Workplace of Tomorrow; 

 Transport Week; 

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich, edycja online; 

 VIII edycja programu InnovaBio Pomorze; 

 infoShare: wystąpienia prelegentów, promocja i wspólne stoisko PPNT i Miasta Gdyni; 

 19. edycja konkursu Gdyński Biznesplan; 
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 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, edycja online; 

 Festiwal Młodych Naukowców Gdynia E(x)plory Week; edycja online; 

 Panel dyskusyjny „Mind the tech, rozmowa o przyszłości” z okazji 20. Jubileuszu PPNT 

Gdynia, formuła hybrydowa; 

 IT Manager of Tomorrow. 

 Realizowano Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 

eksportu w województwie pomorskim” - projekt ma na celu ułatwienie firmom z sektora 

MŚP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. W 2021 r. PPNT zorganizował  

w ramach projektu wyjazdy dla MŚP z Pomorza na następujące imprezy targowe: Duphat 

2021 w Dubaju - targi branży farmaceutycznej (wzięło udział 9 przedsiębiorców, 

nawiązane kontakty z ponad 200 firmami); BIG 5 2021 - targi branży budowlanej (udział 

wzięło 9 przedsiębiorców, nawiązane kontakty z ponad 250 firmami); CPhI Mediolan - 

targi branży medycznej, farmaceutycznej i suplementów (udział wzięło 6 firm, 150  

nawiązanych kontaktów biznesowych); Automechanika Dubaj - targi branży 

motoryzacyjnej (7 firm, 175 kontaktów biznesowych). 

 Zakończono realizację projektu „Secmar - Secure Digitalization for Sustainable Maritime 

transport” - projekt miał na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa w sektorze morskim, 

poprzez stworzenie platformy łączącej firmy sektora morskiego z sektorem IT. W 2021 r. 

w ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów on-line na temat szeroko pojętego 

cyberbezpieczeństwa w przemyśle morskim. W ramach prac partnerstwa powstał 

dokument „Strategia Cyberbezpieczeństwa dla regionu Południowego Bałtyku”. 

 Realizowano projekt „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych  

i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia 

nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze 

stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” (TRIPOLIS) - projekt ma na celu 

budowę gotowości parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów 

przedsiębiorczości w Obszarze Metropolitalnym do świadczenia nowych lub ulepszonych 

usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców oraz stworzenie platformy 

umożliwiającej zarządzanie zasobami i współpracą partnerów. W ramach projektu  

w 2021 r. kontynuowano kształcenie pracowników Informacji Patentowej, Centrum 

Designu oraz Bio Laboratorium i Strefy Startup, przygotowujących się do świadczenia 

specjalistycznych usług doradczych, które już zostały uruchomione, są dostępne dla 

pomorskich przedsiębiorców i zostały akredytowane w ramach systemu SPEKTRUM 

(Pomorski System Usług Doradczych). 

 Pracownia Druku 3D, w ramach której m.in. kompleksowo realizowano zamówienia 

wydruków przestrzennych na systemach firm: EOS (metoda SLS), 3D Gence (metoda 

FDM) oraz STRATASYS (metoda PolyJet) oraz świadczono usługi projektowe  

z wykorzystaniem programu CAD firmy Autodesk (Fusion 360). 

 Zorganizowano Festiwal Gdynia Design Days (edycja hybrydowa) - interaktywny 

przewodnik GDD, w ramach którego zaprezentowano kuratorskie filmy z  12 wystaw oraz 

250 produktów; wydarzenie biznesowe „Design talks Business Summit”; 25 wykładów 

GDD online z zakresu biznesu, design management, architektury, wzornictwa, grafiki, 

mody i trendów, w tym 8 dla profesjonalistów i biznesu oraz 17 ogólnych dla pozostałych 

użytkowników; w ramach „MANUBA kolekcja GDD” stworzono i wprowadzono do 

sprzedaży 3 produkty; konkurs na najlepsze Dyplomy ASP: Architektura i Wzornictwo 

2020/2021; konkurs na najlepiej zaprojektowane wnętrze komercyjne w Gdyni, itp. 
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 Centrum Designu, w ramach którego m.in. zorganizowano wystawę „Dziewczyny na 

warsztat” oraz wydarzenia towarzyszące we współpracy z Instytutem Dizajnu  

w Kielcach; zorganizowano spotkanie „New European Bauhaus - rozmowa o lepszym 

jutrze” oraz spotkania online z cyklu „Moda”: „ Moda. Branża na nowo”; zrealizowano 

warsztaty „DtB Workshop | Circular service and product design” w ramach Dni 

Solidarności Klimatycznej; otwarto wystawę „niech żyje design!” w ramach 10. urodzin 

Centrum Designu, itp. 

 Strefa Startup Gdynia, w ramach której m.in.: obsługiwano przestrzeń coworkingu; 

zorganizowano 11 wydarzeń (warsztaty, konsultacje, prelekcje) wspierających rozwój 

innowacyjnej przedsiębiorczości, skierowanych w szczególności do początkujących 

przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów planujących rozpocząć działalność 

gospodarczą (w sumie ok 135 uczestników); zorganizowano 3 wydarzenia (prelekcja, 

warsztaty) promujące postawy przedsiębiorcze w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości, skierowane do uczniów i studentów; zorganizowano zajęcia dla 

studentów UG, Wydział Ekonomiczny, Specjalność: Innowacyjność w Gospodarce, 

których celem było przybliżenie studentom praktycznych aspektów prowadzenia 

innowacyjnej firmy. 

 Informacja Patentowa, w ramach której udzielano pomocy przy przygotowaniu 

dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP dla znaków towarowych; udzielono 182 porad  

i konsultacji; organizowano i prowadzono szkolenia oraz warsztaty w zakresie ochrony 

własności intelektualnej; prowadzono cykliczne indywidualne konsultacje eksperckie 

dedykowane wybranej tematyce – prawo autorskie, literatura patentowa oraz 

konsultacje rzecznika patentowego (wynalazki, wzory, znaki towarowe). 

 Centrum Konferencyjne – z powodu epidemii COVID-19 od stycznia do czerwca centrum 

było zamknięte dla klientów zewnętrznych, łącznie przyjęto i obsłużono ok. 900 

rezerwacji sal konferencyjnych. 

 Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska - w ramach 

laboratorium realizowano m.in. badania i zlecenia firm PPNT oraz klientów 

zewnętrznych; opracowano nowe metody badawcze (oznaczanie: ocena profilu 

metabolicznego za pomocą GC-MS, wykrywanie obecności enzymów bakteryjnych); 

realizowane staże dla studentów GUMed; współpracowano w ramach konsorcjum Innova 

Bio Pomorze (grupy badawcze zrealizowały 3 projekty: „Jakościowe i ilościowe 

oznaczenie metabolitów podczas hodowli reaktorowych/w kolbach”, „Izolacja  

i identyfikacja populacji mikroorganizmów w piwie jopejskim”, „Opracowanie nowego 

materiału dla potrzeb wytwarzania addytywnego inicjowanego światłem”); realizowano 

projekt „Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej - etap II”. 

 

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2021 
– 2026 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w 2021 r. realizował działania zgodnie z projektem 

„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2026”, 

który został złożony w Urzędzie Miasta Gdyni do akceptacji w październiku 2021 r. 

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach Programu w 2021 r.: 
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 W ramach Priorytetu 1. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gdyni 

zrealizowano m.in.: 

 Odbyło się 43 176 spotkań i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi 

i poszukującymi pracy; 

 Przyjęto do realizacji 2762 ofert na 10 261 wolnych miejsc pracy (Gdynia: 2470 ofert 

na 9016 miejsc; Sopot: 292 ofert na 1245 miejsc), w tym 327 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych (Gdynia - 322, Sopot – 5); 

 Wydano 1295 skierowań do pracy lub na staż i prace społecznie użyteczne, w wyniku 

czego zatrudnienie, staż lub prace społecznie użyteczne podjęło 477 osób; 

 Przedstawiono 29 561 propozycji pracy lub podjęcia stażu; 

 Zorganizowano 8 indywidualnych giełd pracy, na podstawie których przeprowadzono 

100 rozmów z kandydatami; 

 Poradnictwem zawodowym objęto 3050 osób oraz osoby spoza rejestru bezrobotnych 

tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, osoby po 

50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety zainteresowane powrotem na 

rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, osoby zwalniane z zakładów pracy; 

 Udzielono 960 informacji indywidualnych dot. pracy za granicą (EURES); 

 Przeprowadzono 2 spotkania grupowe on-line dotyczące bezpiecznych wyjazdów za 

granicę i pracy sezonowej oraz pisania CV w języku angielskim; 

 Zarejestrowano 24 854 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi oraz wydano 83 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; 

 Przygotowano 1089 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu 

o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy; 

 We współpracy z przedstawicielami Straży Granicznej zorganizowano szkolenie 

online dla pracodawców dot. legalnego zatrudniania cudzoziemców; 

 Udzielano pracodawcom informacji z zakresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemców 

w Polsce w okresie pandemii, porad w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia; 

 Udzielano cudzoziemcom telefonicznie oraz mailowo informacji na temat legalizacji 

ich pobytu i pracy na terenie Polski. Informowano także o miejscach, w których 

cudzoziemcy mogą uzyskać pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych tj. m.in.: 

MOPS, Bank Żywności, Stowarzyszenie OWUM. Jednocześnie pomagano 

cudzoziemcom w kontaktowaniu się z pracodawcami, którzy składali do tut. Urzędu 

oferty pracy; 

 Realizowano 4 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego: projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”, projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (IV)”, projekt „30+ wypłyń na szerokie wody 

kariery. Gdynia i Sopot (II)”, projekt „30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia 

i Sopot (III)”; 

 Zrealizowano program w ramach rezerwy Funduszu Pracy, Program Regionalny 

„Praca dla Pomorzan” oraz 2 programy specjalne, finansowane z Funduszu Pracy, 

pn. „Rodzic aktywny zawodowo V” oraz „Recepta na pracę”. W sumie wsparciem 

w ramach projektów zostało objętych 575 osób bezrobotnych oraz 39 osób 

pracujących (tarcza antykryzysowa w ramach EFS). 
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 W ramach Priorytetu 2. Dostosowanie kwalifikacji mieszkańców Gdyni do potrzeb 

lokalnego rynku pracy zrealizowano m.in.: 

 Rozpatrzono 150 wniosków o szkolenie lub bon szkoleniowy, czego wynikiem było 

zawarcie 87 umów oraz przeszkolenie 242 osób (251 osób rozpoczęło szkolenie); 

wg stanu na 31 grudnia 2021 r. pracę po ukończonym szkoleniu podjęło 167 osób; 

 Zorganizowano 4 szkolenia grupowe, które zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb 

pracodawców i zgłoszenia osób bezrobotnych; 

 Rozszerzano formułę współpracy w ramach sieci doradców zawodowych;  

 Kontynuowano działania w ramach punktu konsultacyjnego Gdyńscy Doradcy Kariery, 

w ramach którego ze wsparcia doradczego skorzystało 54 uczniów i ich rodzice. 

Odbyło się 100 spotkań indywidualnych i 3 spotkania grupowe dla rodziców pt. „Jak 

wesprzeć dziecko w wyborze szkoły”; 

 Poprowadzono prelekcje dla 155 uczniów SP nr 6 na temat wyboru dalszej ścieżki 

kształcenia i oferty konsultacji indywidualnych w GDK; 

 Zorganizowano 4 zajęcia grupowe dla kobiet w ramach akcji „Marzec na obcasach” 

koordynowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; 

 Zorganizowano liczne warsztaty grupowe dotyczące skutecznego poszukiwania 

pracy, przedsiębiorczości i odkrywania własnego potencjału zawodowego m.in. 

„Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 10 krokach”, „Moje mocne strony”, „CV 

w pigułce”, „Jak dopasować CV do oferty pracy”, „Jak efektywnie poszukiwać pracy”, 

„Konsultacja wniosku o dotację”; 

 Zorganizowano zajęcia grupowe w ramach wojewódzkiej akcji „Kariera od nowa” 

koordynowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; 

 Prowadzono akcję „PUP Gdynia bliżej mieszkańców, w ramach której doradcy klienta 

pełnili dyżury w Przystaniach Sąsiedzkich. Dyżury odbywały się raz w miesiącu 

w godz. 15-17, w 4 lokalizacjach: Przystań Lipowa 15, Przystań Opata Hackiego 33, 

Przystań Śmidowicza 49, Wymiennikownia Kartuska 20b; 

 Przeprowadzono 2 webinaria pn. „Jak prawidłowo wypełnić wniosek o sfinansowanie 

kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS”; 

 Podpisano 156 umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 

przeszkolono 862 osoby, w tym 812 pracowników i 50 pracodawców. 

 W ramach Priorytetu 3. Wspomaganie idei przedsiębiorczości oraz wsparcie w tworzeniu 

i utrzymywaniu miejsc pracy zrealizowano m.in.: 

 267 osób bezrobotnych otrzymało dotacje na założenie działalności gospodarczej 

(do 20 tys. zł.), w tym 154 ze środków EFS; 

 Dofinansowano utworzenie lub doposażenie 20 miejsc pracy, na których zatrudniono 

osoby bezrobotne; 

 Zorganizowano prace interwencyjne dla 151 osób bezrobotnych; 

 Osoby bezrobotne objęte wsparciem zostały skierowane do odbywania stażu, prac 

interwencyjnych lub prac na doposażonym stanowisku pracy u 251 pracodawców; 

 Uzyskano pozytywną rekomendację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

na realizację projektu pilotażowego „Rodzic na pokładzie biznesu”, realizowanego 

w ramach konkursu ogłoszonego na projekty pilotażowe „Stabilna praca – stabilna 

rodzina”; 

 Prowadzono dodatkowe zadania związane z realizacją Tarczy Antykryzysowej: 

wypłata dotacji branżowych, pożyczek dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji 

pozarządowych, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 



 

73 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia 

społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

 

 

Promocja miasta 
 

Promocja miasta w 2021 r. prowadzona była zarówno poprzez bezpośrednie działania 

informacyjno-promocyjne, jak i organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych 

i gospodarczych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, a także udział w konkursach 

i rankingach oraz przyznane nagrody i wyróżnienia.  

 Zorganizowano 40 konferencji prasowych. W związku z pandemią i ograniczeniami 

w kontaktach, realizowano również nagrania audio-wideo z udziałem członków 

gdyńskiego samorządu. 

 Prowadzono miejski portal internetowy Gdynia.pl, na którym dokonano aktualizacji 

lub wprowadzono 8076 nowych informacji. Serwis uzyskał 5,5 mln odsłon, odwiedziło 

go 2,6 mln użytkowników w czasie 3,7 mln sesji, a konto użytkownika na stronie posiadało 

42 722 osób. W styczniu 2021 r. na stronie Gdynia.pl został utworzony subserwis dla 

kampanii dot. szczepień na Covid-19 „#GDYNIASIESZCZEPI”, w którym publikowane były 

najważniejsze porady, informacje i komunikaty. W związku z trwającą pandemią 

koronawirusa, na stronie Gdynia.pl cały czas uzupełniano i aktualizowano także zakładkę 

informacyjną dla mieszkańców „Koronawirus”. Łącznie opublikowano w nich 105 

artykułów. Na łamach Gdynia.pl prowadzona była także kampania promocyjna dotycząca 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w ramach której opublikowano 

25 artykułów. Referat Relacji z Mediami prowadził działania związane z zapewnieniem 

dostępności strony internetowej Gdynia.pl. Na stronie zaktualizowana została Deklaracja 

dostępności strony Gdynia.pl, a  Referat przygotował dodatkowe funkcje i udostępnił 

nowe instrukcje dotyczące CMS strony Gdynia.pl. 

 Kontynuowano prace nad portalem miejskich danych publicznych – 

www.otwartedane.gdynia.pl. 

 Wydano 44 numery cotygodniowego Biuletynu Informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta 

Gdyni „Ratusz”, w wersji tradycyjnej w nakładzie 28 tys. egzemplarzy  (numer grudniowy 

przedświąteczny z kalendarzem – 55 tys. egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej 

dostępnej na stronie internetowej www.gdynia.pl. Do biuletynu Ratusz dołączono dodatki: 

30 000 szt. kartek pocztowych z okazji urodzin miasta oraz 29 000 szt. planów lekcji 

z logiem Gdyni. Artykuły w wersji elektronicznej przeczytano 36 692 razy. 

 Prowadzono miejskie profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, 

Instagram i YouTube: 

 Facebook – opublikowano ponad 1800 postów. Liczba fanów zwiększyła się 

o 7195 osób i wyniosła na koniec roku 167 664; 
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 Twitter – opublikowano ponad 4092 tweetów, które śledziło prawie 18 000 osób. 

Gdyński profil zaczęło obserwować ponad 1000 nowych użytkowników. Średnia liczba 

odsłon w ciągu doby na gdyńskim profilu wynosiła ok. 15 500; 

 Instagram – opublikowano ponad 4372 postów, które śledziło 73 506  osób. Liczba 

fanów wzrosła o około 23 500 osób. Średnia liczba odsłon w ciągu doby na gdyńskim 

profilu wynosiła ok. 20 000, Instastories miało od 3 tys. do 10 tys. odsłon; 

 YouTube – na kanale zamieszczono 171 filmów i spotów informacyjnych. Na gdyńskim 

kanale YouTube łącznie w 2021 r. filmy wyświetlone zostały 1 022 431 razy, 

a szacowany czas oglądania wyniósł 21,3 tys. godzin. Kanał zasubskrybowało 

1,9 użytkowników (łącznie posiada 7,41  tys. subskrypcji). 

 Opublikowano 69 publikacji w tytułach prasowych - 48 w tytule prasowym o zasięgu 

lokalnym i 21 w tytule o zasięgu ogólnopolskim; 

 Promowano miejsca, wydarzenia i markę Gdyni poprzez organizację takich wydarzeń jak 

m.in.: 

 Kampania Witaj w Gdyni 2021 - dla meldujących się po raz pierwszy w mieście (pakiet 

powitalny zawierający bezpłatne karnety do 4 miejskich atrakcji i list powitalny 

Prezydenta Gdyni – informacja na portalu miejskim i w mediach społecznościowych). 

Wydano 2 961 pakietów; 

 Perły Samorządu 2021 – wydarzenie zrealizowano w formule online, podczas 

kongresu prelegenci zaprezentowali się w Gdyni na terenie PPNT, co zostało 

utrwalone i wyemitowane dla uczestników na stronach głównych serwisów: forsal.pl, 

dziennik.pl, gazetaprawna.pl oraz w mediach społecznościowych DGP. Liczba odsłon 

wyniosła 3 tys. (przyznanie tytułu współorganizatora, logotyp Gdyni, emisja filmu 

promującego Gdynię, promowanie Kongresu w mediach społecznościowych, 

zamieszczanie reklam Gdyni w 5 „Dodatkach” GDP);  

 Konkurs Gdyński Biznesplan 2021 – konkurs zorganizowano w formule otwartej, 

tj. bez ograniczeń wiekowych i branżowych. Edycja konkursu 2021 była rekordowa. 

Wzięło w niej udział 426 uczestników, którzy zgłosili 387 pomysłów. Do finału trafiło 

16 osób i 12 biznesplanów. Gala finałowa odbyła się 7 czerwca 2021 r. w formule online, 

streaming ze studia zlokalizowanego z PPNT dostępny był na stronie gdynia.pl 

(reklama wielkoformatowa na terenie Trójmiasta,  emisja reklamy na ekranach LED 

i w pojazdach komunikacji miejskiej, ekspozycja reklamy digital w pociągach PKM, 

plakaty w komunikacji miejskiej, roll-upy reklamujące konkurs na terenach uczelni 

w Trójmieście i instytucji otoczenia biznesu, spoty radiowe, emisja reklamy na portalu 

Trójmiasto.pl, film promujący miasto, mailing z informacją o konkursie poprzez 

trójmiejskie organizacje biznesowe, kampania targetowana w mediach 

społecznościowych na portalu FB i posty sponsorowane); 

 Pomorski Thinkletter - zrealizowano współpracę z regionalnym thinkletterem „Idee 

dla Pomorza” zainicjowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Każde 

z wydań publikacji docierało do reprezentatywnych elit opinii i działania w Gdyni, 

na Pomorzu i w Polsce – w sumie do 40,2 tys. osób oraz rozesłane do 21 tys. 

subskrybentów thinklettera. W ramach projektu zrealizowany został szereg 

świadczeń promujących Gdynię (tytułu Partnera dwóch numerów Pomorskiego 

Thinklettera, publikacja materiałów promocyjnych oraz wywiadów; logotyp Gdyni);  

 Rozlicz PIT w Gdyni – realizowano kampanię promującą. W loterii udział wzięło 13 153 

osób, a 1088 osób rozliczyło się w Gdyni po raz pierwszy (plakaty w komunikacji 

miejskiej, reklama radiowa, reklama wielkoformatowa (outdoor), ulotki i gadżety 
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reklamowe, stoiska w centrach handlowych wraz z ekspozycją samochodu 

stanowiącego nagrodę główną, uroczysty finał loterii z wręczaniem nagród, itp.). 

 Kampania SUPERMIASTA i SUPERREGIONY 2040 - zrealizowana została przez Agorę, 

wydawcę Gazety Wyborczej kampania „Supermiasta i Superregiony 2040 r.”,  

w ramach której opublikowano materiały  poświęcone przyszłemu rozwojowi polskich 

miast i regionów, potrzebom ich mieszkańców i zadaniom, stojącym przed 

samorządami w rozpoczynającym się dwudziestoleciu (logotyp Gdyni, kampania 

Display, publikowanie reklam w Magazynie GW); 

 POKAZ „Gdynia tu zaczyna się Polska” z okazji 95. urodzin Gdyni -  przygotowano 

i wyświetlono pokaz audiowizualny „Gdynia tu zaczyna się Polska”. Tematem pokazu 

była historia powstawania Gdyni poprzez prezentację zdjęć „ojców założycieli" Gdyni. 

Projekcji oraz iluminacji budynku towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, ułożona 

z interpretowanych przez  aktorów (na tle muzyki), ważnych wypowiedzi 

i fragmentów tekstów osób, które w międzywojniu związały swój los z marzeniem, 

jakim była Gdynia; 

 Projekt Medal Wolności Słowa – Gdynia była partnerem projektu pn. Medal Wolności 

Słowa, który ustanowiony został przez Fundację Grand Press, by co roku honorować 

Polaków w wyjątkowy sposób zasłużonych dla wolności wypowiedzi, autorki  

i autorów najważniejszych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość 

Polaków (Gdynia partnerem projektu, logotyp Gdyni); 

 Święto Morza – zorganizowano i promowano wydarzenie poprzez: afisze w gablotach 

miejskich, info w serwisach gdynia.pl, trójmiasto.pl, dziennikbaltycki.pl 

i gdynia.naszemiasto.pl, reklama prasowa i radiowa; 

 Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – w wydarzeniu wzięło udział ponad 300 

gdynian (informacja o finansowym wsparciu miasta i logo miasta na materiałach 

informacyjnych i stronie internetowej wydarzenia, koszulki i chusty z logo miasta 

dla uczestników, itp.); 

 Real Estate Impactor - zrealizowano w formie wideokonferencji (info o Gdyni jako 

partnerze – logo miasta we wszystkich materiałach informacyjnych, udział 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, ekspozycja planszy 

sponsorskiej z logotypem itp.). Gala Real Estate Impactor została wyświetlona na 

YouTube przez obserwujących 630 razy; 

 KOLOSY - Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów 

zorganizowano w reżimie sanitarnym z udziałem publiczności w Gdynia Arenie (baner  

na portalu trójmiasto.pl, roll-upy,  promocja w Ratuszu, plakaty w miejskich 

gablotach, relacja live na kanale Youtube National Geographic, program w Onet Rano, 

itp.); 

 Forum Gospodarki Morskiej – zrealizowano w formule hybrydowej. Streaming 

wydarzenia dla zarejestrowanych gości FGM odbywał się na kanale YouTube 

(ekspozycja flag, roll-upy, reklamy outdoorowe, reklama na bilbordach, produkcja  

i emisja spotu „Forum Gdynia”, video z liderami paneli, publikacja reklam w serwisach 

społecznościowych, reklamy banerowe, konkurs, pakiety konferencyjne dla 

uczestników, itp.). Podczas dwóch dni wydarzenia odnotowano łącznie 1249 

wyświetleń transmisji. 
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 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (logo Gdyni w  Kronikach Festiwalu Filmowego, 

reklama miasta w materiałach promocyjno-informacyjnych, upominki promujące 

miasto dla gości festiwalowych); 

 Projekt filmowy Mariusza Przybylskiego – zrealizowano działania promujące Gdynię, 

mi.in.: informacja o realizacji filmu, prezentacja filmu na platformie Canal Plus, na 

stronie www i w aplikacji, promowanie filmu na portalach modowych i lifestylowych 

oraz w mediach społecznościowych; 

 Poczuj wiosnę na Gdynię – promowano miasto jako destynację turystyczną 

(stworzenie podstrony na portalu miejskim, emisja reklam na portalach miejskich 

innych miast, reklamy citylight w różnych miastach, reklama na platformach 

internetowych). W czasie 14 dni trwania kampanii uzyskano ponad 830 tys. wyświetleń 

filmu promującego w serwisach Google i YT; 

 Witaj w Gdyni – Grafika w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wydruk o wymiarach 

305 x 260 cm wykonano wg autorskiego projektu zawierającego elementy oddające 

morski charakter miasta oraz napis  „Witaj w Gdyni"; 

 Kampania Odetchnij w Gdyni – kampania promująca ofertę miasta w okresie jesienno- 

zimowym wraz z organizacją wydarzenia na Rynku w Krakowie (tzw. key visual, 

foldery promocyjne, strona internetowa poświęcona kampanii, produkcja filmu 

Odetchnij w Gdyni, reklama na nośnikach citylight w Krakowie, audycje radiowe  

w RMF Classic, itp.). Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Podczas wydarzenia  

w Krakowie pawilon miasta „Odetchni w Gdyni”, który był otwarty przez 3 dni  

w godzinach 10.00-20.00 odwiedziło ponad 3 600 osób. Ukazało się ponad 80 

informacji medialnych o kampanii. Działania na Instagramie miały ponad 21 tys. odsłon;  

 Projekt filmowy „To może się udać” – krótkometrażowy film dokumentalny będący 

elementem  projektu, którego misją było kreatywne i mądre pomaganie innym, 

tworzenie mody w zgodzie z etyką biznesu i realne wsparcie lokalnej społeczności 

w Tanzanii poprzez zapewnienie należytych warunków pracy i wynagrodzenia (Gdynia 

partnerem filmu, publikacja informacji o partnerstwie, informacja w serwisach 

i na platformach internetowych, itp.); 

 Uniwersytet Sukcesu - cykliczne przedsięwzięcie, którego głównym celem było  

wsparcie młodych kobiet w rozwijaniu nowych kompetencji zarówno cyfrowych, jak 

i komunikacyjnych (Gdynia oficjalnym partnerem wydarzenia, logo Gdyni 

oraz realizacja warsztatów w PPNT). 

 Realizowano działania promujące Gdynię polegające m.in. na ekspozycji elementów 

identyfikacji wizualnej  miasta, udostępnieniu organizatorom wydarzenia powierzchni 

reklamowych (gablot, tablic, bramownic, nośników na ul. Świętojańskiej) 

oraz  zamieszczeniu logo miasta na materiałach przygotowywanych przez 

organizatorów, podświetleniu okolicznościowym budynku UM w Gdyni, wykonaniu napisu 

#WGDYNI, wykonaniu flyerów. Działania te realizowane były m.in. w związku 

z  następującymi wydarzeniami: spotkanie Gdyńskiej Rady Turystycznej, flagi kaszubskie 

na Świętojańskiej, Gdyńska Pielgrzymka na Jasną Górę, finał WOŚP w Gdyni, Gdyński 

Biznesplan, Medal Wolności Słowa, Targi Mieszkaniowe MURATOR EXPO, Kino Letnie, 

Święto Morza,  Rozlicz PIT w Gdyni, Festiwal Shanties, Festiwal NNW, Dary Ziemi, 

23. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów,  Kongres Perły 

Samorządu, Forum Gospodarki Morskiej Gdyni, Wspólna Kaczka, Gdyńskie Urodziny 

Niepodległej oraz w trakcie konferencji i spotkań realizowanych formule online. Łącznie 
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w 2021 r. zrealizowano 109 montaży i demontaży flag, ścianek, roll-upów, żagli 

reklamowych, flyerów, banerów.  

 Opracowano materiały promocyjne i informacyjne miasta - zaktualizowano wydawnictwa 

oraz zrealizowano ich druk (nakład ogółem 44 000) m.in.: Przewodnik po Gdyni, Plaże 

Gdyni, Gdynia na weekend, kalendarz trójdzielny Gdynia 2021, plakaty promocyjno-

informacyjne, folder Odetchnij w Gdyni, kalendarz planszowy/trójdzielny Gdynia 2021, 

teczki do listu okolicznościowego.  

 Wykonano upominki promujące miasto, w tym m.in.: 2620 butelek dla maturzystów, 

500 pendrivów, 20 leżaków, 10 winderów, 450 długopisów, 50 kubków, 150 magnesów, 

50 czapek, 50 torebek na biodro, 100 naklejek, bidonów, 100 toreb bawełnianych, 

100 ołówków, 100 worków, 20 butelek do wody, 20 saszetek oraz zakupiono 5 książek 

Sekrety Gdyńskich Kamienic oraz materiały z logo Gdyni: 100 długopisów, 100 magnesów, 

30 breloków, 10 czapek, 50 toreb bawełnianych. 

 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, Rzeczpospolita, Gazeta 

Wyborcza, Dziennik Bałtycki, Namiary na morze i handel, Puls Biznesu, Magazyn Świat, 

Podróże, Kultura, album Wycieczkowce, Magazyn Pomorski, miesięcznik  Forum 

Pomorskie, Pomorski Newsletter, Tygodnik Powszechny, katalog FPFF, Kroniki 

Festiwalowe FPFF oraz poprzez emisję reklam w RMF, RMF Maxx, Radio Gdańsk, Radio 

Kaszebe, National Geographic i w 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, Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej 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: kampania „Odetchnij 

w Gdyni”, „Gdynia o 10:00”, itp.). 

 Prowadzono obsługę reporterską najważniejszych wydarzeń odbywających się w Gdyni. 

W minionym roku Referat Relacji z Mediami samodzielnie wykonał 417 relacji 

fotograficznych i 354 materiały wideo z gdyńskich wydarzeń i uroczystości. 

 Promowano miasto poprzez udział w rankingach i konkursach: 

 W 2021 r. Gdynia dołączyła do grona pięciu miast na świecie otrzymując certyfikat 

ISO37 122. To wyróżnienie przeznaczone dla miast, które skutecznie kreują i wdrażają 

strategię zrównoważonego rozwoju wykorzystując dostępne technologie;  

 1. miejsce w rankingu Perły Samorządu 2021 w kategorii najlepszy samorząd – miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna; 

 2. miejsce w rankingu FDI Global Cities of the Future 2021/2022 - Gdynia zajęła drugą 

pozycję w kategorii „FDI Strategy – Rising Cities” zarezerwowanej dla miast 

rozwijających się. Sukces w zestawieniu to zasługa wysokiego potencjału 
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gospodarczego, dobrych warunków dla rozwoju biznesu, kapitału ludzkiego, 

dostępności czy poziomu jakości życia. W innej kategorii, „FDI Strategy – Mid-Sized 

and Small Cities” w czołowej piątce w skali całego świata, na podstawie tych samych 

wskaźników, znalazło się także Trójmiasto. Piąta lokata metropolii to docenienie 

wspólnego potencjału i wysiłku włożonego w rozwój całego regionu, który dziś jest 

niezwykle atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla międzynarodowego kapitału; 

 2. miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd” w kategorii „duże miasta”. Jury 

doceniło projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”; 

 1. miejsce w konkursie Miasto z Klimatem w kategorii miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców za realizację projektu „Rowery cargo w Gdyni – wypożyczalnia 

i dofinansowanie zakupu”. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych inicjatyw były 

uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji; 

 1. miejsce w rankingu samorządów przyjaznych rowerzystom, który stworzono 

na podstawie „Badania Klimatu Rowerowego”. Gdynia zajęła 1. miejsce w kategorii 

„Najwyższa frekwencja” w grupie miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców. 

W badaniu wzięło udział 597 gdynian. Ranking i rowerową akcję zorganizowała Polska 

Unia Mobilności Aktywnej; 

 4. miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla jednostek samorządu 

terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Konkurs 

zorganizował Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie 

we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Głównym działaniem Gdyni zgłoszonym 

w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii akcja społeczna roku, była „Rodzinna 

olimpiada energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni”; 

 6. miejsce w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów” pisma Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii „miasta na prawach powiatu”. Oficjalne 

odczytanie wyników rankingu miało miejsce podczas Samorządowego Forum 

Kapitału i Finansów; 

 Tytuł „Lidera Dobrych Praktyk” w kategorii „Zdrowie i opieka” za kompleksowy 

program „Gdynia dla medyka”, czyli zorganizowanie w czasie pandemii wsparcia 

dla kadry szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem; 

 Tytuł ECO Miasto 2021 za najlepszą gospodarkę wodną wśród polskich miast powyżej 

100 tysięcy mieszkańców. Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, którego celem jest 

popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Główna nagroda w kategorii 

„Gospodarka wodna” wśród dużych polskich miast to docenienie całokształtu 

miejskich działań wokół tego, co wiąże się z wodą – zarówno z jej ochroną 

i zagospodarowywaniem, jak i dystrybucją. ECO Miasto nagrodziło Gdynię 

za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, 

w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich 

w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną 

społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek 

w budynkach użyteczności publicznej. Jury zwróciło również uwagę na realizację 

projektów związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w ramach Budżetu 

Obywatelskiego; 

 Tytuł „Propagatora szczepień przeciw COVID-19” w ogólnopolskim konkursie 

„Samorządowy Lider 2021”. Gdynia została doceniona za działania na rzecz szerzenia 

profilaktyki szczepień przeciw COVID-19 oraz ich promocję wśród społeczeństwa. 

„Samorządowy Lider” to konkurs, który ma na celu aktywizację jednostek samorządu 
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terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzację 

samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy; 

 Tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej 

w sposób wzorcowy. Gdynia została doceniona za prowadzenie lokalnej polityki 

edukacyjnej w sposób nowoczesny i innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy 

jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych; 

 Tytuł „Samorządowego Lidera Programu Mieszkanie Plus” za wzorową obsługę 

rządowego programu budowy mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. 

Szybki i sprawny elektroniczny nabór wniosków, który poprzedziła ankieta wśród 

potencjalnych najemców, automatyczne potwierdzenia i jasna informacja 

o niezbędnej dokumentacji spełniły oczekiwania zarówno zainteresowanych, 

jak i strony rządowej; 

 Tytuł „Miasta Filmu” dla Gdyni. Starania Gdyni o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych 

rozpoczęły się na początku 2021 r. i były popierane przez Polski Komitet do spraw 

UNESCO, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz sieć Europa Cinemas. Przyznany 

Gdyni tytuł Miasta Filmu ma charakter prestiżowy i dzięki rozpoznawalnej na całym 

świecie marce miasta kreatywnego gwarantuje wzrost znaczenia miasta na arenie 

międzynarodowej. Tytuł to także impuls do dalszego rozwoju lokalnej gospodarki 

kreatywnej i wsparcia go w procesie nawiązywania współpracy zagranicznej;  

 Nagroda „Gryfa Gospodarczego 2020” w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom”. 

Gdynię uhonorowano za wspieranie szkolnictwa zawodowego i przygotowywanie 

uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy. Doceniono również działanie 

Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz realizację „Falochronu 

dla biznesu” oferującego pomoc związaną z czynszami, podatkami i opłatami 

lokalnymi, a także wsparcie doradcze i eksperckie; 

 Wyróżnienie ABSL Appreciation Gala w kategorii „City Leaders supporting sector” dla 

Gdyni jako dobrego miejsca dla nowoczesnych usług biznesowych i miasta, które 

rozumie potrzeby tego dynamicznie rozwijającego się sektora. Za podejmowane 

działania wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała odebrała specjalne 

wyróżnienie od organizacji skupiającej branżowych liderów w Polsce podczas 

tegorocznej edycji ABSL Appreciation Gala;  

 Brązowa nagroda w dziedzinie miejskich projektów w konkursie LivCom Awards. 

Wyróżniona została jakość życia w mieście. Zgłoszony projekt „Gdynia jako przykład 

czystej jakości życia” skupiał się na zagadnieniach istotnych w każdym mieście na 

świecie - od terenów zielonych, poprzez sztukę i kulturę, aż do zdrowia i rozwiązań 

dla mieszkańców; 

 Gdynię uhonorowano europejską nagrodą „CIVITAS Legacy” podczas CIVITAS Forum, 

które odbyło się w Akwizgranie. Miastu przypadł laur „CIVITAS Legacy”, czyli nagroda 

za całokształt działań i inwestycji związanych z rozwojem mobilności w obszarach 

miejskich; 

 Nagroda w konkursie „Skrzydła IT w administracji” w kategorii „e-Usługi 

dla obywatela” za projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”. Celem 

tego konkursu było wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty 

informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi 

i komunikację na linii urząd-obywatel; 

 Wyróżnienie dla Gdyni w konkursie „Samorząd Pro Familia 2021” organizowanym 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy są w nim nagradzane za 
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prorodzinne działania i inspiracje do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz 

rodziny. W tym roku Gdynia znalazła się wśród finalistów w kategorii gmina powyżej 

100 tys. mieszkańców. Gdynia otrzymała również wyróżnienie minister rodziny 

i polityki społecznej Marleny Maląg; 

 Gdynia, zdaniem branżowych ekspertów, należy do najbardziej przyjaznych 

nowoczesnej energetyce samorządów w Polsce. Miasto zostało docenione w 7. edycji 

konkursu „Samorządy przyjazne energii”, zdobywając specjalne wyróżnienie. Gdynia 

znalazła się w gronie „Samorządów przyjaznych energii”, zdobywając grant 

inwestycyjny o wartości 10 tys. złotych w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu 

i Rozdziału Energii Elektrycznej. Zgodnie z założeniami konkursu, jego kapituła 

co roku docenia samorządy podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności 

i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych 

i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające 

elektromobilność; 

 Wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło „Program opieki 

nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”, w ramach którego wypracowano 

wyróżniającą się, długofalową, konsekwentnie wdrażaną wizję zarządzania 

dziedzictwem kulturowym miasta oraz za działania rozpoznania i promowania 

wartości zabytków oraz dziedzictwa XX wieku, jako wyróżnika miasta. Jury podczas 

oceny zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję 

zarządzania dziedzictwem gminy. Na działalność edukacyjną i promującą wiedzę 

o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie 

potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych; 

 Mistrzostwa Świata w Półmaratonie Gdynia 2020 zostały Sportową Imprezą Roku 

2020. W Gdyni wystartowało 225 sportowców z 55 krajów; 

 Nagroda w kategorii „Pomorskie Żeglarskie Wydarzenie Roku 2021” dla regat Gdynia 

Sailing Days.  

 Dwa gdyńskie projekty – festiwal „Kulinarna Świętojańska” oraz cykl spacerów 

„Gdynia o 10.00” zostały wyróżnione podczas Światowego Dnia Turystyki. Regionalne 

obchody święta odbyły się w piątek, 1 października 2021 r. w Europejskim Centrum 

Solidarności w Gdańsku. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia przyznał m.in. 

marszałek województwa pomorskiego. Festiwal „Kulinarna Świętojańska” otrzymał 

wyróżnienie w kategorii „Oferta turystyczna” za 2019 r. Z kolei inicjatywa „Gdynia  

o 10.00”.  otrzymała nagrodę główną w kategorii „Oferta turystyczna” za 2020 r.; 

 Wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Pomorskiego 2021” dla woonerfu na ul. Abrahama,  który harmonijnie łączy ruch 

pieszych, rowerzystów oraz samochodów; 

 1. miejsce dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w rankingu samorządowych 

włodarzy „Pereł Samorządu”; 

 Medal XXX-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka za wieloletnią współpracę 

z tą organizacją i kultywowanie historii; 

 Tytuł „Samorządowiec 30-lecia” dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją. Wyróżnienie to przyznano 

prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom i marszałkom, którzy w okresie 30 lat 

istnienia niezależnego polskiego samorządu terytorialnego wykazali się 

największymi osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej, 

odpowiedzialnej społeczne i innowacyjnej polityki oświatowej na poziomie lokalnym; 
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 7. miejsce w rankingu „Perspektywy” dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki 

Wojennej w Gdyni. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został 

przygotowany przez miesięcznik „Perspektywy; 

 Muzeum Emigracji laureatem „Museums in Shorts Award” za „Dżennet” – 

krótkometrażową animację w reżyserii Tomasza Popakula, która w subtelny sposób 

opowiada o niezwykłej biografii Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej – kaukaskiej 

księżniczki, która osiadła w Gdyni w latach 30. XX wieku. Konkursowe jury doceniło 

film nie tylko jako paradygmatyczną opowieść o dwudziestowiecznej Europie, 

ale uznało również, że to doskonały przykład na to, jak ważną rolę w opowiadaniu 

historii odgrywają muzea; 

 Tytuł „Lidera Dostępności” w kategorii „obiekt zabytkowy” dla Muzeum Emigracji.  

Jednym z przykładów dobrych praktyk jest najnowsza wystawa czasowa „Klimaks”. 

Dostosowano ją m.in. do potrzeb osób ze spektrum autyzmu czy wysoko wrażliwych; 

 Tytuł „Lidera Dostępności” w kategorii „obiekt mieszkalny/hotelowy” dla Domu 

Marzeń. To placówka, w której dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

pod okiem pedagogów, instruktorów i terapeutów uczą się wszystkiego, co jest 

potrzebne, by mogły funkcjonować samodzielnie. Dom Marzeń prowadzi fundacja 

o takiej samej nazwie. W działaniach wspiera ją gdyński samorząd; 

 Nagroda I stopnia w kategorii „Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości 

do 35 mln zł” dla gdyńskiej inwestycji mieszkaniowo-usługowej PORTOVA 

w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2020”; 

 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

za uniwersytecki projekt  INCONE60 związany z rozwojem gospodarczym wybrzeża 

południowego Bałtyku położonego wzdłuż morskiego szlaku przybrzeżnego E60. 

Nagroda wręczona została podczas uroczystej gali stanowiącej kulminacyjny punkt 6. 

Forum Inteligentnego Rozwoju. Przyznanie nagrody jest wyrazem uznania 

dotychczasowych osiągnięć Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na polu realizowanych 

projektów, a także w kwestii pozytywnego podejścia do upowszechniania 

dotychczasowych wyników badań wśród całego społeczeństwa; 

 Polska Nagroda Innowacyjności 2020/2021 dla twórców systemu FALA – InnoBaltica. 

To firma, która zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, 

bezpośrednio przekładających się na jakość życia mieszkańców. Ważnym projektem, 

nad którym spółka aktualnie pracuje, jest wprowadzenie jednolitego dla całego 

województwa pomorskiego systemu płatności za korzystanie z transportu 

zbiorowego oraz stworzenie przejrzystego systemu informacji pasażerskiej; 

 Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju w kategorii „elektromobilność” dla 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni za wdrażanie niskoemisyjnych  

i ekologicznych rozwiązań w transporcie; 

 Nagroda w konkursie „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021” w kategorii 

„Organizacja pozarządowa” dla Stowarzyszenia Motopozytywni Trójmiasto z siedzibą 

w Gdyni. Ideą konkursu „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który organizuje 

Stowarzyszenie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest promowanie 

i nagradzanie osób, firm, organizacji pozarządowych i mediów, które poprzez swoje 

ponadprzeciętne zaangażowanie przyczyniają się do tego, że z roku na rok na polskich 

drogach jest coraz bezpieczniej. Nagroda w konkursie „Partner Ruchu Drogowego 

2021” to cenne trofeum dla gdyńskiej organizacji; 

 Wyróżnienie od paryskiej Ambasady RP dla Stoczni Crist za wzorową współpracę 

z Francuzami. To efekt wielomilionowych projektów, które powstawały w Gdyni, m.in. 
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specjalistycznej platformy do budowy wiaduktu czy  doku, który posłużył do budowy 

sztucznego lądu w Monako. 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

Gdynia w ramach współpracy zagranicznej działa w sieci miast partnerskich 

oraz organizacjach międzynarodowych.  

Najważniejsze działania podjęte w zakresie współpracy międzynarodowej w 2021 r.: 

 Zorganizowano i obsługiwano 13 wizyt delegacji zagranicznych w Gdyni, w których 

uczestniczyło 56 gości. 

 Współpracowano z miastami siostrzanymi oraz innymi miastami zagranicznymi 

i organizacjami takimi jak m.in.: 

 Działania związane z organizacją udziału przedstawicieli Miasta Gdyni 

w Międzynarodowym Forum Miast w Kilonii; 

 Działania związane z realizacją XIII edycji międzynarodowego programu edukacyjnego 

Virtual Gdynia Business Week 2021; 

 Organizacja obchodów jubileuszu współpracy między Gdynią a Kotką (Finlandia); 

 Realizacja działań związanych z wnioskiem o wpis Śródmieścia Gdyni na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

 Współorganizacja 3. Forum Miast Modernistycznych oraz 8. międzynarodowej 

konferencji naukowej  pn. „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni"; 

 Koordynacja udziału przedstawicieli Miasta Gdyni w międzynarodowych 

wydarzeniach organizowanych w formie online: Taipei Smart City Summit & Expo 2021, 

Velo-City 2021 Lisboa - Cycle Diversity, Zgromadzenie Ogólne Miast Laureatów 

Nagrody Europy, Sąsiedztwo Zobowiązuje - 30 Lat Współpracy Polskich i Niemieckich 

Samorządów; 

 Realizacja działań związanych z udziałem Gdyni w 9th Macao International Travel 

(Industry) Expo. 

 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 
 

W 2021 r. wprowadzono zmiany w organizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. Mieszkańcy 

Gdyni mogli, po raz pierwszy, składać projekty miejskie w tym samym czasie, co dzielnicowe. 

Dotychczas – w edycjach 2019 i 2020 – nie było takiej możliwości, projekty były 

wypracowywane w trakcie warsztatów z udziałem pracowników gdyńskiego samorządu. 

Ponadto, w edycji 2021 zakazano łączenia projektów inwestycyjnych z projektami  

o charakterze „miękkim”, składania pomysłów inwestycyjnych w różnych lokalizacjach oraz 

powielania istniejącej infrastruktury lub działań.  

Podstawowe zasady BO 2021 zostały ujęte w uchwale nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni  

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego. Tym samym, moc straciła dotychczas obowiązująca uchwała nr IV/80/18 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 
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Obywatelskiego. Decyzja o podjęciu nowej uchwały regulującej przeprowadzanie Budżetu 

Obywatelskiego w Gdyni podyktowana była wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym 

przez mieszkańców w trakcie ewaluacji siedmiu dotychczasowych edycji Budżetu 

Obywatelskiego. Doprecyzowano w niej oraz uzupełniono zasady wypracowane w latach 

minionych w oparciu o zdobyte doświadczenia. Uznano, że dokument w nowej odsłonie będzie 

bardziej czytelny i przejrzysty dla mieszkańców. 

Wysokość środków przeznaczonych na projekty z BO określono z kolei w uchwale 

nr XXIV/789/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 r. 

Gdyński Budżet Obywatelski 2021 przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem 

załączonym do zarządzenia nr 3095/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

W dniu 23 grudnia 2021 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXV/849/20 zmieniającą 

uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. Zmiana uchwały 

podyktowana była koniecznością doprecyzowywania zapisów dotyczących wprowadzenia 

zakresu tematycznego dla projektów, którego możliwość ustalenia dla danej edycji 

wprowadziła uchwała nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. 

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, zakres tematyczny może zostać ustanowiony dla projektów 

miejskich lub dzielnicowych i obejmować całą pulę lub tylko jej część. Ponadto uchwała 

doprecyzowała zagadnienie związane z uniwersalnym projektowaniem - wymogu 

formalnego wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym, który powinny spełniać projekty 

składane przez mieszkańców. Zmiana uchwały skutkowała podpisaniem przez Prezydenta 

Miasta Gdyni zarządzenia nr 3299/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającego zarządzenie 

z dnia 15 grudnia 2020 r. Zmiana wprowadziła zakres tematyczny dla projektów miejskich pod 

nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski” (KBO) i polegała na wydzieleniu osobnej puli 

środków w wysokości 1 000 000 zł na realizację projektów zgłoszonych w ramach tejże 

kategorii. Wydzielenie puli w projektach miejskich przełożyło się również na zmianę 

w procedurze głosowania wprowadzając możliwość głosowania osobno na projekty miejskie 

ogólne oraz na projekty miejskie w ramach KBO. 

Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2021 pobiła ubiegłoroczny 

rekord, ustanawiając nowy - 11 148 564 zł. Składały się na nią: 10 000 778 zł jako kwota 

podstawowa oraz 1 024 576 zł, które nie zostały rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. 

W puli tej została ujęta również niewykorzystana kwota 123 210 zł w dzielnicy Kamienna Góra 

z uwagi na odstąpienie miasta od dalszej realizacji jednego z projektów w dzielnicy z edycji 

BO 2018. 

Dokładna wysokość puli w BO została określona przez Prezydenta Miasta Gdyni 

w zarządzeniu nr 3095/20/VIII/R z dnia 15 grudnia 2020 r., a podstawą do tego była uchwała 

Rady Miasta nr XXIV/789/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

środków na Budżet Obywatelski w 2021 r., zgodnie z którą środki na Budżet Obywatelski 

w 2021 r. miały wynieść 0,5176% wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za rok 2019.  

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne kwoty przypadające w ramach BO 2021 

na każdą z 21 dzielnic Gdyni. 
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Tabela 1. Kwota środków przeznaczonych na BO 2021 z podziałem na poszczególne dzielnice 

Dzielnica Gdyni 

Kwota 
podstawowa 
na dzielnicę  

[w zł] 

Kwota pozostała 
z poprzednich 

edycji 
[w zł] 

Łączne kwoty 
na dzielnice 
w BO 2021 

[w zł] 

Babie Doły 242 237 2 025 244 262 

Chwarzno-Wiczlino 780 669 277 267 1 057 936 
Chylonia 563 414 0 563 414 
Cisowa 496 745 9 830 506 575 
Dąbrowa 511 231 0 511 231 
Działki Leśne 270 832 2 055 272 887 
Grabówek 318 906 2 790 321 696 
Kamienna Góra 205 150 210 291 415 441 
Karwiny 308 250 2 370 310 620 
Leszczynki 305 851 1 100 306 951 
Mały Kack 441 079 0 441 079 
Obłuże 519 061 2 886 521 947 

Oksywie 477 967 3 370 481 337 
Orłowo 401 078  8 772 409 850 
Pogórze 382 882  0 382 882 
Pustki Cisowskie-Demptowo 300 954  4 225 305 179 
Redłowo 312 855  80 209  393 064 
Śródmieście 381 101  0 381 101 
Wielki Kack 507 362 1 705 509 067 
Witomino 429 091 38 491 467 582 
Wzgórze św. Maksymiliana 343 947 0 343 947 
PULA DZIELNICOWA  
OGÓŁEM 

8 500 661 647 386 9 148 047 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 

Pula BO w ramach każdej dzielnicy podzielona była na środki na projekty małe (łącznie 10% 

puli dzielnicowej) i duże (łącznie 90% puli dzielnicowej). Wartość pojedynczego projektu 

małego nie mogła przekraczać 10 000 zł, a dużego – 90% wartości puli dzielnicowej. 

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 w BO 2021 

Dzielnica Gdyni 

Pula środków 
na projekty małe 

(10% kwoty 
na dzielnicę)  

[w zł] 

Pula środków 
na projekty duże 

(90% kwoty 
na dzielnicę)  

[w zł] 

Babie Doły 219 835 24 426 
Chwarzno-Wiczlino 952 142  105 794 
Chylonia 507 072 56 341 
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Dzielnica Gdyni 

Pula środków 
na projekty małe 

(10% kwoty 
na dzielnicę)  

[w zł] 

Pula środków 
na projekty duże 

(90% kwoty 
na dzielnicę)  

[w zł] 

Cisowa 455 918 50 658 
Dąbrowa 460 108 51 123 
Działki Leśne 245 598 27 289 
Grabówek 289 526 32 170 
Kamienna Góra 373 897 41 544 
Karwiny 279 558 31 062 
Leszczynki 276 256 30 695 
Mały Kack 396 971 44 108 
Obłuże 469 752 52 195 
Oksywie 433 203 48 134 

Orłowo 368 865 40 985 
Pogórze 344 594 38 288 
Pustki Cisowskie-Demptowo 274 661 30 518 
Redłowo 353 758 39 306 
Śródmieście 342 991 38 110 
Wielki Kack 458 160 50 907 
Witomino 420 824 46 758 
Wzgórze św. Maksymiliana 309 553 34 395 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 

Pozostałe środki w BO, w kwocie 2 000 517 zł, przeznaczono na projekty miejskie. Składają 

się na nią: kwota podstawowa 1 500 117 zł (w wysokości odpowiadającej 15% kwoty 

podstawowej na BO) oraz środki w wysokości 500 400 zł pozostałe z puli projektów miejskich 

z poprzedniej edycji. W kwocie na projekty miejskie wydzielono osobną pulę środków 

w wysokości 1 000 000 zł na projekty miejskie o określonym zakresie tematycznym 

pod nazwą „Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO)”. 

Tabela 3. Kwota środków przeznaczonych na projekty miejskie w BO 2021 

Środki na pulę 
miejską 

Kwota 
podstawow

a  
[w zł] 

Kwota 
pozostała z 

BO 2020  
[w zł] 

Łączna 
pula 

miejska w 
BO 2021 
[w zł] 

Pula na 
projekty 
miejskie 
ogólne 
[w zł] 

Pula na 
projekty 
miejskie 

w ramach 
KBO* 
[w zł] 

1 500 117 500 400 2 000 517 1 000 517 1 000 000 
Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

*KBO – Klimatyczny Budżet Obywatelski 

Cały proces przeprowadzany był w czasie trwania trzeciej fali koronawirusa w Polsce. 

Doświadczenia z przeprowadzenia poprzedniej edycji BO 2020 w sytuacji pandemii, w tym 

wypracowane narzędzia szybkiej reakcji na zmienne warunki, ułatwiły zachowanie 

przyjętego harmonogramu procesu i sprawną realizację kolejnej edycji w sytuacji 
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wymuszającej zachowanie izolacji i stosowania się do obowiązujących obostrzeń 

pandemicznych.  

Wnioski w gdyńskim Budżecie Obywatelskim można było składać od 25 stycznia do 22 lutego 

2021 r. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który 

uzyskał poparcie dla swojej inicjatywy wyrażone podpisami odpowiedniej liczby 

mieszkańców dzielnicy, której dotyczył projekt. Liczba podpisów została uzależniona 

od liczby mieszkańców danej dzielnicy i wynosiła – zgodnie z wymogami ustawy – 0,1% tej 

liczby. Ostatecznie w wyznaczonym terminie złożone zostały 363 wnioski dzielnicowe. 

W poniższej tabeli przedstawiono ich rozkład (zarówno projektów dużych, jak i małych) 

w podziale na dzielnice. 

Tabela 4. Liczba złożonych wniosków w podziale na dzielnice w BO 2021 

Dzielnica Gdyni 
Liczba 

wniosków 

Babie Doły 25 
Chwarzno-Wiczlino 38 
Chylonia 17 
Cisowa 29 
Dąbrowa 22 
Działki Leśne 11 
Grabówek 12 
Kamienna Góra 9 
Karwiny 11 

Leszczynki 12 
Mały Kack 23 
Obłuże 13 
Oksywie 17 
Orłowo 14 
Pogórze 12 
Pustki Cisowskie-Demptowo 10 
Redłowo 16 
Śródmieście 19 
Wielki Kack 26 

Witomino 12 
Wzgórze św. Maksymiliana 15 
OGÓŁEM  363 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni  

Projekty miejskie składane były w sposób analogiczny jak projekty dzielnicowe, przy czym 

każdy projekt miejski musiał być złożony przez grupę minimum 3 mieszkańców oraz mieć 

załączoną listę poparcia projektu zawierającą co najmniej 30 podpisów osób mieszkających 

na terenie Gdyni. W ramach projektów miejskich możliwe było składanie wniosków 

tzw. ogólnych oraz w ramach „Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)”. Projekty 

miejskie, składane w ramach KBO, mogły zawierać jedynie pomysły stanowiące odpowiedź 

na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz mające na celu ograniczanie 

negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. Ostatecznie w wyznaczonym terminie 
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złożonych zostało 19 wniosków miejskich. W poniższej tabeli przedstawiono ich rozkład 

w podziale na kategorie: miejskie ogólne i miejskie w ramach KBO. 

 

Tabela 5. Liczba wniosków miejskich w BO 2021 w podziale na kategorie 

Projekty miejskie 
Liczba złożonych 

projektów 

ogólne 9 
w ramach KBO* 10 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

*KBO – Klimatyczny Budżet Obywatelski 

Lista projektów dzielnicowych i miejskich zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim 

Budżecie Obywatelskim 2021 została opublikowana 26 maja 2021 r. Znalazło się na niej 287 

projektów dzielnicowych oraz 10 projektów miejskich. Kolejność projektów BO na listach 

określono w drodze losowania, które przeprowadzili członkowie Rady ds. Budżetu 

Obywatelskiego na spotkaniu online w dniu 25 maja. 

Głosowanie na projekty odbywało się od 7 do 21 czerwca 2021 r. Każda osoba uprawniona do 

głosowania w BO 2021 mogła oddać swój głos samodzielnie za pośrednictwem portalu 

Budżetu Obywatelskiego. Osoby, które nie dysponowały dostępem do internetu 

lub potrzebowały wsparcia w skorzystaniu z aplikacji, mogły oddać swój głos 

w wyznaczonych do tego miejscach. Dodatkowo głos można było również oddać korzystając 

z pomocy tzw. Lotnych brygad – przedstawicieli LIS wyposażonych w urządzenia 

umożliwiające głosowanie, poruszających się po Gdyni na rowerach cargo. Osoby pracujące 

w mobilnych punktach głosowania wyjaśniały również zasady głosowania i rozdawały 

materiały informacyjne. 3 rowery stacjonowały przynajmniej 2 razy w trakcie całego okresu 

głosowania w każdej z 21 dzielnic, a jeden jako stały punkt był obecny na Bulwarze 

Nadmorskim. Ponadto korzystając z łagodzenia obostrzeń, umożliwiających organizację 

wydarzeń w miejscach publicznych, LIS podjęło się realizacji piknikowego punktu głosowania 

w centrum miasta w dniu 13 czerwca w godzinach 13.00-18.00. 

Przez 15 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2021 oddały łącznie 25 532 osoby, 

czyli 11,24% osób uprawnionych do głosowania w BO. Na projekty dzielnicowe zagłosowało 

24 836 osób (10,93% uprawnionych), a na miejskie – 23 941 osoby (10,54% uprawnionych). 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby głosujących i rozkład frekwencji 

w poszczególnych dzielnicach Gdyni oraz w skali całego miasta. 
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Tabela 6. Liczba oddanych głosów i frekwencja w głosowaniu w BO 2021 

Dzielnica Gdyni 
Liczba oddanych 

głosów 

Liczba 
mieszkańców 

stałych 
i czasowych 

(stan 
na 31.12.2020) 

Frekwencja 

Babie Doły 528 1 984 26,61% 
Chwarzno-Wiczlino 3 261 13 065 24,96%  
Chylonia 921 21 501 4,28% 
Cisowa 909 11 323 8,03% 
Dąbrowa 1 550 13 857 11,19% 
Działki Leśne 869 7 400 11,74% 
Grabówek 1 108 8 577 12,92% 
Kamienna Góra 292 3 917 7,45% 

Karwiny 1 177 10 016 11,75% 
Leszczynki 770 7 454 10,33% 
Mały Kack 2 225 9 718 22,90% 
Obłuże 1 904 18 107 10,52% 
Oksywie 966 14 544 6,64% 
Orłowo 482 6 842 7,04% 
Pogórze 984 12 462 7,90% 
Pustki Cisowskie-Demptowo 1 057 8 083 13,08% 
Redłowo 853 8 172 10,44% 
Śródmieście 1 080 11 555 9,35% 
Wielki Kack 1 069 11 233 9,52% 

Witomino 1 874 16 748 11,19% 
Wzgórze św. Maksymiliana 957 10 668 8,97% 
OGÓŁEM 
Głosy w dzielnicach 

24 836 227 226 10,93% 

OGÓŁEM 
Głosy na projekty miejskie 

23 941 227 226 10,54% 

Liczba kart do 
głosowania/frekwencja 
ogółem 

25 532 227 226 11,24% 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

W wyniku głosowania mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 114 projektów dzielnicowych 

oraz 2 projekty miejskie, które zmieściły się w puli środków przeznaczonych na Budżet 

Obywatelski 2021. Ich łączna wartość to 10 065 687 zł – z czego wartość projektów 

dzielnicowych to 8 659 627 zł, a projektów miejskich – 1 406 060 zł. Dodatkowo do realizacji 

trafiły również tzw. Projekty „+1”, w dzielnicach gdzie osiągnięto najwyższą frekwencję. 

Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy dzielnicy Babie Doły, gdzie frekwencja wyniosła 

26,61% i właśnie tam zostanie zrealizowany dodatkowy projekt duży. Na drugim i trzecim 

miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino 

(24,96%) oraz Mały Kack (22,90%). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe 

projekty małe.  

Ponadto, zgodnie z regulaminem BO, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia głosowania, 

trzy rady dzielnic zdecydowały się dofinansować realizację projektów tzw. pierwszych spod 

kreski. Po raz pierwszy w historii BO brakującą kwotę - 356 zł przekazał darczyńca 
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wybierając pierwszy mały projekt „spod kreski” w dzielnicy Kamienna Góra. Łączna wartość 

dodatkowych projektów to 37 000 zł. Dofinansowanie ze środków rad dzielnic wyniesie 

7 435 zł. 

Tabela 7. Projekty dzielnicowe dofinansowane w BO 2021 ze środków Rad Dzielnic (RD) 

Dzielnica Projekt 
Rodzaj 

projektu 

Koszt 
projektu 

[zł] 

Koszt 
dofinansowania 

przez RD [zł] 

Karwiny 
Gry i zabawy z mapą i 
kompasem 

mały 7 000 818 

Pustki Cisowskie-
Demptowo 

Kurs rysunku i malarstwa 
z elementami historii 
sztuki na Pustkach 
Cisowskich-Demptowie 

mały 10 000 2 462 

Wzgórze św. 
Maksymiliana 

Spotkania edukacyjne i 
warsztaty dla dzieci i 
dorosłych skupione wokół 
zmian klimatycznych, 
dbania o środowisko, 
wprowadzania rozwiązań 
zero i less waste 

mały 10 000 4 155 

Kamienna Góra 

Park Performance - 
Pamięć Chwili. 
Performance w parku na 
Kamiennej Górze 

mały 10 000 356 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 

Niewykorzystane środki w dzielnicach o łącznej kwocie 459 211 zł oraz środki pozostałe 

z puli miejskiej w wysokości 594 457 zł powiększą pulę środków Budżetu Obywatelskiego 

w kolejnej edycji. 

Tabela 8. Liczba projektów dzielnicowych wskazanych do realizacji w podziale na dzielnice 

Dzielnica Gdyni Projekty duże Projekty małe Łącznie 

Babie Doły 2 2 4 
Chwarzno-Wiczlino 1 12 13 
Chylonia 3 5 8 
Cisowa 2 5 7 
Dąbrowa 2 5 7 
Działki Leśne 1 4 5 
Grabówek 1 3 4 
Kamienna Góra 1 5 6 
Karwiny 1 4 5 

Leszczynki 1 3 4 
Mały Kack 1 5 6 
Obłuże 1 5 6 
Oksywie 1 4 5 
Orłowo 1 5 6 
Pogórze 1 4 5 
Pustki Cisowskie-Demptowo 1 4 5 
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Dzielnica Gdyni Projekty duże Projekty małe Łącznie 

Redłowo 1 4 5 
Śródmieście 1 3 4 
Wielki Kack 1 5 6 
Witomino 1 4 5 
Wzgórze św. Maksymiliana 1 4 5 
OGÓŁEM 26 95 121 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 

Tabela 9. Liczba projektów miejskich wskazanych do realizacji w podziale na kategorie 

Projekty miejskie 
Liczba projektów 
wskazanych do 

realizacji 

ogólne 1 
w ramach KBO* 1 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

*KBO – Klimatyczny Budżet Obywatelski 

Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostały ogłoszone 24 czerwca 2021 r. 

poprzez wydarzenie online. Podczas transmitowanego na fanpage BO na Facebooku oraz 

stronie gdynia.pl spotkania Wiceprezydent Michał Guć wraz z przedstawicielką Rady ds. BO 

zaprezentowali zwycięskie projekty, wręczając wirtualnie pamiątkowe nagrody dla dzielnic 

z najwyższą frekwencję w głosowaniu. Wyróżnione zostały Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino 

oraz Mały Kack. 

W dniu 5 października 2021 r. została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych 

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem jednostek 

odpowiedzialnych za ich wdrażanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4239/21/VIII/R. 

 

Tabela 10. Projekty skierowane do realizacji w ramach BO 2021 wraz ze wskazaniem kwot realizacyjnych 

ID projektu Tytuł Kwota [zł] 

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI 

OGM/0015 
Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

425 000 

MIEJSKI KLIMATYCZNY BO 

OGM/0008 
Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej zieleni 
wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: Dąbrowa, Działki 
Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack 

981 060 

BABIE DOŁY 

BAD/0001 
Modernizacja schodów prowadzących przez las z osiedla przy 
ul. Ikara 20 do Klubu 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej 
przy ul. Zielonej PROJEKT +1 

203 450 
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ID projektu Tytuł Kwota [zł] 

BAD/0008 
Progi zwalniające "wyspowe" oraz lustro drogowe na styku 
ulic Zielonej i Rybaków 

10 000 

BAD/0018 
Budowa skateparku oraz dodanie nowych urządzeń i 
ogrodzenia na placu zabaw 

205 000 

BAD/0019 Organizacja nocnego maratonu filmowego na plaży Babie Doły 9 400 

CHWARZNO-WICZLINO 

CHW/0003 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego PROJEKT +1 9 800 

CHW/0006  
Edukacyjny park sportowy dla dzieci i młodzieży przy rondzie 
obok osiedla Chwarzno Polanki 

952 000 

CHW/0013 
Zajęcia taneczne dla osób w każdym wieku i na każdym 
poziomie zaawansowania 

10 000 

CHW/0014 
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami pilatesu, 
stretchingu i zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców 
w każdym wieku 

10 000 

CHW/0022 
Zabezpieczenie chodników przez punktowe postawienie 
słupków ograniczających - ul. Felińskiego 

9 500 

CHW/0023 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 

CHW/0024 
Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja czterech 
filmów w jeden weekend 

10 000 

CHW/0025 
Piknik rodzinny z grami i zabawami dla najmłodszych, wizytą 
Straży Pożarnej oraz sąsiedzką wymianą rzeczy 

10 000 

CHW/0026 Dwa spektakle teatralne w plenerze dla dzieci 10 000 
CHW/0027 Sprzątnie dzielnicy - edycja jesienna 7 500 
CHW/0028 Dzielnicowe grillowanie na zakończenie sezonu letniego 10 000 
CHW/0031 Sprzątnie dzielnicy - edycja wiosenna 7 500 

CHW/0037 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół 
podstawowych, w wieku 5 – 7 lat, z Chwarzna Wiczlina 

10 000 

CHYLONIA 

CHY/0001  Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Chyloni  8 000 
CHY/0005  Dekoracje świetlne - iluminacje w Parku Kilońskim  225 500 

CHY/0006  
Kino plenerowe na Chyloni - projekcja czterech filmów 
w Parku Kilońskim  

10 000 

CHY/0008  Teatr letni na Chyloni  10 000 

CHY/0011  Dzień Sąsiada – sąsiedzkie świętowanie  10 000 

CHY/0013  
Zakup i montaż dostępnego całodobowo automatycznego 
zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły 
Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem  

17 800 

CHY/0016  
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku 
Obwodnica - ul. Swarzewska  

209 600 

CHY/0017  
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół 
podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat  

10 000 

CISOWA 

CIS/0003  Kino letnie w Cisowej  10 000  

CIS/0005  
Teatr letni w Cisowej - dwa spektakle teatralne (dla dzieci 
i dorosłych)  

9 500  

CIS/0010  
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie 
ogólnodostępnego ogrodu  

77 310  

CIS/0022  Cykl turniejów piłkarskich  10 000  
CIS/0023  Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej nr 31  10 000  
CIS/0026  Wypożyczalnia lekkiego sprzętu remontowego  10 000  

CIS/0029  
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku 
ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta  

370 750  
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DĄBROWA 

DAB/0003  
Sąsiedzki festyn integracyjny - wyprzedaż garażowa, wspólne 
sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-edukacyjne przy 
SP47 na Dąbrowie  

10 000  

DAB/0004  
Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle teatralne (dla dzieci 
i dorosłych)  

9 500  

DAB/0005  Kino letnie na Dąbrowie  10 000  
DAB/0018  Gry i zabawy z mapą i kompasem  7 000  

DAB/0021  
Łąki kwietne - 3000 metrów wieloletnich kwiatów wzdłuż 
ulicy Rdestowej  

136 500  

DAB/0022  
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony zawodami  

9 880  

DAB/0023  

Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego 
„Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek 
kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu 
ul. Migdałowej  

319 000  

DZIAŁKI LEŚNE 

DZL/0001  
Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży uwrażliwiające 
na niepełnosprawność  

5 000  

DZL/0002  
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami  

5 000  

DZL/0003  
Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – 
miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych  

150 000  

DZL/0008  Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu Zero Waste  10 000  
DZL/0009  Gry i zabawy z mapą i kompasem  7 000  

GRABÓWEK 

GRA/0003  Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku  10 000  

GRA/0004  
Zajęcia ruchowe usprawniające i wzmacniające w trosce o 
zdrowy kręgosłup i całe ciało dla mieszkańców, dla dwóch 
grup  

10 000  

GRA/0006  
Zaaranżowanie zieleni przy ul. Morskiej, w okolicy 
skrzyżowania z ulicą J. Montwiłła-Mireckiego  

289 458  

GRA/0009  
Stworzenie strefy wypoczynkowej na końcu ulicy Profesora 
Kazimierza Demela  

10 000  

KAMIENNA GÓRA 

KAG/0001  Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Kamiennej Górze 8 000 
KAG/0002  Nordic Walking na Kamiennej Górze 9 900 

KAG/0003  
100 nowych estetycznych i wygodnych ławek na Bulwarze 
Nadmorskim - odcinek między plażą miejską a aleją 
Piłsudskiego 

339 243 

KAG/0004  
Park Performance - Pamięć Chwili. Performance w parku na 
Kamiennej Górze 

10 000 

Projekt realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz środków pochodzących z darowizny, 
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, 
z późn.zm.) 

KAG/0008 
Gry i zabawy z mapą i kompasem - cykliczne zajęcia 
dla najmłodszych 

8 500 

KAG/0010 
Tablica informacyjna przy przedwojennym schronie 
przeciwlotniczym przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa 
Nowowiejskiego 

5 500 
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ID projektu Tytuł Kwota [zł] 

KARWINY 

KAR/0002 
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami 

5 000 

KAR/0006 
Nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i 
młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego 

279 558 

KAR/0008 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 
Projekt realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz środków pochodzących z darowizny, 
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, 
z późn.zm.) 

KAR/0009  
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony zawodami  

9 880  

KAR/0011  
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół 
podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 lat  

10 000 

LESZCZYNKI 

LES/0006  
Park z placem zabaw i ścianką wspinaczkową na terenie 
zielonym pomiędzy ul. Morską a Dreszera 26,24  

276 256 

LES/0007  Festyn w parku  10 000 

LES/0009  
Zieleń ozdobna przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej - 
ul. Działdowska 12  

10 000 

LES/0010  Organizacja trzech filmowych wieczorów w plenerze  10 000 

MAŁY KACK 

MAK/0001 
Tężnia solankowa i trawnik - doposażenie parku rodzinnego 
przy ul. Spokojnej w dwa dodatkowe elementy 

396 971 

MAK/0003 
Obsadzenie roślinami ozdobnymi Parku Rodzinnego 
przy ul. Spokojnej 

10 000 

MAK/0004 
Uroczyste otwarcie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – 
piknik 

10 000 

MAK/0005 
Kurs samoobrony dla kobiet, mężczyzn i młodzieży 
w plenerze przy ul. Racławickiej 8, Strzelców (siłownia) 
oraz Spokojnej (boisko) 

10 000 

MAK/0015 
Joga w plenerze - w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej 
PROJEKT +1 

4 860 

MAK/0022 
Poprawa atrakcyjności skweru przy skrzyżowaniu 
Wielkopolska-Łowicka-Płocka przez nasadzenie roślin 
ozdobnych 

9 990 

OBŁUŻE 

OBL/0002 
Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony zawodami 

9 880 

OBL/0003 
Międzypokoleniowy plac sportów i zabawy. Budowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Podgórskiej 

469 752 

OBL/0005 
Dwa spektakle teatralne dla dorosłych na scenie przy 
skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej 

10 000 

OBL/0006 
Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece 
na Obłużu 

10 000 

OBL/0007 Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu 10 000 

OBL/0012 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego 

10 000 

OKSYWIE 

OKS/0003 Festyn sportowy w Szkole Podstawowej nr 33 na Oksywiu 9 850 
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ID projektu Tytuł Kwota [zł] 

OKS/0004 
Zakup rzutnika i dwóch komputerów do sali młodzieżowej 
w Bibliotece na Oksywiu 

10 000 

OKS/0010 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego 

10 000 

OKS/0011 
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci przy 
ul. Arciszewskich 23 

320 000 

OKS/0013 Międzypokoleniowe oksywskie kino plenerowe 10 000 

ORŁOWO 

ORL/0005 
Organizacja szkółki dla psów i ich właścicieli na wybiegu przy 
ul. Halickiej 

10 000 

ORL/0007 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego w Orłowie 7 800 

ORL/0009 
Punkty odpoczynku rekreacyjnego na skraju Kępy Redłowskiej 
wzdłuż ul. Armatorów i ul. Szyprów 

7 750 

ORL/0010 Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie 335 600 
ORL/0011 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 

ORL/0013 
Tablica informacyjna przy niemieckim schronie kierowania 
ogniem baterii Marine Flak 

5 500 

POGÓRZE 

POD/0002 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Pogórzu 7 800 
POD/0004 Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ul. Złotej 344 594 

POD/0005 
Zajęcia edukacyjne dla rodziców - cykl warsztatów 
poszerzających kompetencje wychowawcze wraz 
z warsztatami rodzinnymi 

7 350 

POD/0006 
Teatrzyki, spotkania autorskie i warsztaty zapewniające 
twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze 

10 000 

POD/0009 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego 

10 000 

PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO 

PCD/0005 
Kurs rysunku i malarstwa z elementami historii sztuki 
na Pustkach Cisowskich-Demptowie 

10 000 

Projekt realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz środków pochodzących z darowizny, 
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, 
z późn.zm.) 

PCD/0006 Cykl zajęć na zdrowy kręgosłup 9 600 
PCD/0007 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 
PCD/0008 Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej 274 000 

PCD/0009 
Kurs samoobrony dla mieszkanek Pustek Cisowskich-
Demptowa 

6 380 

REDŁOWO 

RED/0005 Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet 7 500 
RED/0006 Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie 9 505 

RED/0009 
Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów 
w dwóch terminach 

9 900 

RED/0011 
Modernizacja skweru przy ul. Cylkowskiego - uatrakcyjnienie 
terenu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

352 650 

RED/0012 
Poprawa atrakcyjności skweru przy zbiegu ulic Powstania 
Styczniowego i Legionów przez nasadzenie roślin ozdobnych 

9 774 

ŚRÓDMIEŚCIE 

SRO/0002 Cykl spotkań w tematyce zero waste w Bibliotece Śródmieście 10 000 
SRO/0003 Sprzęt do nauki pierwszej pomocy 6 500 
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ID projektu Tytuł Kwota [zł] 

SRO/0007 
Gra w gumę w formule zespołowej w otwartej przestrzeni 
miejskiej 

1 700 

SRO/0010 
Odnowa parku przy SP 21 i Szpitalu Miejskim z 
przeznaczeniem do celów wypoczynkowych i edukacyjnych 
oraz udostępnienie dla wszystkich mieszkańców Gdyni 

342 991 

WIELKI KACK 

WIK/0013 Wypożyczalnia lekkiego sprzętu remontowego 10 000 

WIK/0015 
Book-crossing w parku kieszonkowym przy Starodworcowej - 
szafka dla fanów czytania na ławce 

8 000 

WIK/0018 Miernik jakości powietrza przy ulicy Źródło Marii 19L 6 421 

WIK/0022 
Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Waleriana Szefki 
na osiedlu Fikakowo 

9 000 

WIK/0023 
Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Lipowej na osiedlu 
Fikakowo 

9 000 

WIK/0024 
Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy 
ul. Stolemów 

458 060 

WITOMINO 

WIT/0004 
Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ urządzeniami 
do sportów ekstremalnych dla dzieci/młodzieży/dorosłych 
na terenie po ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej 

420 824 

WIT/0005 
Postawienie trzech hotelików dla owadów wraz z tablicami 
edukacyjnymi w przestrzeni dzielnicy Witomino 

9 200 

WIT/0008 Biegi dla dzieci i młodzieży w Witominie 9 700 
WIT/0010 Gry i zabawy z mapą i kompasem 7 000 

WIT/0012 
Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków oraz dzieci 
szkół podstawowych z Witomina, w wieku 5 – 7 lat 

10 000 

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA 

WSM/0004 
Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty 
kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze 

8 550 

WSM/0006 
Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych 
skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, 
wprowadzania rozwiązań zero i less waste 

10 000 

Projekt realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz środków pochodzących z darowizny, 
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, 
z późn.zm.) 

WSM/0007 Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Gdyni 300 000 

WSM/0008 
Warsztaty ogrodnicze z piknikami w Otwartym Ogrodzie 
Społecznym 

10 000 

WSM/0013 
Koncert Niepodległościowy - 11 listopada 2022 r. Miejsce 
koncertu: kościół pw. Św. Antoniego z Padwy w Gdyni - 
Franciszkanie 

10 000 

Źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 
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Realizacja uchwał Rady Miasta Gdyni 2021 
 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1 XXVI/R/1/21 

w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie 
ustawowej zmiany kryteriów rekrutacji do żłobków 
i przedszkoli publicznych pod kątem obowiązkowego 
szczepienia dziecka 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której zwrócono się ponownie 
do Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki oraz do Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie praw legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia odpowiednich 
zmian w prawie, umożliwiających samorządom ustalenie obligatoryjnego kryterium 
naboru dzieci do żłobków i placówek oświatowych w postaci potwierdzenia 
realizacji przepisów prawa z zakresu szczepień ochronnych obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2 XXVI/859/21 
w sprawie nadania Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Gdyni Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdyni nadano Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
"Za wybitne zasługi dla Gdyni" (medal nr 73). 

3 XXVI/860/21 
w sprawie nadania Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
nadano Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" 
(medal nr 74). 

4 XXVI/861/21 

w sprawie nadania Szpitalom działającym na terenie Gminy 
Miasta Gdynia tj. Szpitalowi Morskiemu im. PCK, Szpitalowi 
św. Wincentego a Paulo oraz Uniwersyteckiemu Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której szpitalom działającym na terenie 
Gminy Miasta Gdyni, tj. Szpitalowi Morskiemu im. PCK, Szpitalowi św. Wincentego 
a Paulo oraz Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej nadano 
Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" (medal nr 75). 

5 XXVI/862/21 
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której uzupełniono skład Gdyńskiej 
Rady Pożytku Publicznego o dwie osoby  - Elżbieta Raczyńska oraz Sebastian 
Jędrzejewski, zgodnie z trybem określonym w §15 ust. 3 pkt 1 i §16 ust. 2 załącznika 
do uchwały nr XXIII/751/20 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2020 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami 
Pozarządowymi. Skład Rady uzupełniony został także 9 lutego 2021 r. przez dwie 
osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni. Ostateczny kształt Gdyńskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 3301/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 r. 

6 XXVI/863/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Mławskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Mławskiej w Gdyni.  

7 XXVI/864/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 20-21 usytuowanego w budynku przy 
ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni, stanowiącego własność 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego numer 20-21, o powierzchni użytkowej 147,93 m2, znajdującego 
się w budynku przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni, wraz ze sprzedażą 
przynależnych udziałów w gruncie, stanowiącym działkę nr 1141 o powierzchni 852 
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Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich 
udziałów w gruncie 

m², obręb 0026 Śródmieście. Przedmiotowy lokal ze względu na dużą powierzchnię 
wymagałby zasiedlenia przez rodzinę wieloosobową.  Na listach osób 
uprawnionych do zawarcia umów najmu, prowadzonych przez Wydział Spraw 
Społecznych, nie było rodzin wymagających aż tak dużego lokalu. Sprzedaż lokalu 
jest w trakcie realizacji, rozpisano ponowny przetarg na sprzedaż, który umożliwi 
zakup, za uzyskane środki finansowe, mniejszych mieszkań, o wielkości 
adekwatnej do potrzeb osób uprawnionych do zawarcia umów najmu z Gdynią. 

8 XXVI/865/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 
w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
udziału wynoszącego 128/6144 części nieruchomości położonej w Poznaniu przy 
ul. Głogowskiej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0039 Łazarz jako działka nr 
28/4 oraz działka 28/5 obie objęte księgą wieczystą KW PO1P/00116184/3 Sądu 
Rejonowego w Poznaniu - Stare Miasto, stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni. Wniosek o zbycie udziału Gminy złożyli pozostali współwłaściciele 
nieruchomości w związku z czym sprzedaż mogła nastąpić na ich rzecz 
na podstawie art.37 ust.2 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

9  XXVI/866/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Partyzantów „33" 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów, w rejonie numeru 
adresowego "33", stanowiącej działkę nr 389, obręb Wzgórze Św. Maksymiliana 
w Gdyni, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00023868/7. 
Nieruchomość jest położona w obszarze, który jest objęty przystąpieniem 
do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze 
Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, 
M. Kopernika i Redłowskiej.  Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, jest płaska 
i do niedawna stanowiła teren składu makulatury. Zgodnie z opinią Biura 
Planowania Przestrzennego działka może być przeznaczona pod usługi. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

10 XXVI/867/21 
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Radosna 7 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej przy ul. Radosnej 7 w Gdyni, obręb Wielki Kack, 
stanowiącej działkę nr 2727 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW 
GD1Y/00014478/0 oraz działkę nr 2726 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego 
w Gdyni nr GD1Y/00028639/8. Nieruchomość jest objęta zapisami obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 1701 i stanowi obszar przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą lub szeregową, w strefie 
oznaczonej symbolem A11 MJ, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 
jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Uchwała zrealizowana, nieruchomość 
została sprzedana. 
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11 XXVI/868/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul.Wójta Radtkego 4 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 4, stanowiącej część 
działki nr 1079, obręb Śródmieście w Gdyni, objętą księgą wieczystą Sądu 
Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00002198/6. Nieruchomość jest objęta zapisami 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 1105 i stanowi obszar przeznaczony 
pod zabudowę usługową lub wielorodzinną z usługami wymaganymi w parterze 
wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych w planie, w strefie oznaczonej symbolem 
27 U/MW3. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż nieruchomości 
w przygotowaniu. 

12 XXVI/869/21 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/42 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 52, obręb 0025 Redłowo, o powierzchni 357 m2, objętej 
księgą wieczystą KW GD1Y/00023868/7, położonej przy al. Zwycięstwa 138/42 
w Gdyni. Nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz osoby fizycznej, która 
dzierżawi grunt na podstawie umowy nr MG/170/D/13 z dnia 22 lipca 2013 r. zawartej 
na 30 lat. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

13 XXVI/870/21 
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/43 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 51, obręb 0025 Redłowo, o powierzchni 405 m2, objętej 
księgą wieczystą KW GD1Y/00123784/5, położonej przy al. Zwycięstwa 138/43 
w Gdyni. Nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz osoby fizycznej, która 
dzierżawi grunt na podstawie umowy nr MG/165/D/13 z dnia 18 lipca 2013 r. zawartej 
na 30 lat. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

14 XXVI/871/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. 
Zbożowej 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 26 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej, oznaczonej jako część działek nr 2102 i 2104 
obręb 0012 Cisowa, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 
GD1Y/00072862/3. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas 
nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

15 XXVI/872/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy 
ul. Starochwaszczyńskiej 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 27699 m2, 
położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 192/2 
obręb 0027 Wielki Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą KW GD1Y/00011188/9. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
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nieruchomości na czas oznaczony do 31 grudnia 2039 r., na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni. 
Wydłużenie okresu dzierżawy było związane z przygotowaniem do realizacji 
projektu "Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 12 
autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania". 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

16 XXVI/873/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. 
Chylońskiej 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 158 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako część działki o numerze 
1785 obręb 0012 Cisowa, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą KW GD1Y/00017301/0. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na 
zieleń izolacyjną. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

17 XXVI/874/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Jęczmiennej 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 55 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej, oznaczonej jako działka o numerze 1708 
obręb 0012 Cisowa, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 
GD1Y/00017301/0. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie wyżej wymienionej 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

18 XXVI/875/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34-36 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 100 m², 
położonej przy ul. Morskiej 34-36 w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 222 
obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00000383/6 Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości 
na czas nieoznaczony na rzecz członka rodziny dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem na działalności handlowo-usługową w tymczasowym pawilonie 
na czas nieoznaczony - określony jako do czasu realizacji pełnego docelowego 
programu węzła przesiadkowego. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. 
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19 XXVI/876/21 
w sprawie petycji wniesionej przez APi a dotyczącej 
wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały: 
„W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez AP dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały: 
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka". Komisja w toku prowadzonego 
postępowania stwierdziła, że Rada Gminy Miasta Gdyni może podejmować uchwały 
tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu 
lokalnym. 

20 XXVI/877/21 

w sprawie petycji wniesionej przez APe a dotyczącej 
wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały, 
biorącej w obronę mieszkańców miasta, którzy narażeni 
są na poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługujących 
im praw 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono petycji 
wniesionej przez AP dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały, 
biorącej w obronę mieszkańców miasta, którzy narażeni są na poważne 
niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw. Petycja była przedmiotem 
posiedzenia stałej Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji Rady Miasta Gdynia na jej 
posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 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. 

21 XXVI/878/21 
w sprawie petycji wniesionej przez HGW dotyczącej 
łamania artykułu 32 i 38 Konstytucji 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono  petycji 
wniesionej przez HGW dotyczącej "łamania artykułu 32 i 38 Konstytucji". Petycja 
była przedmiotem posiedzenia stałej Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji Rady 
Miasta Gdynia na jej posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 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. 

22 XXVI/879/21 w sprawie skargi JC na Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 16 października 2020 r. złożonej przez JC na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni dotyczącej wprowadzenia Skarżącego w błąd przez udzielenie 
mu niewłaściwych informacji.  

23 XXVI/880/21 
w sprawie skargi RG na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. na działalność Dyrektora MOPS w Gdyni złożonej przez 
RG w sprawie nieudzielenia pomocy osobie zagrożonej bezdomnością. Rozpoznając 
wniosek MOPS ustalił, że Wnioskujący przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa 
karę pozbawienia wolności, a w myśl  art. 13 ust. 1 ustawy, osobie odbywającej karę 
pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.  
Pismem z dnia 17 sierpnia 2020 r. poinformowano Skarżącego, że nie jest możliwe 
pozytywne rozpatrzenie jego wniosku i wydanie mu opinii stwierdzającej, że jest on 
osobą bezdomną, ponieważ do tej pory nie korzystał ze wsparcia MOPS, a ustalenie 
jego sytuacji będzie możliwe po opuszczeniu przez niego zakładu karnego. 

24 XXVI/881/21 
w sprawie skargi KS na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 9 sierpnia 2020 r. na działalność Dyrektora MOPS w Gdyni złożonej przez KS 
dotyczącej braku złożenia przez ww. Dyrektora zawiadomienia o możliwości 
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popełnienia przestępstwa przez byłą małżonkę Skarżącego. Odnosząc się 
do zarzutów podniesionych w skardze należy zauważyć, że nie znajdują one 
żadnego uzasadnienia w kontekście obowiązującego stanu prawnego. 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy rodzicami w przedmiotowym zakresie należy 
do wyłącznej kognicji sądów rodzinnych, które działają jednak w tym zakresie 
wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem. Przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego ani żadnego innego, powszechnie 
obowiązującego przepisu prawnego, nie przyznają Dyrektorowi MOPS uprawnienia 
do inicjowania tego typu postępowań cywilnych. 

25 XXVI/882/21 
w sprawie zmiany nazwy części ul. Chwarznieńskiej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której zmieniono nazwę części 
ul. Chwarznieńskiej oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego nr 
2208 jako KD-L 1/2, na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ulicą oznaczoną w tym 
planie jako 51 KD-D 1/2 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą opisaną w tymże planie 
jako 40 KD-D 1/2, na Władysława Wagnera. W chwili podejmowania uchwały rondo 
wybiegało w cztery strony świata - drogi, przy każdej z których zbudowane domy 
miały nadany adres odnoszący się do ul. Chwarznieńskiej. Była to sytuacja 
powodująca wiele nieporozumień i wskutek tego utrudniająca życie zarówno 
samym mieszkańcom, jak i ich gościom, dostawcom i klientom. 

26 XXVI/883/21 
w sprawie zmiany nazwy części ul. Chwarznieńskiej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której zmieniono nazwę części 
ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nr 2208 jako 51 KD-D 1/2 na odcinku od ronda do lasu, 
na W. Grabowskiego. W chwili podejmowania uchwały rondo wybiegało w cztery 
strony świata - drogi, przy każdej z których zbudowane domy miały nadany adres 
odnoszący się do ul. Chwarznieńskiej. Była to sytuacja powodująca wiele 
nieporozumień i wskutek tego utrudniająca życie zarówno samym mieszkańcom, 
jak i ich gościom, dostawcom i klientom. 

27 XXVI/884/21 

w sprawie wniosku pełnomocnika HB o przeprowadzenie 
czynności nadzorczych względem Przedszkola nr 42 
w Gdyni jako pracodawcy HB oraz względem Dyrektora 
Przedszkola nr 42 w Gdyni jako osoby zarządzającej tym 
zakładem pracy 

Uchwała z dnia 27 stycznia 2021 r., w wyniku której uznano za zasadny wniosek 
pełnomocnika HB o podjęcie czynności nadzorczych względem Przedszkola nr 42 
w Gdyni oraz względem Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni, jako osoby 
zarządzającej tym zakładem pracy, w zakresie sposobu traktowania zatrudnionych 
w nim pracowników, jak i przestrzegania w tej placówce prawa pracy. W treści 
skargi pełnomocnik HB zarzucił niewłaściwe względem Skarżącej zachowania 
noszące znamiona mobbingu zdefiniowanego w art. 943 kodeksu pracy podając 
i opisując ich przykłady. Ponadto , zarzucono Dyrektorowi przedszkola naruszanie 
statutu tej placówki. Zgodnie z podjętą uchwałą podjęto działania nadzorcze we 
wskazanej placówce. 

28 XXVII/885/21 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której ustalono rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni w 2021 r. 
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29 XXVII/886/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum 
Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno – 
Ekonomicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zmianę nazwy 
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych 
w Gdyni na Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół 
Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni. Wprowadzenie do nazwy szkoły 
elementu "z Oddziałami Dwujęzycznymi" podkreśliło charakter technikum 
stawianego sobie za cel osiąganie najwyższych wyników edukacyjnych. 

30 XXVII/887/21 

w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz 
oddziałów 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której ogłoszono zamiar likwidacji filii 
nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 56 - 
Biblioteka Działki Leśne. Zamknięcie filii nastąpiło z dniem 31 grudnia 2021 r. 
W Strategii Biblioteki Gdynia na lata 2018-2024 jednym z głównych wyzwań 
i głównym celem jest optymalizacja sieci filii dzielnicowych, zgodnie z rozwojem 
terytorialnym miasta. Niewielka powierzchnia lokalu sprawiła, że nie można było 
oferować użytkownikom żadnych dodatkowych usług poza wypożyczaniem 
zbiorów. Zamknięcie placówki zlokalizowanej przy ul. Śląskiej pozwoliło na bardziej 
efektywne wykorzystanie środków i kadry bibliotekarskiej w innych filiach 
oraz na optymalizację sieci filii dzielnicowych. 

31  XXVII/888/21 
w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni 
na terenie portu morskiego nazwy ul. Magazynowa 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której nadano nazwę ul. Manganowa 
drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie Portu Gdynia. Droga położona 
jest na nieruchomościach gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym 
Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A., nadania nazwy dokonano na wniosek 
i za zgodą Zarządu. 

32 XXVII/889/21 
w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni 
na terenie portu morskiego nazwy ul. Zygmunta 
Adamskiego 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której nadano nazwę ul. Zygmunta 
Adamskiego drodze wewnętrznej łączącej ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Celną, 
położonej na nieruchomościach gruntowych pozostających w użytkowaniu 
wieczystym Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A. Nadania nazwy dokonano 
na wniosek i za zgodą Zarządu. Imię Zygmunta Adamskiego nadano z uwagi 
na zasługi w zakresie budowy Portu w Gdyni oraz innych mniejszych portów 
polskich. 

33 XXVII/890/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Tucholskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Tucholskiej w Gdyni.  

34 XXVII/891/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Leszczynki 183-187 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni w obrębie Leszczynki, przy ul. Leszczynki 183-
187 stanowiącej działkę nr 2072, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni 
KW GD1Y/00022676/7, działkę nr 1445, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego 
w Gdyni KW GD1Y/00017306/5, działkę nr 1480, objętą księgą wieczystą Sądu 
Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00018703/5 oraz działkę nr 1479, objętą księgą 
wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00049629/8. Na podstawie uchwały 
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podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji, przetarg na sprzedaż nieruchomości w przygotowaniu. 

35 XXVII/892/21 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta 
Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie prawa 
do użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku 
do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego oznaczonej w obrębie 
ewidencyjnym 0026 Śródmieście jako działki: 2679 i 2680/1 o łącznej powierzchni 
wynoszącej 395 m², dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
GD1Y/00125517/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Prawo użytkowania 
wieczystego zostało ustanowione na okres do 5 grudnia 2089 r. Możliwości 
lokalizacji zabudowy na tym terenie zostały ograniczone obowiązującymi 
pierzejowymi liniami zabudowy oraz tylnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
mającymi na celu wykształcenie pierzei ul. Żeromskiego. Działki będące 
przedmiotem niniejszej uchwały położone są poza wyznaczonymi liniami zabudowy, 
co oznacza jedynie możliwość realizacji terenu rekreacyjnego dla mieszkańców 
przyszłego budynku, który powstanie na działkach nr 2673, 2683/1 i 2684/1, 
ewentualnie parterowych budynków usługowych i technicznych. Wyjątkiem jest 
fragment działki nr 2679 o pow. ok. 37 m² położony w obrębie linii zabudowy. 
Natomiast wymieniona w planie możliwość zabudowy dwukondygnacyjnych 
platform parkingowych będzie dotyczyła istniejących budynków bez zaplecza 
parkingowego, dlatego w przypadku nowej zabudowy nie będzie miała miejsca - 
program parkingowy będzie musiał zostać zrealizowany w części podziemnej. 
Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Uchwała 
zrealizowana, użytkowanie wieczyste zostało sprzedane. 

36 XXVII/893/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni 
przy Alei Zwycięstwa w trybie bezprzetargowym 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, 
o powierzchni 387m², położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, oznaczonej jako 
działka nr 111/2 obręb 0025 Redłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1Y/00023868/7 Sądu Rejonowego w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni. 
Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta 
Gdyni o kontynuację umowy dzierżawy z przeznaczeniem na zaplecze budowy 
w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy magistrali sieci ciepłowniczej 
wysokosprawnej. Wobec powyższego wyrażono zgodę na dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości na czas budowy, nie dłużej niż do 12 miesięcy. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

37 XXVII/894/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 517 m², 
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nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej o powierzchni 517 m² 

położonej przy ul. Bernadowskiej w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 3309 
obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek dotychczasowego 
dzierżawcy w sprawie kontynuacji umowy dzierżawy omawianej działki gminnej, 
z przeznaczeniem na  zagospodarowanie terenu (rekreacja, uprawa roślin, 
pomieszczenia gospodarcze). Poprzednia umowa dzierżawy zawarta była na okres 
3 lat. Wobec powyższego, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości 
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem jak 
wyżej. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

38 XXVII/895/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Kazimierza Górskiego o powierzchni 60m² 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 60 m²,  
położonej przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni, obręb 0030 Wzgórze 
Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 152 zapisanej w księdze 
wieczystej KW GD1Y/00024646/2 Sądu Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta 
Gdyni wpłynął wniosek Spółki z o.o. Auchan Polska w sprawie kontynuacji umowy 
dzierżawy omawianej działki gminnej, z przeznaczeniem na ustawienie wiat 
do składowania wózków dla klientów. Ze Spółką zawierane były umowy dzierżaw 
co 3 lata. Mając na uwadze powyższe, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
z przeznaczeniem jak wyżej. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

39  XXVII/896/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Komandorskiej 46 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 10.5 m², 
położonej przy ul. Komandorskiej 46 w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 289 obręb 
0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023799/2 Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek Wspólnoty 
Mieszkaniowej  Komandorska 46 o przedłużenie na czas nieoznaczony dzierżawy 
gruntu gminnego z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów. Z uwagi 
na powyższe, wrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas 
nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Komandorska 46 
z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

40 XXVII/897/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 1 615 m², 
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nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Manganowej 

położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, oznaczonej jako część działki o numerze: 
1632/2 i 1679/2 obręb 0023 Pogórze, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą KW GD1Y/00040944/9. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz 
z przyległościami. Nakłady na obiekt stanowią własność dotychczasowego 
dzierżawcy. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy planowane jest w 2022 r. 

41 XXVII/898/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Opata 
Hackiego/Drzymały 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 2251 m², 
położonych przy ul. Opata Hackiego/Drzymały w Gdyni, oznaczonych jako działki 
nr 500, 526, 527, 532, część działki nr 515 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych 
w księdze wieczystej KW GD1Y/00021525/7, KW GD1Y/00017305/8, KW 
GD1Y/00017306/5, Sądu Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. o przedłużenie 
na czas nieoznaczony dzierżawy gruntu gminnego przeznaczonego na eksploatację 
taboru. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Trolejbusowej Sp. z o.o. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

42 XXVII/899/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wiosny Ludów 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o łącznej powierzchni 425 m², 
położonej przy ul. Wiosny Ludów w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 949 
i działka nr 948, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgi wieczyste: KW 
GD1Y/00023812/0 i KW GD1Y/00023811/3. Działki z obrębu 0025 Redłowo. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji 
dzierżawy przedmiotowego terenu, przyległego do nieruchomości stanowiącej 
własność wnioskodawcy. Z dzierżawcą były zawierane umowy dzierżaw na okres 
3 lat. Grunt zagospodarowany zielenią, częściowo utwardzony, zabudowany 
fragmentem budynku oraz częściowo ogrodzony. W związku z powyższym, 
wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na rzecz nieoznaczony 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na zagospodarowanie 
terenu – działkę przydomową. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
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43 XXVII/900/21 
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do zainicjowanego przez Komisję Europejską 
porozumienia Green City Accord 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której Gmina Miasta Gdyni przystąpiła 
do porozumienia Green City Accord. Porozumienie zostało zainicjowane przez 
Komisję Europejską w październiku 2020 r. jest ruchem samorządów 
zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego. Porozumienie koncentruje 
się na 5 kluczowych obszarach: jakości powietrza, jakości i wydajności wody, 
ograniczeniu hałasu, zachowaniu i zwiększeniu różnorodności biologicznej 
w miastach oraz dążeniu do gospodarki w obiegu zamkniętym. 

44 XXVII/901/21 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze 
Gminy Miasta Gdyni na rok 2021 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której przyjęto Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021.  

45 XXVII/902/21 

w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie 
miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której zwolniono przedsiębiorców z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. na terenie miasta Gdyni. Zwolnienie nie 
dotyczyło opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zwolnienie z opłaty II raty 
oraz zwrot części pobranej opłaty stanowiło realną pomoc i wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, szczególnie dotkniętych 
trwającym stanem epidemii.  

46 XXVII/903/21 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 
im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy 
ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której z dniem 31 sierpnia 2021 r. 
przekształcono Szkołę Podstawową nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą 
przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Wolności 
25 w Gdyni. W szkole przeprowadzono konsultacje, którym poddano dwa 
rozwiązania - utrzymanie funkcjonowania placówki jedynie przy ul. Tatrzańskiej lub 
zmiana siedziby na ul. Wolności 25.  W proces konsultacji zaangażowani byli 
rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja, ale także 
Rada Dzielnicy Działki Leśne. Społeczność szkolna w głosowaniu, które odbyło się 
w dniu 14 września 2020 r. opowiedziała się za pozostawieniem siedziby w obecnej 
lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40. W dniu 28 października 2020 r. Rada Miasta 
Gdyni podjęła uchwałę nr XXIII/754/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 
w Gdyni.  

47 XXVII/904/21 
w sprawie skargi JC na działanie Komendanta Straży 
Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 15 października 2020 r. na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Gdyni 
złożonej przez JC dotyczącej akceptacji wykroczeń notorycznie popełnianych przez 
kierowców parkujących w rejonie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, 
a stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów pogotowia. 
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48 XXVII/905/21 
w sprawie skargi AMW na postępowanie XX, radnego 
dzielnicy Y 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdyni do rozpoznania pisma AMW z dnia 12 listopada 2020 r., które 
wpłynęło w dniu 16 listopada 2020 r., zawierającego zarzuty dotyczące 
postępowania Radnego dzielnicy. Zgodnie z § 45 i 46 Statutu dzielnicy Y Rada Miasta 
Gdyni sprawuje nadzór nad działalnością dzielnicy, ale nadzór ten sprawowany jest 
wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem, uchwałami Rady Miasta 
Gdyni i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni, w tym pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności, a także przejrzystości i jawności. Żaden przepis nie 
daje możliwości odwołania wybranego Radnego dzielnicy z pełnionej przezeń 
funkcji. 

49 XXVII/906/21 
w sprawie petycji złożonej przez TG dotyczącą 
przeprowadzenia referendum ludowego 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której petycję złożoną w dniu 22 lutego 
2021 r. skierowaną do Rady Gminy Miasta Gdyni przekazano podmiotom właściwym 
do jej rozpatrzenia tj. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Treścią petycji był wniosek o przeprowadzenie 
bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich 
akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego 
Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. W petycji znalazła się także propozycja 
dwóch pytań referendalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, 
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczące podmiotu 
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
adresata petycji.  Z kolei, zgodnie z brzmieniem art. 125 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm 
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej, połowy ustawowej 
liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną 
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej, połowy ustawowej 
liczby senatorów. Konstytucja nie przewiduje żadnej roli dla Rady Gminy w procesie 
zarządzania przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 

50 XXVII/907/21 
w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni w 40. rocznicę 
rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów złożyła hołd wszystkim studentom 
zaangażowanym w walkę o wolną i demokratyczną Polskę. 

51 XXVII/908/21 
w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej 
Żłobek „Niezapominajka” 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której ustalono nowy status gminnej 
jednostki budżetowej Żłobek "Niezapominajka", tym samym utraciła moc uchwała 
nr XVII/553/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”. Zmiana statusu 
wynikała ze zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w żłobku w systemie rekrutacji 
do placówki. Wprowadzane zmiany w zakresie systemu rekrutacji miało na celu 
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rozszerzenie katalogu punktowych kryteriów poprzez wprowadzenie dodatkowych 
zapisów dotyczących rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którzy rozliczyli 
podatek dochodowy za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta 
Gdynia oraz premiowania dzieci, które aplikują do żłobka wraz z rodzeństwem. 

52 XXVII/909/21 
w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej 
Żłobek „Koniczynka” 

Uchwała z dnia 24 lutego 2021 r., w wyniku której ustalono nowy status gminnej 
jednostki budżetowej Żłobek "Koniczynka", tym samym utraciła moc uchwała 
nr XVII/552/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek "Koniczynka”. Zmiana statusu 
wynikała ze zmiany systemu rekrutacji do placówki. Wprowadzone zmiany 
w zakresie systemu rekrutacji miały na celu rozszerzenie katalogu punktowych 
kryteriów poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących 
rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którzy rozliczyli podatek dochodowy 
za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia oraz premiowania 
dzieci, które aplikują do żłobka wraz z rodzeństwem. 

53 XXVIII/910/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której zmieniono treść uchwały  Rady 
Miasta Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdyni na 2021 r. 

54 XXVIII/911/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której zmieniono treść załączników 
do uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXV/831/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021-2034. 

55 XXVIII/912/21 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której określono zadania, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 r. Wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej 
zaplanowano na podstawie analizy realizacji zadań z roku ubiegłego, złożonych 
wniosków oraz zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych, 
jak i pracodawców planujących zatrudnić osoby niepełnosprawne. 

56 XXVIII/913/21 
w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji 
w 2021 r. 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której przeznaczono środki finansowe 
w wysokości 84 400,00  zł na działania gdyńskiej Policji w 2021 r. W uchwale 
zaproponowano środki finansowe w wysokości 54 400 zł na rekompensatę 
pieniężną za dodatkowe służby prewencyjne dotyczące dodatkowych patroli policji, 
w związku z realizacją zadania pn. „Wspólna Interwencja – Niebieski Patrol”, gdzie 
Policjanci uczestniczą razem z pracownikami Zespołu Placówek Specjalistycznych 
w interwencjach , świadcząc i oferując kompleksowe oraz interdyscyplinarne 
wsparcie w zażegnaniu kryzysu domowego. Dodatkowo, zaproponowano kwotę 
30 000,00 na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia 
w służbie. Środki przekazywane niniejszą Uchwałą pozwolą na kontynuowanie 
wieloletniej i przynoszącej wymierne efekty współpracy Miasta Gdyni z Policją. 
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57 XXVIII/914/21 

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 31 marca 2021 r., w wyniku której udzielono 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. Rada Miasta Gdyni uchwałą 
nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r. przyjęła zasady udzielania i rozliczania 
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. W terminie 
składania wniosków - do 10 stycznia 2020 r. - złożonych zostało 26 wniosków 
o dotacje na 2021 r. Na podstawie powyższego przewidziano dofinansowanie prac 
wykorzystując dostępne środki rozdzielając je pomiędzy wnioskodawców. 

58 XXVIII/915/21 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, 
Balladyny i Świętopełka 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, 
Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka oznaczony numerem 
ewidencyjnym 1510, obejmujący obszar o powierzchni 7,34 ha, którego granice 
obejmują: obszar obejmujący: ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy 
wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy 
ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej, ulice Balladyny 
i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór 
i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. Jednocześnie stwierdzono także, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: 
Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka nie narusza ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, 
uchwalonego uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

59 XXVIII/916/21 
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2020 roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której przyjęto Raport z realizacji w 2020 
r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani organ wykonawczy samorządu 
gminy sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada Radzie 
Gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy 
raport. 

60 XXVIII/917/21 
w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej 
Gdynia 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której zmieniono Regulamin Nagrody 
Literackiej Gdynia. Niniejsza zmiana treści Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia 
dotyczy sposobu zgłaszania książek do Nagrody: pakiet promocyjny od tej pory 
będzie przesyłany elektronicznie na skrzynkę e-mail Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni, która jest partnerem Miasta w organizacji Nagrody. Powyższa zmiana jest 
korzystna dla podmiotów dokonujących zgłoszeń oraz usprawni organizację 
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wydarzenia. Ponadto w § 8 dodano zapis zapewniający prawo organizatora Nagrody 
do wykorzystywania materiałów przesłanych w ramach pakietu promocyjnego 
do celów promocyjnych Nagrody. 

61 XXVIII/918/21 
w sprawie nadania nazwy Park Franciszka Ornassa 
terenowi zieleni położonemu przy ul. Starodworcowej 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której nadano nazwę Park Franciszka 
Ornassa terenowi zieleni położonemu przy ul. Starodworcowej w dzielnicy Wielki 
Kack, stanowiącego część terenu oznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nr 1701 jako 04 KZ 1/2. Nazwę nadano zgodnie 
z wnioskiem Rady Dzielnicy Wielki Kack, w której to dzielnicy mieszkał, pracował 
i działał Franciszek Ornass. 

62 XXVIII/919/21 w sprawie nadania nazwy ul. Klifowej drodze bez nazwy 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której nadano nazwę ul. Klifowej drodze 
w dzielnicy Babie Doły oznaczonej na miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nr 0101 jako 067 KD-D 1/2. O nadanie nazwy wystąpiła Rada 
Dzielnicy Babie Doły proponując nazwę "Klifowa" uzasadniając taki wybór faktem, 
że droga biegnie równolegle do brzegu morskiego w formie klifu. 

63 XXVIII/920/21 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale 
nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2021 
w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni 
na terenie portu morskiego nazwy ul. Magazynowa 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której dokonano sprostowania oczywistej 
omyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2021 r. w ten 
sposób, że w § 1 gdzie określona została lokalizacja drogi wewnętrznej, której 
nadano nazwę jako "łączącej ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Celną" zmieniono 
na "łączącej ul. Kontenerową z ul. Logistyczną".  

64 XXVIII/921/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 1400 m², 
położonej przy ul. Władysława IV, oznaczonej jako część działki nr 1858 obręb 0026 
Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024372/0 Sądu 
Rejonowego w Gdyni.  Nieruchomość wykorzystywana była przez dotychczasowego 
dzierżawcę z przeznaczeniem na lokalizację dozorowanego parkingu 
samochodowego. Wnioskodawca jest dzierżawcą sąsiedniej nieruchomości 
przylegającej bezpośrednio do ww. działki gminnej, która nie jest własnością Gminy 
Miasta Gdyni, na których zlokalizowany jest parking. Podpisano umowę dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na 3 lata. 

65 XXVIII/922/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. 
Sojowej o powierzchni 782 m² 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 782 m², 
położonej ul. Sojowej w Gdyni oznaczonej jako część działki nr 2885 obręb 0014 
Dąbrowa, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00032769/9 Sądu Rejonowego 
w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek dotychczasowych dzierżawców 
(Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Sojowej 26 oraz Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Oliwkowej 29) w sprawie kontynuacji umowy dzierżawy 
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omawianej działki gminnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - zieleń 
ozdobną. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców 
z przeznaczeniem jak wyżej. Umowa nie została zrealizowana, Wspólnota 
Mieszkaniowa zrezygnowała z dalszej dzierżawy. 

66 XXVIII/923/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy 
ul. Starochwaszczyńskiej 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o łącznej powierzchni 6092 m2, 
położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 193, 
nr 194 oraz część działki nr 191/2 obręb 0027 Wielki Kack, dla których Sąd Rejonowy 
w Gdyni prowadzi księgę  wieczystą KW GD1Y/00011188/9. Od 2004 roku 
wnioskowany teren dzierżawiony jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako pętla trolejbusowo-autobusowa, 
a poza godzinami zleconych zadań jako ogrodzony plac postojowy dla trolejbusów. 
Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wpłynął wniosek Dzierżawcy 
w sprawie kontynuacji dzierżawy ww. gruntu na dotychczasowy cel. W związku 
z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas 
oznaczony - 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

67 XXVIII/924/21  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 35 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Pawiej, oznaczonej jako część działek o numerach 921 
i 1005 obręb  0024 Pustki Cisowskie, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą KW GD1Y/00001109/9. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na działkę przydomową. Dotychczasowy dzierżawca jest 
właścicielem działki sąsiedniej – nr 962 obręb 0024 Pustki Cisowskie. 
Przedmiotowe części działek 921 i 1005 znajdują się w ogrodzeniu nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 962. W związku z powyższym, wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

68 XXVIII/925/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, oznaczonej 
w obrębie ewidencyjnym 0029 Witomino-Leśniczówka jako działki nr 792/1 i 793, dla 
których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00004312/6, 
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stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni. Obecnie, zgodnie z wytycznymi Zarządu 
Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji został wykonany podział geodezyjny działki 
o pierwotnym numerze 792, w ten sposób, aby ul. Stawna zachowała parametry 
przewidziane dla dróg publicznych. Pozostała część tj. działka nr 792/1 oraz działka 
nr 793 nie są samodzielnymi działkami budowlanymi, ale mogą zostać zbyte w celu 
poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej nr 794, o co na podstawie 
przepisów art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwrócił się 
jej właściciel. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

69 XXVIII/926/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B, 
dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd rejonowy w Gdyni, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2541 obręb 0014 Dąbrowa o powierzchni 
48m². Nieruchomość zabudowana jest segmentem parterowego budynku 
usługowego. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w użytkowanie 
wieczyste w 1986 roku na okres 99 lat. Uchwała zrealizowana, nieruchomość 
została sprzedana. 

70 XXVIII/927/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 584 i 596, obręb 0025 Redłowo, o łącznej 
powierzchni 1360 m2, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Gdyni. Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste do 26 września 2034 r. 
została zabudowana budynkiem o funkcji usługowej. Nieruchomość zlokalizowana 
jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na sprzedaż ww. 
nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji, umowa sprzedaży zaplanowana na I kwartał 2022 r. 

71 XXVIII/928/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Morskiej 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Morskiej, oznaczonej jako działka nr 282/2 obręb 0013 Działki Leśne, objętej 
księgą wieczystą KW GD1Y/00024371/3. Większa część działki nr 282/2 
zagospodarowana jest wspólnie z działkami nr 285/2 i 286/2 i służy obsłudze 
nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 4a. Przedmiotowa działka nie może być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość ze względu na jej powierzchnię 
i położenie - poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Zatem przeznaczona jest 
ona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek nr 285/2 i 286/2, 
zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Uchwała niezrealizowana, kupujący odstąpił od zamiaru nabycia 
nieruchomości. 
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72 XXVIII/929/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Zegarskiego 8 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zegarskiego 8 oznaczonej ewidencyjnie 
jako działka nr 2815, obręb Orłowo, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą KW GD1Y/00019542/5. Teren, w obrębie którego jest położona 
przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, uchwalonym 
uchwałą Rady Miasta Gdyni nr IX/263/19 z dnia 22 maja 2019 r. Zgodnie z zapisami 
ww. planu działka nr 2815 jest położona w strefie planistycznej oznaczonej 
symbolem 022 MN2, MW1, MP. Dopuszcza się lokalizację usług we wskazanych 
na rysunku planu strefach dopuszczalnej lokalizacji usług. Nieruchomość leży 
w granicach nadbrzeżnego pasa ochronnego, w związku  z czym wystąpiono 
o uzgodnienie zamiaru sprzedaży do Urzędu Morskiego w Gdyni. Działka nr 2815 
jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem, objętym ochroną 
konserwatorską, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Dla prawidłowego 
przygotowania nieruchomości do zbycia zostanie zlecone dokonanie oszacowania 
jej wartości rynkowej. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

73  XXVIII/930/21 
w sprawie skargi AS na bezczynność i przewlekłe 
prowadzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę  
złożoną przez AŚ na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

74 XXVIII/931/21 
w sprawie skargi BK na działalność Dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną w dniu 3 września 2020 r. przez BK na działalność Dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni. Skarga dotyczyła podejmowania błędnych decyzji przez byłego 
i obecnego Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni w zakresie błędnego naliczenia 
odsetek ustawowych za opóźnienie i odmowy wypłacenia różnicy wynagrodzenia 
chorobowego w zakresie prawomocnych wyroków sądowych i decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.  

75  XXVIII/932/21 
w sprawie skargi KPo na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 3 listopada 2020 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni złożonej przez KP 
dotyczącej niezgodnych z prawem i nieuczciwych działań, obrazy art. 304 KPK, 
dokonywanych przez Urząd Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji w toku prowadzonego postępowania ustaliła, że wskazane 
nieruchomości drogowe stanowiące obecnie własność Gminy Miasta Gdyni przejęte 
zostały z mocy prawa w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami lub też wykupione zostały na rzecz Miasta 
w drodze umów cywilnoprawnych od właścicieli ujawnionych w księgach 
wieczystych odpowiednio na dzień wydania i uprawomocnienia się decyzji 
podziałowej lub też zawarcia stosownej umowy sprzedaży. 
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76 XXVIII/933/21 
w sprawie skargi KWR na działalność Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uznano za zasadną skargę KWR 
na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wniesionej w dniu 19 
lutego 2021 r. w zakresie zarzutu doręczenia decyzji bezpośrednio mandatowi, a nie 
Skarżącej - jako jego pełnomocnikowi. Natomiast za niezasadną uznano skargę 
w zakresie pozostałych zarzutów opisanych we wniesionej skardze. 

77 XXVIII/934/21 
w sprawie skargi KP na działalność Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 16 września 2020 r. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
złożonej przez KP dotyczącej braku wskazania drogi odwoławczej od wydanej 
decyzji w przedmiocie opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania oraz braku zajęcia merytorycznego stanowiska do złożonego 
odwołania. 

78 XXVIII/935/21 
w sprawie skargi MK z dnia 3 grudnia 2020 r. 
na działalność pracownika Strefy Płatnego Parkowania 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której przekazano skargę MK, która 
wpłynęła w dniu 12 lutego 2021 r. na działalność pracownika Strefy Płatnego 
Parkowania w Gdyni do rozpatrzenia przełożonemu służbowemu tj. Dyrektorowi 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Rada Miasta Gdyni uznała, że zarzuty odnoszą się 
do konkretnych działań pracownika Strefy Płatnego Parkowania podjętych przez 
niego w indywidualnej sprawie, dlatego skarga została przekazana do osoby 
kierującej Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.  

79 XXVIII/936/21 

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach 
Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025" 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której przyjęto aktualizację "Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni oraz z Miastach i Gminach objętych Porozumieniami 
Komunalnymi na lata 2016-2025". Tym samym, utraciła moc uchwała nr VIII/255/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach objętych Porozumieniami 
Komunalnymi na lata 2016-2025". W związku z aplikacją przez PKM Sp. z o. o. 
w Gdyni o dofinansowanie zakupu 12 przegubowych autobusów elektrycznych wraz 
z budową niezbędnej  infrastruktury ładowania oraz przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni – 
o dofinansowanie zakupu 7 trolejbusów przegubowych w ramach programu 
priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) organizowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstała 
konieczność uspójnienia z dokumentami aplikacyjnymi i uaktualnienia kluczowego 
dokumentu strategicznego w zakresie transportu publicznego. Działania 
zaplanowane w projektach inwestycyjnych, obu wymienionych wyżej operatorów, 
są kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych już przez PKA Sp. z .o.o. 
w ramach projektu pn. "Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni 
poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową 
punktów doładowań",  który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: VI Rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie: 6.1 Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

80 XXVIII/937/21  
w sprawie ustanowienia roku 2021 - rokiem Tadeusza 
Wendy 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni ustanowiła rok 
2021 na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rokiem inżyniera Tadeusza Wendy, 
budowniczego gdyńskiego portu. Tadeusz Wenda to postać godna upamiętnienia 
i przekazywania opowieści o wybitnym inżynierze, jego dokonaniach i życiu jako 
historii tworzenia i rozwoju Gdyni. 

81 XXVIII/938/21 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której przyjęto rezygnację z dnia 11 marca 
2021 r. Andrzeja Bienia z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni.  

82 XXVIII/939/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu Krzysztofa Chachulskiego powołano do składu Komisji Kultury Rady 
Miasta Gdyni radną - Mirosławę Król. 

83 XXVIII/940/21  
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu Krzysztofa Chachulskiego powołano do składu Komisji Samorządności 
Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni radną - Mirosławę Król. 

84 XXVIII/941/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 31 marca 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu Krzysztofa Chachulskiego powołano do składu Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Gdyni radnego - Ireneusza Bekisza. 

85 XXIX/942/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Gdyni na 2021 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXVIII/910/21 z dnia 
31 marca 2021 r.  

86 XXIX/943/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/831/20 z 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałą nr XXVIII/911/21 
Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r. 

87 XXIX/944/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa 

"Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której dokonano zmian w zapisach 
uchwały nr XIII/429/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 
na terenie miasta Gdyni, których zarządcą 

88 XXIX/945/21 
w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027” 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której przyjęto do realizacji "Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021-2027". Celem strategicznym Programu jest zwiększenie skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska poprzez 
podniesienie jakości oraz dostępności oferowanego wsparcia i świadczonych usług 
w obszarze prewencji, interwencji i integracji. 
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89 XXIX/946/21 
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której określono wykaz kąpielisk 
w obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni obejmujący w 2021 r. 
kąpieliska wymienione w podjętej uchwale. 

90 XXIX/947/21 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni 
do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której desygnowano do składu Rady 
ds. BO następujących Radnych: Marek Dudziński, Lechosław Dzierżak, Sebastian 
Jędrzejewski, Mariola Śrubarczyk-Cichowska. Rada Miasta Gdyni, na zaproszenie 
Prezydenta Miasta Gdyni, desygnowała swoich przedstawicieli do Rady ds. BO - 
ciała opiniująco - doradczego, powołanego przez Prezydenta i wypowiadającego się 
w kwestiach związanych z realizacją, ewaluacją i rozwojem BO. Poza 
przedstawicielami Rady Miasta Gdyni, Rada ds. BO składa się z przedstawicieli 
mieszkańców, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz Prezydenta Miasta 
Gdyni. 

91 XXIX/948/21 
w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której odwołano ze Zgromadzenia 
Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" dotychczasowych 
przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni: Michała Gucia oraz Stanisława Borskiego. 
Gmina Miasta Gdyni jest członkiem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie 
Związku, w którego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin 
tworzących Związek. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” Miasto Gdynia reprezentowane jest przez pięciu 
przedstawicieli. 

92 XXIX/949/21 
w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której powołano przedstawicieli Rady 
Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki". 
W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie powierzenia 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, wyznaczono na przedstawicieli: Annę Myszkę i Grzegorza 
Taraszkiewicza. 

93 XXIX/950/21 
w sprawie upoważnienia do kumulacji głosów 
przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której  nadano prawo Elżbiecie 
Sierżędze do dysponowania skumulowanymi głosami nieobecnych przedstawicieli 
Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy 
i Chylonki". Określono także, że w przypadku nieobecności Elżbiety Sierżęgi prawo 
przysługuje innym przedstawicielom w następującej kolejności: Ewa Krym, 
Jarosław Kłodziński, Anna Mayszka oraz Grzegorz Taraszkiewicz. 

94 XXIX/951/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Sędziowskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Sędziowskiej w Gdyni.  

95 XXIX/952/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Ignacego Krasickiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Krasickiego w Gdyni.  
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96 XXIX/953/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Św. Mikołaja "43C" 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Św. Mikołaja, oznaczonej jako działka nr 1326, obręb 0010_Chylonia, objętej 
księgą wieczystą KW GD1Y/00017305/8. Nieruchomość położona jest na obszarze,  
dla którego nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz nie została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego dla tej części Miasta. Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, nieruchomość znajduje się 
w strefie portowo - przemysłowo -usługowej, tereny o przewadze zabudowy 
jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. Dla opisywanej nieruchomości 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy Sygn. RAA.6730.1.97.2020.GZ-
567/dz.1326 z dnia 4 grudnia 2020 r., na budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

97 XXIX/954/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
poprzez wniesienie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni aportem w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni: 
- niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Starodworcowej, 
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0027 Wielki Kack nr 2355/3 obszaru 5177m2 , 
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00008378/4, 
- zabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Prostokątnej, oznaczonej 
ewidencyjnie w obrębie 0011 Chwarzno-Wiczlino nr 1127/4 obszaru 40m2 , dla której 
Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00024596/6. 
Z wnioskiem w sprawie nabycia działki nr 2355/3 w drodze aportu wystąpiła ww. 
Spółka, w związku z przystąpieniem do działań mających na celu rozbudowę ujęcia 
wody Wielki Kack, zgodnie z zapisem planu miejscowego. Rozbudowa ujęcia wody 
w tym rejonie jest konieczna z uwagi na dynamiczny rozwój zachodnich dzielnic 
Miasta oraz spadającą z biegiem lat zdolność eksploatacyjną ujęcia spowodowaną 
"starzeniem się" istniejących studni. Przeprowadzone przez Spółkę badania 
potwierdziły, że na obszarze obecnej działki 2355/3 występuje znaczny kompleks 
warstw wodonośnych, piaszczysto-żwirowych, na których istnieje możliwość 
lokalizowania studni głębinowych. Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 2355/3 
stanowi rezerwę pod utrzymanie i rozbudowę ujęć wody, co powoduje że nie może 
być przeznaczony na cele komercyjne. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji, zlecono wycenę nieruchomości, na podstawie której, Spółka zostanie 
poinformowana o określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach 
szacunkowych wartościach gruntów. 
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98 XXIX/955/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Knyszyńskiej 3 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Knyszyńskiej 3 oznaczonej ewidencyjnie 
jako działki: nr 59/1, objęta księgą wieczystą KW GD1Y/00009541/5 oraz nr 60/1 
i nr 62/1, objęte księgą wieczystą KW GD1Y/00012825/4, obręb Oksywie. Łączna 
powierzchnia przeznaczona do sprzedaży - 743 m2. Zgodnie z zapisami planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon 
ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego, nieruchomość jest 
położona w strefie planistycznej oznaczonej symbolem 084 U, KS - zabudowa 
usługowa, tereny urządzeń komunikacji samochodowej. Działki są zabudowane 
dwukondygnacyjnym budynkiem w złym stanie technicznym, który wcześniej pełnił 
funkcje przemysłowo-usługowe, głównie był wykorzystywany jako warsztat 
stolarski. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż nieruchomości 
został ogłoszony. 

99 XXIX/956/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta 
Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul. Płk. Dąbka 
28-30 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
udziału Gminy Miasta Gdyni wynoszącego 15/60 części, w nieruchomości 
stanowiącej działki nr 1838, 1845, 1847 oraz 1850, obręb Oksywie, przy ul. Płk. Dąbka 
28-30, objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00001228/9. 
Przedmiotem uchwały jest sprzedaż udziałów w nieruchomości stanowiącej 
współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osób fizycznych. Udział Gminy Miasta Gdyni, 
odziedziczony w trybie spadkobrania ustawowego wynoszący 25% (15/60) był 
oferowany do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym do współwłaścicieli 
tejże nieruchomości. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

100 XXIX/957/21 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby 
prawnej (ul. Stefana Batorego, ul. Władysława IV) 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 1850/1 
obręb 0026 Śródmieście o powierzchni 12 m2, położonej przy ul. Władysława IV 
w Gdyni, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Gdyni, jako własność osoby prywatnej. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. Podpisanie umowy nabycia planowane jest w 2022 r. 

101 XXIX/958/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Sandomierskiej o powierzchni 80 m² 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 80 m², 
położonej przy ul. Sandomierskiej w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 1264/2 
obręb 0019 Mały Kack, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00024874/9 Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek dotychczasowego 
dzierżawcy w sprawie kontynuacji umowy dzierżawy omawianej działki gminnej, 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (rekreacja, uprawa roślin). 
Poprzednia umowa dzierżawy zawarta była na okres 3 lat. W omawianej okolicy 
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funkcjonują dzierżawy z takim samym przeznaczeniem. Wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem jak wyżej. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

102 XXIX/959/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Widnej 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 115 m², 
położonej przy ul. Widnej w Gdyni, oznaczonej jako część działki 204/4, obręb 0028 
Witomino - Radiostacja, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y000035554/4 Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy  o zmianę czasu trwania umowy dzierżawy 
z czasu nieoznaczonego na okres 15 lat. Dzierżawca motywuje swój wniosek 
koniecznością dokonania remontu oraz termoizolacji budynku. Wnioskowany teren 
wykorzystywany jest na prowadzenie działalności handlowej w pawilonie 
stanowiącym nakłady dzierżawcy. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas oznaczony 15 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem jak wyżej. Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2022 r. 

103 XXIX/960/21 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku ze złożeniem przez 
Stanisława Borskiego w dniu 8 kwietnia 2021 r. rezygnacji z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

104 XXIX/961/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Budżetowej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatów odwołano ze składu stałej Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdyni: 
Andrzeja Bienia i Stanisława Borskiego. 

105 XXIX/962/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu odwołano ze składu stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii 
Rady Miasta Gdyni Andrzeja Bienia. 

106 XXIX/963/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu odwołano ze składu stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Gdyni Andrzeja Bienia. 

107 XXIX/964/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Sportu 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu odwołano ze składu stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni Stanisława 
Borskiego. 

108 XXIX/965/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu odwołano ze składu stałej Komisji Samorządności Lokalnej 
i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni Stanisława Borskiego. 
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109 XXIX/966/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu Andrzeja Bienia powołano do składu Komisji Planowania Przestrzennego 
i Strategii Rady Miasta Gdyni Radnego - Jakuba Furkala. 

110 XXIX/967/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której w związku z wygaśnięciem 
mandatu Andrzeja Bienia powołano do składu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Gdyni Radnego - Jakuba Furkala. 

111 XXIX/968/21 
w sprawie skargi BC na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której skargę złożoną przez Panią BC 
w dniu 26 marca 2021 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zwrotu 
wypłaconego dodatku mieszkaniowego uznano za niezasadną. Dodatek 
mieszkaniowy jest świadczeniem bezpośrednio związanym z osobą wnioskodawcy, 
a z chwilą śmierci osoby uprawnionej do tego rodzaju pomocy wygasły wszystkie 
uprawnienia wyrażone w decyzji przyznającej świadczenie. Świadczenie pieniężne 
w postaci dodatku mieszkaniowego jest prawem majątkowym, które nie podlega 
dziedziczeniu. 

112 XXIX/969/21 
w sprawie skargi pełnomocnika GP, na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której skargę złożoną w dniu 23 marca 
2021 r. przez Panią KZK, działającą w imieniu Pani GP, na działalność Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącą czynności związanych z odmową wydania zezwolenia 
na lokalizację stoiska handlu okrężnego oraz na czynności związane 
z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych uznano za 
niezasadną. Do II kwartału 2020 r. teren znajdujący się w lokalizacji pasa 
drogowego był dzierżawiony na podstawie przetargów organizowanych przez 
Prezydenta Miasta Gdyni. Po zakończeniu okresu dzierżaw przedłużono możliwość 
korzystania z dotychczasowych lokalizacji wydając w drodze decyzji zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego. Niewielka przestrzeń terenu wyłączonej z ruchu 
ul. Orłowskiej, leżąca z pasie drogowym, przeznaczona została dla ruchu pieszych 
i rowerzystów, na której nie przewidziano umieszczania jakichkolwiek przeszkód 
utrudniających poruszanie się. Mając jednak na względzie pozostawienie tego 
terenu wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerzystów, zezwolenia po zakończeniu 
okresu, na który zostały wcześniej wydane, nie są już przedłużane. 

113 XXIX/970/21 
w sprawie wniosków pełnomocnika GP, zwartych w piśmie 
z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono wniosków 
o zobowiązanie, przez Radę Miasta Gdyni, Prezydenta Miasta Gdyni do zaprzestania 
praktyk ograniczających konkurencję, unieważnienia zawartych umów dzierżawy 
w zakresie zobowiązań niewykonanych, unieważnienia wyników przetargu, 
w którym Skarżąca brała udział, powtórzenia przetargu z uwzględnieniem ofert 
Skarżącej. Skarga została uznana za niezasadną, gdyż Rada Miasta Gdyni nie 
ma uprawnień do pośredniego lub bezpośredniego uznawania roszczeń 
indywidualnych lub grupowych wobec gminy. Dodatkowo, Rada Miasta Gdyni nie 
może wydawać wiążących poleceń Prezydentowi Miasta Gdyni, co oznacza, że nie 
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może ze skutkiem wobec osób trzecich wiązać organu wykonawczego w zakresie 
spraw łączących się z gospodarowaniem mieniem komunalnym, jeżeli ustawa 
takich uprawnień Radzie nie przyznaje. 

114 XXIX/971/21 
w sprawie skargi pełnomocnika PP na działalność 
Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną w dniu 23 marca 2021 r. przez KZK, działającą w imieniu Pana PP, 
na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą czynności związanych z odmową 
wydania zezwolenia na lokalizację stoiska handlu okrężnego oraz na czynności 
związane z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych. 
Postępowanie przetargowe, w toku którego wyłoniono dzierżawców nieruchomości 
gminnych w celu prowadzenia usług gastronomicznych w mobilnych punktach 
gastronomicznych w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów 
lub skuterów, miało charakter wyłącznie cywilnoprawny. W efekcie tego 
postępowania ze zwycięzcami przetargu związany został obligacyjny stosunek 
dzierżawy. Na żadnym etapie postępowania z uwagi na jego charakter nie były 
stosowane przepisy o postępowaniu administracyjnym, stąd też formułowanie na 
podstawie przepisów KPA zarzutów pod adresem Prezydenta Miasta Gdyni, jako 
organu nadzorującego przebieg przetargu nie znajduje żadnego uzasadnienia. 

115 XXIX/972/21 
w sprawie wniosków pełnomocnika PP, zawartych 
w piśmie z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono wniosków 
o zobowiązanie, przez Radę Miasta Gdyni, Prezydenta Miasta Gdyni do 
unieważnienia zawartych umów dzierżawy w zakresie zobowiązań niewykonanych, 
unieważnienia wyników przetargu, w którym brał udział Skarżący, powtórzenia 
przetargu z uwzględnieniem ofert Wnioskującego. Rada Gminy nie mogła 
uwzględnić wniosków zawartych w piśmie z dnia 23 marca 2021 r., ponieważ 
dotyczą one nakazania, przez Radę Gminy, podjęcia określonych działań przez 
Prezydenta Miasta Gdyni. W myśl art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym to Prezydent, a nie Rada kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 
ją na zewnątrz. Rada Gminy nie może wydawać wiążących poleceń Prezydentowi 
Miasta, co oznacza, że nie może ze skutkiem osób trzecich wiązać organu 
wykonawczego w zakresie spraw łączących się z gospodarowaniem mieniem 
komunalnym, jeżeli ustawa takich uprawnień Radzie nie przyznaje. 

116 XXIX/973/21 
w sprawie skargi KS na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, wniesionej 9 lutego 
2021 r. 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której podtrzymano stanowisko 
wyrażone przez Radę Miasta Gdyni w uchwale z dnia 27 stycznia 2021 r. 
nr XXVI/881/21, w której uznano, iż nie uwzględnia się skargi KS z dnia 9 sierpnia 
2020 r. na działalność Dyrektora MOPS w Gdyni, dotyczącej braku jego reakcji na 
sytuację w rodzinie Skarżącego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim 
posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. stwierdziła, iż skarga wniesiona w dniu 9 
lutego 2021 r. w swojej treści nawiązuje do wcześniejszej skargi Skarżącego tj. 
skargi dotyczącej nieprawidłowości działania tego samego organu, które 
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to nieprawidłowości są powtórzeniem zagadnień opisanych wcześniej przez 
Skarżącego. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi stwierdziła, iż 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 
stycznia 2021 r. W uzasadnieniu ww. uchwały Rada Miasta wskazała okoliczności 
faktyczne oraz prawne, z powodu których nie uznała za zasadną skargi wniesionej 
przez Skarżącego. 

117 XXIX/974/21 
w sprawie skargi BS – Inicjatywa Obywatelska 
na Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną skargę 
złożoną w dniu 26 listopada 2020 r. przez Panią BS - Inicjatywa Obywatelska na 
działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą czynności związanych 
z zagospodarowaniem Skweru Plymouth w Gdyni oraz ochrony środowiska. 
Skarżąca postawiła zarzut chęci zniszczenia przez Prezydenta Miasta Gdyni 
Skweru Plymouth poprzez wycinkę istniejącej zieleni oraz forsowanie budowy 
parkingu na 270 aut na trenie Parku Centralnego oraz Parku Kieszonkowego 
w rejonie ul. Bema 33. W skardze znalazły się również zarzuty prowadzenia 
niefrasobliwej wycinki istniejącej zieleni i niszczenia siedlisk ptaków. 
Ze wskazanego przez Skarżącą terenu przy ul. Świętojańskiej oraz najbliższego 
otoczenia przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana zostały usunięte wyłącznie 
drzewa martwe lub te, które stanowiły zagrożenie. Z kolei ze Skweru Plymouth oraz 
okolic ul. Bema 33 istniejąca zieleń wysoka i średnia została usunięta w związku 
z realizacją III etapu projektu budowy Parku Centralnego. Łącznie, na obszarach 
Skweru Plymouth oraz przyległych do niego ulic Świętojańskiej i Bema 
posadzonych zostanie 107 drzew oraz kilkaset m2 krzewów, traw ozdobnych i innych 
roślin bylinowych. 

118 XXX/975/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Gdyni na 2021 r., zmienionej uchwałami nr: XXVIII/910/21 oraz XXIX/942/21. 

119 XXX/976/21  
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/831/20 z 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałami Rady Miasta 
Gdyni nr: XXVIII/911/21 oraz XXIX/943/21. 

120 XXX/977/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Antoniego Malczewskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Malczewskiego w Gdyni. 

121 XXX/978/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni w pobliżu ul. Morskiej 401-405 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
w pobliżu ul. Morskiej 401-405, oznaczonej jako działka nr 2212 obręb 0012_Cisowa, 
objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00017301/0. Z uwagi na wielkość i położenie 
działki nr 2212, nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, 
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i dlatego zaplanowano ją do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania działek sąsiednich, po uprzednim podziale 
nieruchomości na odrębne działki. Powyższe rozwiązanie zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

122 XXX/979/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. A. Abrahama 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. A. Abrahama, oznaczonej jako działki nr 1852, nr 1853 i nr 1854/4 obręb 
0026_Śródmieście, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00012646/5. Nieruchomość 
objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława 
IV, 10 lutego i Świętojańskiej - uchwała nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 
marca 2011 r., w karcie terenu 15 UC,U/MW3 - zabudowa usługowa, zabudowa 
wielorodzinna. Przedmiotowe działki, z uwagi wielkość i położenie poza 
wyznaczoną linią zabudowy, nie mogły być zagospodarowane jako odrębna 
nieruchomość, dlatego zaplanowano je do zbycia w trybie bezprzetargowym na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (nr 1850/4 
i 1854/2). Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

123 XXX/980/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Bronisława Dembińskiego 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Bronisława Dembińskiego, oznaczonej jako działki nr 1736 i 1737 obręb 
0018_Leszczynki, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00017305/8. Tym samym, 
utraciła moc uchwała nr XXI/701/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego, z uwagi 
na zmianę powierzchni działki nr 1736, która nastąpiła w wyniku wznowienia 
znaków granicznych. Przedmiotowe działki, z uwagi na wielkość i położenie poza 
wyznaczoną linią zabudowy, nie mogą być zagospodarowane jako odrębna 
nieruchomość i planowane są do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała zrealizowana, 
nieruchomość została sprzedana. 

124 XXX/981/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Chabrowej 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Chabrowej, oznaczonej jako działka nr 659/3 obręb 0024_Pustki Cisowskie, 
objętej księgą wieczystą KW GD1Y/000015349/4. Z uwagi na wielkość i położenie 
działki nr 659/3 nie mogła ona być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość 
i zaplanowano ją do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 
zagospodarowania działki sąsiedniej. Powyższe rozwiązanie zostało pozytywnie 
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zaopiniowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i ZDiZ. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

125 XXX/982/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Dantyszka 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni w obrębie Leszczynki, przy ul. Dantyszka, 
stanowiącej działkę nr 411, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW  
GD1Y/00017306/5 oraz część działki nr 412, objętej księgą wieczystą Sądu 
Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00017305/8. Nieruchomość posiada nieregularny, 
lecz zwarty kształt i stanowi teren z niską zielenią urządzoną i drzewami. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rekreacyjne, tereny usługowe 
oraz drogi publiczne. Wydzielono i wyłączono ze sprzedaży część istniejącego 
parkingu obsługującego dom mieszkalny przy ul. Dantyszka 8. Powierzchnia 
nieruchomości do sprzedaży nie przekracza 900 m2. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

126 XXX/983/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Długa 35 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w  Gdyni w obrębie Witomino-Leśniczówka przy 
ul. Długiej 35, stanowiącej działkę nr 561, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego 
w Gdyni KW GD1Y/00006168/5. Nieruchomość posiada trójkątny kształt, 
jest porośnięta krzewami i drzewami owocowymi oraz niską roślinnością 
stanowiącą pozostałość po ogrodzie przydomowym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa oraz usługi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni określiło obszar działki jako część strefy miejskiej pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, małe domy mieszkalne oraz teren usług 
z dopuszczeniem obiektów handlowych. Uchwała zrealizowana, nieruchomość 
została sprzedana. 

127 XXX/984/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni 
przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. 
Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni w trybie bezprzetargowym, o  łącznej powierzchni 4m², 
położonych w Gdyni: przy Al. Jana Pawła II oznaczonej jako część działki nr 3131/2 
obręb 0026 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą KW GD1Y/00094485/6 (2 lokalizacje po 1m2) oraz na Bulwarze 
Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oznaczonej jako część działki nr 1473/2 
obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą KW GD1Y/00023857/7 (2 lokalizacje po 1m2). Do Urzędu Miasta 
Gdyni wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy w sprawie zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy na sezon letni, na przedmiotowe tereny, w celu posadowienia 4 
lunet widokowych. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy na okres 4 miesięcy. 
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128 XXX/985/21 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, stanowiącej 
własność podmiotu prywatnego 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie przez 
Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, 
oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Grabówek jako działka nr 1015, dla której 
Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00000647/5, 
stanowiącej własność podmiotu prywatnego. Nabycie działki nr 1015 pozwoli 
na faktyczne uregulowanie stanu prawnego tej nieruchomości, czemu nie 
sprzeciwia się podmiot prywatny, jest zainteresowany jej zbyciem na rzecz Gminy. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

129 XXX/986/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Miedzianej 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 247 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej, oznaczonej jako część działki o numerze 18 
obręb 0023 Pogórze, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
KW GD1Y/00024729/8. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od 
dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy  gruntu z przeznaczeniem 
na działkę przydomową. Wnioskodawca jest właścicielem działki sąsiedniej - nr 3 
obręb 0023 Pogórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Część działki nr 18 
znajduje się w ogrodzeniu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3 i stanowi 
z nią gospodarczą całość. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości 
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

130 XXX/987/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Olgierda 34 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o  powierzchni 674 m², 
położonej przy ul. Olgierda 34 w Gdyni, oznaczonej jako części działek nr 1763, nr 
1783, nr 1787 obręb 0019 Mały Kack, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1Y/00023783/7 Sądu Rejonowego w Gdyni. Przedmiotowa nieruchomość objęta 
była umową dzierżawy na czas nieoznaczony i w związku z planowaną sprzedażą 
przez Gminę rozwiązano umowę. Sprzedaż została zawieszona z uwagi na toczące 
się postępowanie o zwrot ww. nieruchomości do spadkobierców byłych właścicieli. 
W związku z powyższym, zaproponowano podjęcie uchwały o wydzierżawieniu 
przedmiotowej nieruchomości gminnej na rzecz dotychczasowego użytkownika na 
czas nieoznaczony z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem 
mieszkalnym wraz z przyległościami. Podpisano umowę dzierżawy ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika. 

131 XXX/988/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 104 m², 
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nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Piaskowej 

położonej w Gdyni przy ul. Piaskowej, oznaczonej jako część działki o numerze: 
1143/2 i 1143/3 obręb 0012 Cisowa, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą o numerze KW GD1Y/00017304/1. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął 
wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na parking. Wnioskodawca jest właścicielem działki sąsiedniej - 
nr 1142 obręb 0012 Cisowa, na której prowadzi warsztat samochodowy. Wyrażono 
zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

132 XXX/989/21 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zabudowanej 
nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0030 Wzgórze Św. 
Maksymiliana jako działki nr 1490, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00044641/3 
oraz działki nr 1491, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00045683/6, o łącznej 
powierzchni 524 m2, położonych przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni. 
Dla przedmiotowej nieruchomości dnia 18 grudnia 2019 r. wydano decyzję 
nr RAA.6730.3.41.2019.JWK-301/6 o warunkach zabudowy na zmianę funkcji 
budynku usługowego z funkcji usługi administracji-komisariat policji, na funkcję 
usług oświaty-szkoła podstawowa. Decyzja dnia 22 stycznia 2020 r. stała się 
ostateczna. W ocenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni nowo powstała 
placówka Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Latawiec pozwoli w Gdyni 
realizować ideę różnorodności edukacji i znacząco wzbogaci ofertę edukacyjną 
miasta. Wyrażono zgodę na ustanowienie  prawa użytkowania na ww. 
nieruchomościach na czas oznaczony 20 lat na rzecz prowadzenia placówki 
oświatowej - Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori Latawiec. Użytkownik 
nieruchomości może być zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu 
użytkowania nieruchomości na prowadzenie działalności oświatowej – szkoły 
podstawowej na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029). Uchwała 
zrealizowana, umowa została podpisana. 

133 XXX/990/21 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania - ul. Kapitańska 37 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę odstąpienie przez 
Prezydenta Miasta Gdyni od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kapitańskiej 37, 
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0015, Grabówek nr: 993, 995, 997, o łącznej 
powierzchni 3004m2, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00024626/6. W chwili 
uchwalania dokumentu, nieruchomość użyczona była Polskiemu Stowarzyszeniu 
na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami" , które prowadzi Gdyńską Szkołę 
Społeczną. Podmiot ten został przeniesiony, zgodnie z wnioskiem do budynku przy 
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ul. Wolności 25 (budynek po Szkole Podstawowej nr 26, która to szkoła 
funkcjonowała do niedawna w dwóch miejscach: ul. Tatrzańska 40 i ul. Wolności 
25). Gdyńska Szkoła Społeczna wyraziła gotowość przekazania dotychczas 
użytkowanej nieruchomości przy ul. Kapitańskiej, tym samym umowa użyczenia 
została rozwiązana. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na ustanowienie 
prawa użytkowania na ww. nieruchomości na czas oznaczony 20 lat na rzecz 
BLOOM EDUCATION Sp. z o. o. w Gdyni, w celu prowadzenia funkcji oświatowej. 
BLOOM EDUCATION Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, której przedmiotem działalności 
jest prowadzenie szkół podstawowych, placówek wychowania przedszkolnego, 
prowadzenie liceów ogólnokształcących i innych formy edukacji, wystąpiła 
o przekazanie nieruchomości położonej przy ul.  Kapitańskiej 37 w celu 
prowadzenia funkcji oświatowej - anglojęzycznej szkoły podstawowej. Uchwała 
zrealizowana, podpisano umowę użytkowania. 

134 XXX/991/21 
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której dokonano zmiany w statucie ZKM 
w Gdyni stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 
24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej. W §4 
dodano ust. 4 o treści: „Zarząd, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, może 
organizować na obszarze miasta Gdynia przewóz osób wolnobieżnymi pojazdami 
elektrycznymi”. Celem uchwały było umożliwienie ZKM w Gdyni organizowanie 
przewozu osób w formie transportu nierozkładowego wolnobieżnymi pojazdami 
elektrycznymi. Dzięki temu możliwe było uruchomienie na podstawie zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni linii meleksowej zapewniającej bezpośredni dojazd 
do mola w Orłowie. 

135 XXX/992/21 

w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu 
uprawnienia do ustalania wysokości opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie przewozu osób wolnobieżnymi pojazdami 
elektrycznymi 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której powierzono Prezydentowi Miasta 
Gdyni uprawnienie do ustalenia wysokości opłat za usługi przewozu osób 
wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi. Powierzenie Prezydentowi Miasta Gdyni 
uprawnienia do określenia cen za przewóz osób wykonywany na  obszarze miasta 
wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi jest uzasadniony i racjonalny. Prowadzi on 
do sytuacji, w której jeden, i ten sam organ, tj. organ wykonawczy Gminy określał 
będzie ceny za przewóz osób na terenie miasta bez względu na to czy przewóz ten 
ma charakter transportu  drogowego rozkładowego (regularnego) czy będzie to – 
ze względu na rodzaj środka transportu (elektryczne pojazdy wolnobieżne) 
transport pozarozkładowy. 

136 XXX/993/21 
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której określono wzór wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach, które 
stanowią załączniki do podjętej uchwały. Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniona została ustawa 
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z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w ten sposób, iż 
na podstawie art. 7 ust. 1e Rada Gminy została zobowiązana do określenia w drodze 
uchwały wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach. 

137 XXX/994/21 
w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach 
utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której ustalono wysokość opłat w żłobkach 
utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Zmian dokonano w związku ze wzrostem 
kosztów utrzymania placówek oraz corocznym wzrostem wynagrodzenia 
minimalnego, zasadne było wprowadzenie nowej opłaty za pobyt dziecka, która 
pokryła częściowo koszty funkcjonowania żłobków. Ze względu na wzrost cen 
produktów spożywczych konieczne było także wprowadzenie nowej stawki za 
wyżywienie dziecka i podniesienie jej z obecnej kwoty 6 zł na 8 zł za każdy dzień 
korzystania z posiłku. 

138 XXX/995/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której, w związku z wygaśnięciem 
mandatu Stanisława Borskiego, do składu stałej Komisji Planowania 
Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni powołano Jakuba Ubycha. 

139 XXX/996/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której, w związku z wygaśnięciem 
mandatu Stanisława Borskiego, do składu stałej Komisji Planowania 
Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni powołano Adama Skurata.  

140 XXX/997/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której, w związku z wygaśnięciem 
mandatu Stanisława Borskiego, do składu stałej Komisji Samorządności Lokalnej 
i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni powołano Jakuba Ubycha. 

141 XXX/998/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Sportu 
Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której, w związku z wygaśnięciem 
mandatu Stanisława Borskiego, do składu stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni 
powołano Adama Skurata. 

142 XXX/999/21 
w sprawie skargi AR na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 12 w Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której skargę na działalność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 12 złożoną przez AR w dniu 8 marca 2020 r., która wypłynęła 
do Rady Miasta Gdyni w dniu 12 maja 2021 r. uznano za niezasadną. Skarżąca nie 
wyraziła zainteresowania zaproponowaną formą zakończenia sprawy. 

143 XXX/1000/21 
w sprawie skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo 
na Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której skargę złożoną w dniu 14 grudnia 
2020 r. przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni, dotyczącą sposobu przeprowadzenia drogi dla rowerów wzdłuż 
ul. Wielkopolskiej w Gdyni Orłowie po stronie północnej, uznano za niezasadną. 
Opinie Rady Dzielnicy były uwzględnione w procesie planowania i analizy przebiegu 
drogi rowerowej. Przedstawiciel Rady Dzielnicy dwukrotnie uczestniczył 
w spotkaniach dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zastosowane rozwiązanie 
jest wynikiem kompromisu interesu różnych grup: pasażerów komunikacji 
zbiorowej, pieszych, rowerzystów, dostawców i kierowców, z poszanowaniem 
drzewostanu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 
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144 XXX/1001/21 
w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie skargi dotyczącej ochrony danych 
osobowych 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
na działalność Prezydenta Miasta Gdyni złożonej przez AMW w dniu 30 listopada 
2020 r. Przedmiotowa skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Gdyni, która ustaliła, że wbrew stwierdzeniom zawartym 
w skardze z 30 listopada 2020 r. do Urzędu Miasta Gdyni nie wpłynęło opisywane 
przez Skarżącą pismo z 27 października 2020 r.  W tej sytuacji skarga z 30 listopada 
2020 r., której przedmiotem jest naruszenie ochrony danych osobowych, w sposób 
opisany powyżej, jest bezprzedmiotowe i niezasadne. 

145 XXX/1002/21 
w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta 
Gdyni dotyczące jej skargi o łamaniu kodeksu etycznego 
urzędnika oraz ustawy o pracownikach samorządowych 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, złożonej przez AMW w dniu 14 marca 2021 
r. Po przeanalizowaniu treści skargi można stwierdzić, że nie zawierała ona 
faktycznych, realnych, konkretnych faktów świadczących o naruszeniu norm 
postępowania. Stawiane przez Skarżącą zarzuty są nieprecyzyjne i nie są poparte 
jakimkolwiek materiałem dowodowym. Wobec powyższego, Rada Miasta Gdyni nie 
podzieliła stanowiska Skarżącej, co do żadnego z podniesionych w skardze 
zarzutów. 

146 XXX/1003/21 
w sprawie skargi AMW na działanie Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie skargi dotyczącej odebrania zwierząt 

Uchwała z dnia 26 maja 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
na działalność Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie odebrania zwierząt, złożonej 
przez AMW w dniu 12 listopada 2020 r. Jak wskazano w treści pisma, zwierzęta 
przebywały na niesprzątanym terenie w złych warunkach. Przeprowadzone 
kontrole nie spowodowały poprawy warunków, w których przebywały zwierzęta. 
W dniu 26 sierpnia 2020 r. EkoPatrol Straży Miejskiej w Gdyni przeprowadził 
interwencję, w wyniku której zabezpieczono osła, kozła oraz dwa króliki. 

147 XXXI/1004/21 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której powołano Komisję Skrutacyjną 
w celu prowadzenia tajnych głosowań w czasie XXXI sesji Rady Miasta Gdyni 
w dniach 22-23 czerwca 2021 r. Komisja w składzie: Marika Domozych, Zenon Roda, 
Sebastian Jędrzejewski, Ireneusz Bekisz, Danuta Białooka-Kostenecka określiła 
szczegóły sposobu głosowania, warunki ważności karty i ważności głosu oraz 
ustaliła wyniki głosowania oraz sporządziła protokół z głosowania. 

148 XXXI/1005/21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której dokonano wyboru Elżbiety 
Sierżęgi na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni.  

149 XXXI/1006/21 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której dokonano wyboru Jakuba 
Ubycha na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. 

150 XXXI/1007/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której odwołano Jakuba Uchycha 
ze składu stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni. Z uwagi 
na zapisany w art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zakaz 
łączenia funkcji Wiceprzewodniczącego z pracą w Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, konieczne było odwołanie Jakuba Ubycha ze składu tej komisji. 
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151 XXXI/1008/21 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum 
zaufania 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której po zakończeniu debaty nad 
Raportem o stanie Miasta Gdyni udzielono wotum zaufania Prezydentowi Miasta 
Gdyni. 

152 XXXI/1009/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2020 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której przyjęto sprawozdanie 
z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za 2020 r. Niniejsze sprawozdanie zawiera 
informacje na temat zadań, przedsięwzięć i projektów realizowanych w ubiegłym 
roku, dotyczących zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych przez 
administrację rządową oraz zadań wynikających z zawartych porozumień. 

153 XXXI/1010/21 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Gdyni w roku 2020 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie 
z wykonania budżetu Miasta Gdyni w roku 2020. 

154 XXXI/1011/21 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Miasta Gdyni za rok 2020 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe Gminy Miasta Gdyni za rok 2020. 

155 XXXI/1012/21 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Gdyni za rok 2020 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której po przeprowadzeniu analizy 
przedstawionych sprawozdań z realizacji budżetu za 2020 r. oraz opinii komisji 
Rady Miasta Gdyni nt. przedmiotowych dokumentów, a także na podstawie oceny 
pracy wydziałów Urzędu Miasta Gdyni, w zakresie realizacji budżetu Miasta Gdyni, 
udzielono Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
w 2020 r. 

156 XXXI/1013/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Gdyni na 2021 r., zmienioną uchwałami: XXVIII/910/21, XXIX/942/21, XXX/975/21. 

157  XXXI/1014/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/831/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałami: XXVIII/911/21, 
XXIX/943/21, XXX/976/21. 

158 XXXI/1015/21 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której na wniosek Prezydenta Miasta 
Gdyni z dniem 22 czerwca 2021 r. odwołano Krzysztofa Szałuckiego ze stanowiska 
Skarbnika Miasta Gdyni. W dniu 14 czerwca 2021 r. Krzysztof Szałucki złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika z dniem 22 czerwca 2021 r. z powodu 
przejścia na emeryturę. 

159 XXXI/1016/21 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdyni 
Uchwała z dnia 22 czerwca 2021 r., w wyniku której na wniosek Prezydenta Miasta 
Gdyni z dniem 23 czerwca 2021 r. powołano Aleksandrę Mendryk na stanowisko 
Skarbnika Miasta Gdyni. 

160 XXXI/1017/21 

w sprawie zmieniająca uchwałę 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 23 czerwca 2021 r., w wyniku której zmienioną uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXIII/743/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Chwarznieńskiej, Krauzego i Szewczenki. 
Zmiana załącznika graficznego do ww. uchwały polegała na włączeniu w granice 
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sporządzonego planu dwóch terenów, oznaczonych jako tereny zieleni 
ekologiczno-krajobrazowej 165 ZE oraz 166 ZE w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Krauzego (uchwała 
nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.). Wykonana w IV 
kwartale 2020 r. na zlecenie Gminy Miasta Gdyni „Ekspertyza dotycząca 
optymalnego kierunku zagospodarowania terenów gminnych w dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni”, wskazała kierunki rozwoju przedmiotowego obszaru. 
W ramach analizy zostały określone także kierunki rozwoju układu drogowego, 
wykorzystujące m.in. potencjał części terenu 165 ZE. Włączenie terenu w granice 
sporządzanego planu umożliwiło optymalną lokalizację skrzyżowania nowego 
układu drogowego z ul. Szewczenki, poprawiając możliwości zagospodarowania 
przyległych terenów. Teren 166 ZE stanowi pozostałość terenu rezerwowanego pod 
planowane przedłużenie ul. Chwarznieńskiej, projektowane pierwotnie jako droga 
główna, obecnie jako droga zbiorcza.  Włączenie terenu 166 ZE w granice 
sporządzanego planu poprawiło potencjał inwestycyjny gminnych nieruchomości 
oraz umożliwiło kontynuację zasad zagospodarowania przestrzennego ustalonych 
na terenach położonych wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej. 

161 XXXI/1018/21 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której stwierdzono, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni - rejon ulic: 
Spacerowej i Orłowskiej nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego w Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XI/342/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. Uchwalono także miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: 
Spacerowej i Orłowskiej, oznaczony numerem ewidencyjnym 1509, obejmujący 
obszar o powierzchni 3,73 ha. 

162 XXXI/1019/21 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której określono obowiązujące 
na terenie Miasta Gdyni zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz ich gabaryty, 
standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane. Wprowadzenie „uchwały krajobrazowej” było konieczne by skutecznie 
rozwiązać problemy estetyczne i przestrzenne w mieście. Bez podjęcia uchwały nie 
byłoby możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz miejski, który został 
zdegradowany poprzez nagromadzenie nielegalnych, źle zaprojektowanych 
i nieestetycznych urządzeń reklamowych. Na potrzeby opracowania zasad 
sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, małej architektury oraz 
ogrodzeń podzielono miasto na dwie strefy. Celem podziału było wyznaczenie 
terenów szczególnie ważnych ze względu na swoje walory krajobrazowe, 
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historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. 
Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez 
ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku 
do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania. W zakresie 
infrastruktury miejskiej wprowadzono zapisy porządkujące i ujednolicające. 
Wskazane w uchwale kolory z ogólnodostępnej palety RAL są wynikiem 
przeprowadzonej analizy i kontynuacją prowadzonej już na terenie gminnym 
systematyzacją rozwiązań. 

163 XXXI/1020/21 

w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji filii nr 6 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki 
w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz 
oddziałów 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której ogłoszono zamiar zmiany 
lokalizacji filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, tj. Biblioteki Cisowa, 
zlokalizowanej przy ul. Kcyńskiej 2 w Gdyni - przeniesienie jej do nowej lokalizacji 
przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni. Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 
zlokalizowana była przy ul. Kcyńskiej 2 w Gdyni. Był to niewielki lokal w złym stanie 
technicznym, w którym nie można było zaoferować użytkownikom żadnych 
dodatkowych usług poza wypożyczaniem zbiorów. Z powyżej wskazanych powodów 
planowane było przeniesienie filii nr 6 w terminie do 31 stycznia 2022 r. do nowej 
lokalizacji w przestrzeni przystosowanej do pełnienia funkcji bibliotecznych. 

164 XXXI/1021/21 
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską 
Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu 
kąpieliska Gdynia Babie Doły 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo w sprawie współpracy przy prowadzeniu 
kąpieliska Gdynia Babie Doły w sezonie kąpielowym w 2021 r. Środki finansowe 
dotyczące prowadzenia kąpieliska Gdynia Babie Doły zostały zaplanowane 
w budżecie Miasta Gdyni na 2021 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 do ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym podejmowanie uchwał w sprawie 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 
majątku należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta. W porozumieniu zawartym 
z Gminą Wiejską Kosakowo określono w szczególności zasady ponoszenia 
wydatków związanych z funkcjonowaniem kąpieliska oraz obowiązki gmin w tym 
zakresie. 

165 XXXI/1022/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Wiczlińska) 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zmianę 
nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd 
Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonych jako działki:  
a) 250/7 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, zapisanej w KW GD1Y/00012145/3; 
b) 248/1 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, zapisanej w KW GD1Y/00123244/8 
o łącznej powierzchni 671 m2, 
na nieruchomości zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Gdyni jako własność osoby fizycznej, oznaczone jako działki: 
a) 380/1 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, 
b) 380/3 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino o łącznej powierzchni 978 m2. 
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Przedmiotowa zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek 
położonych w rejonie ul. Wiczlińskiej poprzez uporządkowanie spraw 
własnościowych, które umożliwi zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami 
planu miejscowego. Podpisanie umowy zamiany ww. nieruchomości planowane 
jest w 2022 r. 

166 XXXI/1023/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Rdestowej 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Rdestowej, oznaczonej jako działka nr 906/2 obręb 0014_Dąbrowa, objętej księgą 
wieczystą KW GD1Y/00014331/8. Ze względu na wielkość i cechy geometryczne 
działka 906/2 nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość 
i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogła 
jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki 
nr 3434/1. Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

167 XXXI/1024/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Jana Kamrowskiego 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Jana Kamrowskiego, oznaczonej jako działka nr 
3118/5 obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, objętej księgą wieczystą KW 
GD1Y/00032233/3. Nieruchomość objęta jest zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 
rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, zgodnie z którym działka 
ta znajduje się w strefie planistycznej 12 U/MW2 - zabudowa usługowa/ zabudowa 
wielorodzinna niska - usługi wymagane są przynajmniej w parterach budynków 
realizowanych wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych na rysunku planu. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

168 XXXI/1025/21 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy 
garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz 
z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym 
gruntu 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
odrębnej własności garażu położonego przy ul. Harcerskiej wraz z oddaniem 
udziału we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 556, Obręb 
0030, Wzgórze Św. Maksymiliana, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00056014/6. 
Ww. nieruchomość zabudowana jest zespołem 40 garaży w tym 38 wybudowanych 
ze środków własnych najemców, 2 garaże stanowiły własność gminy. Prawo 
współużytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 556, obręb 0030 
Wzgórze Św. Maksymiliana oraz odrębnej własności garażu, zostaną ustanowione 
przy podpisaniu umowy przeniesienia własności przedmiotowego lokalu. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. Podpisanie umowy sprzedaży 
zaplanowano na 2022 r. 

169 XXXI/1026/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Lnianej 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Lnianej, oznaczonej jako działki nr 1950/1, nr 1950/2 i nr 1955/1 obręb 
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0012_Cisowa, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00017302/7. Łączna powierzchnia 
nieruchomości wynosi 95 m2. Z uwagi na wielkość, cechy geometryczne i położenie 
działek, nie stanowiły one samodzielnej nieruchomości. Działki są ogrodzone 
i zagospodarowane w obrębie dwóch posesji przy ul. Lnianej 2 i 2A, które 
zabudowane są budynkami mieszkalnymi. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 37, 
ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowe działki mogły 
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

170 XXXI/1027/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej o powierzchni 2502m², położonej przy al. Zwycięstwa w Gdyni, 
oznaczonej jako działki nr 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166 obręb 0025 Redłowo, 
zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00118153/5 Sądu Rejonowego w Gdyni jako 
własność Gminy Miasta Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy przedmiotowego 
terenu na okres kolejnych 10 lat z przeznaczeniem na salon sprzedaży i ekspozycji 
samochodów oraz serwis samochodowy, które wybudowane zostały zgodnie 
z pozwoleniem na budowę i stanowią nakłady dzierżawcy. Poprzednia umowa 
zawarta była na okres  10 lat i obowiązywała do 1 sierpnia 2022 r. W związku 
z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości 
na czas oznaczony - 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Podpisanie 
umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
planowane jest w 2022 r. 

171 XXXI/1028/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Ujejskiego 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o powierzchni 15 m², 
położonej przy ul. Ujejskiego w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 983 obręb 
0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą KW GD1Y/00024375/1. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
dotychczasowego dzierżawcy w sprawie kontynuacji dzierżawy przedmiotowego 
terenu, przyległego do nieruchomości będącej współwłasnością wnioskodawcy. 
Z wnioskodawcą była zawarta umowa dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na działkę przydomową. W związku z powyższym, wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem jak wyżej. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

172 XXXI/1029/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
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nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej 

gruntowej o powierzchni 91m², położonej przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni, 
oznaczonej jako część działki nr 1156/2 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze 
wieczystej KW GD1Y/00024830/9 Sądu Rejonowego w Gdyni, jako własność Gminy 
Miasta Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły wnioski od dwóch dotychczasowych 
dzierżawców ww. nieruchomości gminnej w sprawie kontynuacji dzierżawy 
przedmiotowego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 
(sprzedaż farb i akcesoriów malarskich). Grunt zabudowany jest pawilonem 
handlowym. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na 
czas oznaczony - 3 lata na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem 
jak wyżej. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

173 XXXI/1030/21 

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 23 czerwca 2021 r., w wyniku której dokonano zmiany uchwały 
nr XX/647/20 Rady Miasta Gdyni 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. 
Uchwała dotyczyła 6 parkingów usytuowanych poza pasami gdyńskich dróg 
publicznych, a zlokalizowanych przy al. Marszałka Piłsudskiego oraz przy ulicach: 
3 Maja, Orłowskiej, Batorego, Waszyngtona oraz Ejsomnda. W dniu 28 października 
2020 r. Rada Miasta Gdyni znowelizowała powyższą uchwałę na podstawie uchwały 
nr XXIII/748/20 dołączającej do systemu płatnych parkingów niestrzeżone parkingi 
usytuowane poza gdyńskimi pasami dróg publicznych, a zlokalizowane między 
innymi przy ulicach Partyzantów i Legionów. Po tej nowelizacji zmieniona została 
organizacja ruchu w rejonie ulic Partyzantów i Legionów, w wyniku czego 
zmniejszono na tych ulicach publicznych liczbę miejsc postojowych w rozumieniu 
przepisu art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  Mając 
na uwadze konieczność zminimalizowania utrudnień wynikających z powyższej 
zmiany organizacji ruchu dla mieszkańców budynków znajdujących się w rejonie 
ulic Partyzantów i Legionów, postanowiono umożliwić tym mieszkańcom 
nabywanie abonamentów postojowych na preferencyjnych zasadach tożsamych 
z zasadami nabywania abonamentów typu „M” dla mieszkańców  Strefy Płatnego 
Parkowania na obszarze dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni, 
zwanej Strefą A. 

174 XXXI/1031/21 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIV/792/20 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXIV/792/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
W związku ze zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które przewidywało 
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pobieranie opłat za pozostawione w niewyznaczonych miejscach hulajnogi 
oraz urządzenia transportu osobistego, należało w uchwale Rady Miasta Gdyni 
wprowadzić stawki za holowanie, przechowywanie oraz odwołane holowanie tych 
środków transportu. 

175 XXXI/1032/21 
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: 
„Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot” 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której Gmina Miasta Gdyni przystąpiła 
do realizacji projektu "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot" polegającego na wdrożeniu, 
uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji bezobsługowego Systemu 
Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO w ramach 
współdziałania z innymi Gminami - członkami stowarzyszenia OMG-G-S. W związku 
z rozwiązaniem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a wykonawcą 
oraz planowanym ponownym przetargiem na realizację ww. zadania Gmina Miasta 
Gdyni ponownie  przystąpiła do projektu. 

176 XXXI/1033/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Strażackiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Strażackiej w Gdyni.  

177 XXXI/1034/21 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której określono średnie ceny 
jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2021/2022 w następującej 
wysokości: 
1) dla benzyny bezołowiowej 95 – 5,25 zł (pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) za 
litr; 
2) dla oleju napędowego – 5,22 zł (pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) za litr; 
3) dla autogazu LPG – 2,41 zł (dwa złote i czterdzieści jeden groszy) za litr; 
4) dla samochodów elektrycznych – 0,68 zł (sześćdziesiąt osiem groszy) za kWh. 
Zgodnie z przepisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę  
jednostki paliwa na każdy rok szkolny określa Rada Gminy w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Wskazana w uchwale średnia cena 
jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 została wyliczona na podstawie analizy 
cen paliw w Gminie Miasta Gdyni. 

178 XXXI/1035/21 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu 
„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
deklaracji o pełnej realizacji zadań wskazanych 
w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności 
po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na udział Gminy 
Miasta Gdyni w projekcie pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania 
w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów oraz otoczenia” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020. Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności trzech gdyńskich 
szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orła Białego, Szkoły 
Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich, Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami 
Integracyjnymi) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w obszarach: architektonicznym, technicznym, 
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organizacyjnym oraz społeczno-edukacyjnym zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły 
oraz z Indywidualnym Planem Poprawy Dostępności określonym dla każdej 
ze szkół.  

179 XXXI/1036/21 
w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej 
Gdynia 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której zmieniono Regulamin Nagrody 
Literackiej Gdynia stanowiący załącznik do uchwały nr XXV/531/12 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia. W § 3 dodano ust. 3 w brzmieniu: „3. 
Kapituła przedstawia Prezydentowi kandydatów do Nagrody w formie protokołu 
podpisanego przez minimum 2/3 składu Kapituły”. Tym samym, uchylono w § 8 
ust.7. Niniejsza zmiana treści Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia polegała 
na określeniu sposobu przedstawiania Prezydentowi przez Kapitułę kandydatów 
do Nagrody - w formie protokołu podpisanego przez minimum 2/3 składu Kapituły. 
Ponadto w § 8 uchylono ust. 7 dotyczący wykorzystywania materiałów przesłanych 
w ramach pakietu promocyjnego, jako że jest on zbędny w uchwale - kwestie 
te będą uregulowane w formie odrębnych oświadczeń. 

180 XXXI/1037/21 
w sprawie skargi HD na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 23 czerwca 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 12 maja 2021 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni złożonej przez HD 
dotyczącej braku wskazania zastępczego miejsca, na którym przez czas 
realizowanej inwestycji można by prowadzić parking strzeżony. Teren 
przeznaczony na parking był dzierżawiony od Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny", 
z dniem 31 marca 2021 r. SM "Karwiny" wypowiedziała umowę dzierżawy na tego 
rodzaju działalność z uwagi na planowaną w tym miejscu inwestycję. W sytuacji, 
gdy umowa dzierżawy została wypowiedziana, dzierżawca miał obowiązek 
zakończyć prowadzoną działalność i wydać przedmiot dzierżawy. Przepisy prawa 
nie nakładały na  wydzierżawiającego obowiązku wskazania lokalizacji zastępczej 
na kontynuację dotychczas prowadzonej działalności. Nie można zatem uznać, 
iż Prezydent Miasta Gdyni nie dopełnił swoich obowiązków lub przekroczył 
uprawnienia w powyższej sprawie. 

181 XXXII/1038/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Gdyni na 2021 r., zmienioną uchwałami: XXVIII/910/21, XXIX/942/21, XXX/975/21, 
XXXI/1013/21. 

182 XXXII/1039/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/831/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałami: XXVIII/911/21, 
XXIX/943/21, XXX/976/21, XXXI/1014/21. 

183 XXXII/1040/21 
w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej 
na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której ustalono kwotę kalkulacyjną 
w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) przypadającą na jednego mieszkańca 
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dzielnicy celem ustalenia wysokości środków finansowych na działalność dzielnic 
w roku budżetowym 2022. 

184 XXXII/1041/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego 
Nowe Obłuże 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły 
w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże. Sporządzenie planu 
miejscowego dla przedmiotowego obszaru zostało przewidziane w Analizie zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie 2015-2019 i Stanie opracowań 
oraz programie prac planistycznych 2019-2023. Głównym celem sporządzenia 
planu miejscowego jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w budynkach zespołu 
dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże. Zespół dworsko-folwarczny objęty jest 
w planie miejscowym strefą ochrony konserwatorskiej jako zespół, a poszczególne 
budynki objęte są ochroną konserwatorską obiektów historycznych w podziale na 
grupy obiektów A, B i C. Większość z przedmiotowych budynków powstała jako 
budynki mieszkalne – dwór, dom zarządcy i czworaki. Obecnie nadal pełnią funkcję 
mieszkalną – znajdują się w nich mieszkania socjalne, a ich stan techniczny 
wymaga przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. Dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym terenie pozwoliło 
na przeprowadzenie niezbędnych remontów bez konieczności zmiany funkcji 
całego zespołu. Ponadto zasadnym było uzupełnienie przeznaczenia terenów 
o funkcje usług kultury na wszystkich terenach, w celu umożliwienia wprowadzenia 
funkcji społecznej w zespole dworsko-folwarcznym Nowe Obłuże, jak np. świetlice 
sąsiedzkie. 

185 XXXII/1042/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru 
Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna 
Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego. 
Sporządzenie planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru zostało 
przewidziane w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni 
w okresie 2015-2019 i Stanie opracowań oraz programie prac planistycznych 2019-
2023. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian do planu wystąpiła spółka Browar 
Portowy Sp. z o.o. Wniosek dotyczył przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
w celu umożliwienia realizacji pawilonu smażalni ryb o powierzchni zabudowy 
do 25 m2, stanowiącego uzupełnienie działalności  gastronomicznej Browaru Port 
Gdynia. 

186 XXXII/1043/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Gminą Miasto Reda 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda o przejęciu przez Gminę 
Miasta Gdyni zadania własnego Gminy Miasto Reda, obejmujące zapobieganie 
bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt 
w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Miasto 
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Reda oraz zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
"Ciapkowo" w Gdyni, a także sterylizacji i kastracji, poszukiwania właścicieli oraz 
usypiania ślepych miotów. W związku z kończącym się w dniu 31 sierpnia 2021 r.  
porozumieniem międzygminnym z Gminą Miasto Reda, Prezydent Miasta Gdyni 
wystąpił pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r. z propozycją kontynuowania współpracy 
dotyczącej możliwości zapewnienia opieki przez Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” odłowionym z terenu Miasta Redy bezpańskich zwierząt (psów 
i kotów). Po dokonaniu analizy dotyczącej możliwości lokalowych i kadrowych 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”, prowadzonego przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami OTOZ Animals, ustalono, 
że przejęcie przez Gminę Miasta Gdyni od Gminy Miasto Reda zadań własnych 
w ww. zakresie jest możliwe. Na podstawie porozumienia, Gmina Miejska Reda 
ponosi koszty m. in. pobytu odłowionych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” oraz partycypuje w kosztach inwestycji niezbędnych 
do realizacji zadania. 

187 XXXII/1044/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
SP ZOZ w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr X/333/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni w ten sposób, że: 
dotychczasowy § 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) Elżbieta Raczyńska - 
Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,”. W związku ze złożeniem mandatu przez 
Stanisława Borskiego i odwołaniem z  funkcji Radnego Miasta Gdyni konieczne było 
uzupełnienie składu Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
SP ZOZ w Gdyni. 

188 XXXII/1045/21 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 w Gdyni 
i nadania jej statutu 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której z dniem 1 listopada 2021 r. ze 
struktur MOPS w Gdyni wyodrębniono ośrodek wsparcia Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej z siedzibą w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1 i przekształcono go w odrębną, 
samodzielną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej Gminy Miasta Gdyni tj. 
Środowiskowy Dom Samopomocy typy C, działający w formie jednostki budżetowej 
pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2, mogący posługiwać się 
skrótem ŚDS Maczka 2 i nadano mu Statut. Utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy Maczka 2 w Gdyni jako samodzielnej jednostki organizacyjnej nie 
spowodowało zmiany siedziby, którą w dalszym ciągu jest budynek położony 
w Gdyni przy ul. Maczka 1. Nie miało też negatywnego wpływu na zakres 
funkcjonowania i dotychczasowe źródło finansowania placówki. Wyodrębnienie 
nowej jednostki organizacyjnej ze struktury MOPS pozwoliło na zmniejszenie 
zobowiązań budżetowych w części dotyczących realizacji zadań własnych gminy. 
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189 XXXII/1046/21 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 13 w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zwolniono dyrektora 
Przedszkola nr 13 w Gdyni - Panią Elżbietę Smolną z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

190 XXXII/1047/21 
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
Przedszkola nr 58 w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zwolniono dyrektora 
Przedszkola nr 58 w Gdyni - Panią Annę Kozłowską z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

191 XXXII/1048/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Łęczyckiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Łęczyckiej w Gdyni. 

192 XXXII/1049/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Malarskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Malarskiej w Gdyni. 

193 XXXII/1050/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Perkuna 1 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni w obrębie Orłowo, przy ul. Perkuna 1, stanowiącej 
działkę nr 2686/3, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni KW 
GD1Y/00023705/7. Powierzchnia nieruchomości wynosi 336 m2. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

194  XXXII/1051/21 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ul. Jesionowej 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na przedłużenie 
okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 7, 9, dla której Sąd 
Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr 1710/2 o powierzchni 356m2, obręb 0022 Orłowo. Aktualny użytkownik 
wieczysty nieruchomości położonej przy ul. Jesionowej 7, 9 złożył wniosek 
o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego. Prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, na którą składają się działki nr 1710/1 i 1710/2 obręb 0022 Orłowo, 
o łącznej powierzchni 419m2, zostało ustanowione na podstawie umowy notarialnej 
użytkowania wieczystego z dnia listopada 1981 r. na rzecz osoby fizycznej, na okres 
40 lat, do dnia 09 listopada 2021 roku. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste 
celem uregulowania stanu prawnego, w związku z jego zabudowaniem warsztatem 
samochodowym. Przedłużenie okresu użytkowania wieczystego ww. gruntu 
nastąpiło na okres 99 lat, licząc od daty zawarcia umowy ustanowienia użytkowania 
wieczystego. Podpisano umowę przedłużenia użytkowania wieczystego na ww. 
nieruchomość. 

195 XXXII/1052/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. A. Necla 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 33m², położonej 
przy ul. A. Necla, oznaczonej jako część działki nr 609 obręb 0016 Kamienna Góra 
(jej część), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00033642/0 Sądu Rejonowego 
w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego Dzierżawcy 
o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego z przeznaczeniem na działkę 



 

142 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

przydomową i lokalizację osłony do selektywnej zbiórki odpadów. W związku 
z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem jak wyżej. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

196 XXXII/1053/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Bednarskiej 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Bednarskiej, oznaczonej jako działki nr 1828/1 i 1828/2 obręb 0020_Obłuże, 
objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00001652/0. Działki 1828/1 i 1828/2 stanowiły 
wąski pas gruntu położony pomiędzy nieruchomościami wnioskodawców. Ze 
względu na wielkość i cechy geometryczne działki te nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości  i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą poprawić warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległych.  Na podstawie uchwały podjęto 
zarządzenie o wykazie i cenie. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

197 XXXII/1054/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Białostockiej 3, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Białostockiej 3, oznaczonej w obrębie 
ewidencyjnym 0013 Działki Leśne jako działki nr 1522 i 1523, obie objęte księgą 
wieczystą KW GD1Y/ 00018846/9 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 1524 
objęta księgą wieczystą KW GD1Y/00046498/9 Sądu Rejonowego w Gdyni, 
stanowiącej własność  Gminy Miasta Gdyni. Nieruchomość zabudowana jest 
obiektem wybudowanym w technologii tradycyjnej, 2-kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym o powierzchni całkowitej wynoszącej 733,2 m². Na podstawie 
uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony. 

198 XXXII/1055/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Arendta Dickmana 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Arendta Dickmana, oznaczonej jako działka nr 488, obręb Oksywie, objętej 
księgą wieczystą KW GD1Y/00010497/1. Działka była objeęta zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon 
ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni 
nr VIII/111/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. i znajduje się w strefie planistycznej 
oznaczonej symbolem 22 MN2, MW1 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub 
bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań. 
Uchwała zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

199 XXXII/1056/21 
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Rymarskiej, oznaczonej jako działka nr 1267 obręb 0020_Obłuże, objętej księgą 
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wieczystą KW GD1Y/00008379/1. Ze względu na wielkość i cechy geometryczne 
działka ta nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zgodnie 
z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może poprawić 
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 1266. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

200 XXXII/1057/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Działowskiego 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 1086 obręb 
Leszczynki, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę  wieczystą KW 
GD1Y/00001330/7 oraz działka nr 1085 obręb Leszczynki, dla której Sąd Rejonowy 
w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00007415/9. Tym samy, utraciła moc 
uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/774/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
Przedmiotowa nieruchomość objęta była zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 0801 połączenia drogowego Estakady 
Kwiatkowskiego z drogą obwodową Trójmiasta – „Trasa Kwiatkowskiego" i znajduje 
się w strefie oznaczonej jako 1MN– teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

201 XXXII/1058/21 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy 
garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz 
z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym 
gruntu 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
odrębnej własności garażu położonego przy ul. Kopernika wraz z oddaniem udziału 
we współużytkowaniu wieczystym ułamkowej części działki nr 1711, obręb 0030, 
Wzgórze Św. Maksymiliana, objętej księga wieczystą KW GD1Y/00053717/3. 
Ww. nieruchomość zabudowana jest zespołem 176 garaży, w tym 168 
wybudowanych ze środków własnych najemców, 8 stanowiących własność gminy. 
Prawo współużytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1711, obręb 
0030 Wzgórze Św. Maksymiliana oraz odrębnej własności garażu, zostały 
ustanowione przy  podpisaniu umowy przeniesienia własności przedmiotowego 
lokalu. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, wysłano ofertę 
do wnioskodawcy. 

202 XXXII/1059/21 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170B 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na przedłużenie 
okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170B, opisanego jako działka 
nr 989 o powierzchni 764m2 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla którego 
prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00016622/9. Prawo użytkowania 
wieczystego przedmiotowej działki zostało ustanowione na podstawie umowy 
notarialnej Rep A nr 178/1982 z dnia 4 lutego 1982 r. na rzecz osoby  fizycznej, 
na okres 40 lat. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste celem wzniesienia 
na nim warsztatu stolarskiego. Przedłużenie okresu użytkowania wieczystego ww. 
gruntu nastąpiło na okres 99 lat, licząc od daty zawarcia umowy ustanowienia 
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użytkowania wieczystego. Uchwała zrealizowana, umową z dnia 1 grudnia 2021 r. 
Rep. A 2201/2021 przedłużono użytkowanie wieczyste. 

203 XXXII/1060/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyraża się zgodę na zawarcie 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 691m², położonej przy 
ul. Morskiej 116 w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 629 obręb 0018  Leszczynki, 
zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017306/5 Sądu Rejonowego w Gdyni. 
Ogrodzona nieruchomość gminna była dzierżawiona przez Energa Operator S.A. 
Odział w Gdańsku. Spółka złożyła wniosek o kontynuację dzierżawy pod miejsca 
postojowe. Z uwagi na powyższe, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem jak wyżej. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. Podpisanie umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest 
w 2022 r. 

204 XXXII/1061/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Sambora 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 94 m², położonej przy 
ul. Sambora w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 581 obręb 0015 Grabówek, 
zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00108815/1 Sądu Rejonowego w Gdyni. 
Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o kontynuację dzierżawy 
na zagospodarowanie terenu - rekreacja, zieleń. Przedmiotowa nieruchomość była 
nadal w jego posiadaniu. W związku z powyższym, wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem jak wyżej. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 
Podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy planowane jest w 2022 r. 

205 XXXII/1062/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 
położonych w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 1, Opata 
Hackiego 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 15 331 m², 
położonych przy ul. Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego w Gdyni, oznaczonych jako 
część działek nr 590 i 592 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej 
KW GD1Y/00017305/8 Sądu Rejonowego w Gdyni, na czas oznaczony do dnia 
30 listopada 2034 r. Zabudowane nieruchomości gminne oznaczone jako część 
działek nr 590 i 592 są dzierżawione przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Trolejbusowej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Zakręt do Oksywia 1 na podstawie 
umowy zawartej w dniu 15 lipca 2004 r. obowiązującej do 31 grudnia 2027 r. Spółka 
złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu "Zielony Transport Publiczny". Projekt 
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spółki "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 
taboru trolejbusowego z alternatywnym napędem bateryjnym wraz z wdrożeniem 
fotowoltaiki do jego ładowania w systemie komunikacji trolejbusowej" przeszedł 
pierwszą fazę weryfikacji formalnej. Zgodnie z dokumentacją projektową, czas 
realizacji ewentualnego projektu został  zakreślony do końca 2023, a okres 
trwałości projektu ma wynosić 5 lat. Oznacza to, że wykracza on o 1 rok poza okres 
obowiązywania umowy dzierżawy, a powinien on być dłuższy niż okres trwałości 
projektu. PKT Sp. z o.o. zwróciło się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy 
do dnia 30 listopada 2034 r. W związku z powyższym, wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na rzecz na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. Podpisanie umowy 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane 
jest w 2022 r. 

206 XXXII/1063/21 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nieodpłatne 
przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 465 o pow. 325 
m² obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017310/6. 
Wymieniona w projekcie uchwały działka wpisana jest w księdze wieczystej nr 
GD1Y/00017310/6 jako własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa działka znajduje 
się na terenie użytkowanym przez publiczną Szkołę Podstawową nr 11 
im. Bohaterów Załogi ORP "Grom".  W związku z faktem, iż działka położona jest 
na terenie użytkowanym przez publiczną szkołę podstawową, skomunalizowanie 
działki jest w pełni uzasadnione. Przejęcie przedmiotowej działki przez Gminę 
Miasta Gdynia umożliwi realizację zadania publicznego o znaczeniu lokalnym jakim 
jest edukacja publiczna. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, 
postępowanie prowadzi Wojewoda Pomorski. 

207 XXXII/1064/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXVIII/912/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Realizując zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
zaproponowano przeniesienie środków PFRON z obszaru dofinansowania kosztów 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z przeznaczeniem dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej na dofinansowania kosztów uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych z przeznaczeniem dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Analizując liczbę wniosków złożonych na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych w roku bieżącym, realizacja dofinansowań kształtowała się na 
poziomie 96%. W związku z tym pojawiła się możliwość przesunięcia części 
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pozostałych środków na rzecz dorosłych niepełnosprawnych, gdzie potrzeby na tą 
formę rehabilitacji nie zostały w pełni zaspokojone. 

208 XXXII/1065/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Hugo Kołłątaja 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 28 m², położonej w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 
oznaczonej jako części działki nr 1342, obręb 0015 Grabówek, dla której Sąd 
Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00000778/2. Nieruchomość jest 
zabudowana fragmentem zespołu garażowego należącego do Morskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - 10-boksowy blaszany zespół garażowy. Garaże zostały 
wybudowane w 1982 r. Poprzednia umowa najmu została zawarta na okres 3 lat 
wygasła z dniem 31 sierpnia 2021 r. Dodatkowo, ww. nieruchomość jest objęta 
postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania zasadne było kontynuowanie umowy na czas oznaczony aż do czasu 
uregulowania sytuacji. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wynajem 
przedmiotowej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat na rzecz 
dotychczasowego najemcy. Podpisano umowę najmu ww. nieruchomości na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

209 XXXII/1066/21 
w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której nadano statut Teatrowi 
Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jednocześnie utraciła moc uchwała 
nr XX/440/12 Rady Miasta Gdyni z 17 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi 
Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Zgodnie z niniejszą uchwałą zmianie 
uległ rozdział 3. Główne zmiany obejmowały: ustanowienie stanowiska Dyrektora 
Naczelnego i Artystycznego; ustanowienie stanowiska Zastępcy Dyrektora.  
Zmiany w statucie były zawiązane z koniecznością aktualizacji sposobu zarządzania 
instytucją - dostosowanie go do optymalnego dla Teatru stanu, zgodnie z analizami 
przeprowadzonymi oraz organizatora. Aktualizacja statutu zapewniła właściwe 
i efektywne funkcjonowanie instytucji. 

210 XXXII/1067/21 
w sprawie skargi EG na działalność Dyrektora Zespołu 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 24 czerwca 2021 r., przekazanej do Rady Miasta Gdyni w dniu 4 sierpnia 
2021 r., na działalność Dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących 
w Gdyni, złożonej przez EG, dotyczącej utrudniania Skarżącej wykonywania 
obowiązków służbowych na terenie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących 
w Gdyni. Pracodawca nie był zobowiązany do zapewnienia miejsc parkingowych 
oraz fakt, że Skarżąca nie była pracownikiem szkoły, należało uznać bezzasadność 
zarzutów skierowanych do dyrektora szkoły.  

211 XXXII/1068/21 
w sprawie skargi AS na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 20 lipca 2021 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, złożonej przez AS, 
dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas 
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nieoznaczony. Biorąc pod uwagę obowiązki wynikające z Regulaminu Urzędu 
Miasta Gdyni oraz ustawy o ochronie przyrody, wydana przez Wydział Ogrodnika 
Miasta opinia dotycząca przedstawionego jej projektu zjazdu była wypełnieniem 
powinności, jaki są m.in. kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie 
zieleni miejskiej, dbałość o nią oraz ochrona drzewostanu. Zważywszy na te 
obowiązki oraz terminy działań podejmowanych w sprawie Skarżącego przez 
Wydział Ogrodnika Miasta Rada Miasta Gdyni nie podzieliła stanowiska Skarżącego, 
co do podniesionych w skardze zarzutów. 

212 XXXII/1069/21 
w sprawie skargi SB na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 11 lipca 2021 r. złożonej przez SB na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 w Gdyni dotyczącej kwestii związanych z zatrudnieniem. 
Dyrektor, jako kierownik zakładu pracy, w szczególności decyduje w sprawach 
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników kierowanej przez 
siebie szkoły lub placówki. Skarżąca zakończyła pracę z ZSP nr 4 z dniem 
31 sierpnia 2021 r., lecz domagała się nakazania Dyrektorowi zawarcia umowy 
o pracę na kolejny rok szkolny od dnia 1 września 2021 r. Z pisma skierowanego 
przez Skarżącą do Prezydenta wynikało, że umowy o pracę, które były zawierane 
ze Skarżącą przez Dyrektora ZSP nr 4 były zawierane na zastępstwo 
za nieobecnych nauczycieli i przedłużane przez Dyrektora na kolejne lata, 
co znajdowało uzasadnienie w takich nieobecnościach i dzięki nim było możliwe. 

213 XXXII/1070/21 
w sprawie skargi SB na działalność Dyrektora Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 21 czerwca 2021 r. złożonej przez SB, na działalność Dyrektora Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni dotyczącej wystawienia wezwania do zapłaty 
za przejazd bez ważnego biletu. Skarżący nie przedłożył dokumentu 
uprawniającego do przejazdów bezpłatnych. Wobec braku podstaw do umorzenia 
nałożonej opłaty dodatkowej Skarżący został poproszony o jej uregulowanie. 

214 XXXII/1071/21 
w sprawie skargi ID na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 12 marca 2021 r., przekazanej do Rady Miasta Gdyni w dniu 20 lipca 2021 r. 
Skarga została złożona przez ID do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej 
Kancelarii Prezydenta RP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, a dotyczyła 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony. 
Skarżąca użytkuje zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntową 
Gminy Miasta Gdyni bezumownie. Miasto wielokrotnie zapraszało Skarżącą 
do podpisania umowy dzierżawy na czas nieoznaczony ww. gruntu. Skarżąca nie 
zgłosiła się i nie skorzystała z możliwości zawarcia umowy dzierżawy. Skarżąca 
w sposób nieprzerwany korzysta i czerpie pożytek z nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni. 
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215 XXXII/1072/21 
w sprawie skargi PP na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 29 czerwca 2021 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, złożonej przez 
PP, dotyczącej odmówienia Skarżącemu oraz innym osobom bliskim wstępu 
na  uroczystość zawarcia małżeństwa przez ojca Skarżącego, poprzez 
ograniczenie liczby osób obecnych w USC w Gdyni do 5. Liczba osób, które mogą 
uczestniczyć w ceremonii była uzależniona od decyzji kierownika urzędu 
administracji publicznej, dyrektora generalnego urzędu lub kierującego jednostką 
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli podczas ceremonii. Sala 
ślubów Urzędu Miasta Gdyni ma ok. 50m2, poczekalnia ok. 40 m2 i sala bankietowa 
ok. 28m2 (łącznie niespełna 120m2). W opisanej przez Skarżącego sytuacji na tej 
przestrzeni, oprócz narzeczonych, świadków oraz fotografa, w czasie uroczystości 
przebywał kierownik USC udzielający ślubu, muzyk oraz informatyk odpowiedzialny 
za transmisję online. Do dnia 26 czerwca 2021 r. obowiązywał limit powierzchni 
przypadającej na 1 osobę - 15 m2, co pozwalało na jednoczesne przebywanie na sali 
ślubów, poczekalni i sali bankietowej maksymalnie 8 osób. Z uwagi na wyczerpanie 
ww. limitu żadne inne osoby, w tym także Skarżący, nie mogły osobiście 
uczestniczyć w ceremonii ślubnej. 

216 XXXII/1073/21 
w sprawie skargi AD na działalność Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności skargi 
z dnia 12 lipca 2021 r. na działalność Dyrektora ZDiZ w Gdyni, złożonej przez AD 
do Marszałka Województwa Pomorskiego, przekazanej do Rady Miasta Gdyni 
w dniu 23 lipca 2021 r. dotyczącej nieprzestrzegania przepisów prawa. Skarżący 
wskazał, że na ul. Kopernika w Gdyni malowane były znaki poziome, które 
niezgodnie z prawem zwężały pas drogowy do 1,8 m, oraz że w zatokach 
parkingowych stawiane były bezprawnie znaki drogowe. Oznakowanie zarówno 
poziome, jak i pionowe umieszczone na ul. Kopernika było zgodne z przepisami, 
w wykonaniu uchwały Rady Miasta Gdyni rozszerzającej obszar Strefy Płatnego 
Parkowania m.in. na część dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana.  

217 XXXII/1074/21 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/1019/21 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r w sprawie zasad i 
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której uchylono uchwałę 
nr XXXI/1019/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym uchwała weszła w życie 18 sierpnia 2021 r. 
i obowiązuje. Zarazem jednak nie można dziś, w sposób pewny, przesądzić jej 
dalszych losów - utrzymania lub uchylenia, zależnych od orzeczenia sądu 
administracyjnego po rozpoznaniu skargi Wojewody. Do momentu pozyskania 
ostatecznego orzeczenia może upłynąć wiele miesięcy, a nawet ponad rok. Taka 
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sytuacja zrodziła stan niepewności prawnej dla podmiotów działających na rynku 
reklamy na terenie Miasta Gdyni. Była to sytuacja utrwalająca chaos, niekorzystna 
dla gospodarki miasta. W tej sytuacji jedynym skutecznym sposobem celu 
uniknięcia powyższego stanu było uchylenie uchwały nr XXXI/1019/21 z dnia 
23 czerwca 2021 r., które stąd stało się celowe i konieczne. 

218 XXXII/1075/21 

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której zobowiązano Prezydenta Miasta 
Gdyni do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, 
z jakich mogą być wykonane. Pomimo uchylenia uchwały nr XXXI/1019/21 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, Rada Miasta Gdyni pozostawała dalej 
w przekonaniu o słuszności i zasadności regulacji tej strefy życia miasta. 
W związku z tym zobowiązano Prezydenta Miasta Gdyni do podjęcia pilnych prac 
mających na celu ponowne uchwalenie tzw. uchwały krajobrazowej. 

219 XXXII/1076/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 25 sierpnia 2021 r., w wyniku której do składu Komisji Rewizyjnej 
powołano Jakuba Furkala. Z uwagi na konieczność uzupełnienia składów komisji 
o radnych, którzy złożyli ślubowanie i wyrazili chęć pracy w tych komisjach 
niezbędna była zmiana treści odpowiednich uchwał. 

220 XXXIII/R2/21 w sprawie Drogi Czerwonej 

Rezolucja z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której, w imieniu gdyńskiej 
społeczności, wezwano Pana Premiera Rządu RP do umieszczenia Drogi 
Czerwonej, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych Polski, w "Rządowym 
Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) 
i niezwłocznego rozpoczęcia prac zmierzających do jej budowy.  W ww. dokumencie 
skierowanym do konsultacji społecznych, na którego realizację zaplanowano 292 
mln zł, realizacja Drogi Czerwonej nie została ujęta. Bez Drogi Czerwonej nie 
zostanie osiągnięty efekt Programu, jakim jest "zbudowanie wielogałęziowej, 
zintegrowanej i uzupełniającej się sieci transportowej". Dla gdyńskiego portu brak 
Drogi Czerwonej oznacza widmo stagnacji i utraty ładunków zapewniających dotąd 
wysokie dochody budżetowe dla państwa. Stanowi także realne ryzyko 
ograniczenia rozwoju portu i regionalnej gospodarki mającej wpływ na skalę 
zatrudnienia i koniunkturę gospodarczą. 

221 XXXIII/R1/21 w sprawie Metropolii Trójmiejskiej 

Rezolucja z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wezwano Sejm RP do podjęcia 
szybkiej decyzji, która ma służyć nam i przyszłym pokoleniom, dając szansę 
wspólnego realizowania zadań, które często przekraczają możliwości gmin, 
jak realizacja kosztowych inwestycji o zasięgu regionalnym. 
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222 XXXIII/1077/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której postanowiono zaciągnąć w 2021 
r. kredyt długoterminowy do wysokości nie przekraczającej 175 000 000 zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym 
11 mln zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków 
europejskich i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zabezpieczeniem 
kredytu został weksel in blanco.  

223 XXXIII/1078/21 

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania 
środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych 
placówek oświatowych 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ustalono Regulamin 
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych. Przedmiotowa 
uchwała uwzględniła wystąpienie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gdyni o dokonanie zmian w "Regulaminie gospodarowania środkami 
finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli samorządowych 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni" polegających 
na umożliwieniu dofinansowania zakupu szkieł korekcyjnych, celem zmniejszenia 
obciążenia finansowego dla nauczycieli oraz efektywniejszego wykorzystania 
środków na pomoc zdrowotną. Z uwagi na powyższe w treści zapisu § 3 ust. 2 pkt 
4 Regulaminu uwzględniono możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu 
szkieł korekcyjnych przez nauczycieli samorządowych placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.  

224 XXXIII/1079/21 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której zmieniono regulamin 
stanowiący załącznik do uchwały nr XVI/525/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie „Regulamin wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. Zmiana miała 
na celu wprowadzenie zapisów zwiększających środki przeznaczone na dodatki 
funkcyjne dla wicedyrektorów we wszystkich typach placówek oświatowych. 
Podjęcie uchwały z mocą od 1 września 2021 r. było uzasadnione potrzebami 
zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli. 

225 XXXIII/1080/21 
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji 
poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023” 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której przyjęto program polityki 
zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji 
poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”. Depresja poporodowa 
(ICD-10: F53.0) opisywana jest jako epizod depresyjny, który pojawia się w czasie 
12 miesięcy od porodu. W Polsce brak jest populacyjnych badań epidemiologicznych 
dotyczących zaburzeń psychicznych, w tym depresji poporodowej. Dane 
przedstawione w ramach map potrzeb zdrowotnych nie odnoszą się bezpośrednio 
do depresji poporodowej. Przedmiotowy program przewiduje szkolenia personelu 
medycznego w zakresie wczesnego wykrywania depresji poporodowej, 
prowadzenie badań przesiewowych wśród kobiet  oraz specjalistyczną pomoc 
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psychiatryczną i psychologiczną dla kobiet. W latach 2017-2020 Gmina Miasta Gdyni 
wspierała realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu pomocy 
psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci przez organizację 
pozarządową. W roku 2021 wybrana w otwartym konkursie ofert organizacja 
pożytku publicznego nie podpisała umowy na realizację zadania. Obecnie czas 
oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w Gdyni w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego wynosi średnio od 1 do 10 miesięcy. Mając powyższe 
na uwadze należy stwierdzić, że zasadne było przyjęcie i realizacja działań na rzecz 
zdrowia psychicznego mieszkanek ciężarnych i matek małych dzieci pod postacią 
programu polityki zdrowotnej. 

226 XXXIII/1081/21 

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 2021 – 2022” 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której przyjęto program polityki 
zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki leczenia 
nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na 
lata 2021-2022”. Przyjęty program jest kontynuacją realizowanego programu 
polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 
i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni” 
przyjętego uchwałą nr XXII/727/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2020 r. 

227 XXXIII/1082/21 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora 
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
dwujęzycznymi w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której zwolniono dyrektora III LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni Wiesława Kosakowskiego od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w roku szkolnym 
2021/2022. 

228 XXXIII/1083/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Radomskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Radomskiej w Gdyni. 

229 XXXIII/1084/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Łebskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Łebskiej w Gdyni. 

230 XXXIII/1085/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy 
ul. Bernadowskiej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, o łącznej powierzchni 4785 m², położonej przy ul. Bernadowskiej 
w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 3312 obręb 0022 Orłowo zapisanej 
w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 Sądu Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynęły wnioski od dwóch dotychczasowych dzierżawców, wyżej 
omawianej działki gminnej, w sprawie kontynuacji dzierżawy. Fundacja Inspirja 
będzie dzierżawiła grunt o powierzchni 1960 m² z przeznaczeniem na – 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w tym leśnego przedszkola pn. „Baza Marzeń. 
Leśny Ogród Wolnych Dzieci”, natomiast Fundacja Ogród Kreacji grunt 
o powierzchni 2825 m² z przeznaczeniem na realizację wydarzeń związanych 
z ekologią, w tym edukacją ekologiczną, rozwojem osobistym oraz działaniami 
artystycznymi realizowanymi w ramach przedsięwzięcia „Ogród Kreacji”. Łącznie 
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teren do dzierżawy wynosi: 4785 m². Poprzednio umowy dzierżaw zawarte były na 3 
lata. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas oznaczony 3 lata na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
Podpisanie umów dzierżaw ww. nieruchomości planowane jest w 2022 r. 

231 XXXIII/1086/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Demptowskiej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 44 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej, oznaczonej jako część działek 
o numerach 1642, 1643 obręb 0024 Pustki Cisowskie, dla której Sąd Rejonowy 
w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00023668/5. Do Urzędu Miasta Gdyni 
wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na działkę przydomową i zieleń ozdobną. W związku 
z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie wyżej wymienionej 
nieruchomości na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 

232 XXXIII/1087/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata 
Hackiego 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 5 m², położonej 
w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, oznaczonej jako część działki o numerze 1740 
obręb 0010 Chylonia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
KW GD1Y/00009056/8. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy gruntu 
z przeznaczeniem na wejście do lokalu znajdującego się budynku mieszkalnego 
przy ul. Opata Hackiego 29. W związku z powyższym, wyrażono zgodę 
na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

233 XXXIII/1088/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Pontonowej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 200 m², 
położonej w Gdyni przy ul. Pontonowej, oznaczonej jako część działek o numerach  
2764, 2769, 2772 obręb 0010 Chylonia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgi wieczyste: KW GD1Y/00017303/4, GD1Y/00089973/6 i GD1Y/00010788/8. 
Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy 
o kontynuację dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne. 
W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości 
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na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Podpisano umowę 
dzierżawy ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

234 XXXIII/1089/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 113/4 obręb Redłowo, 
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00023868/7. 
Przedmiotem uchwały była niezabudowana nieruchomość położona w Gdyni przy 
ul. Krośnieńskiej w obrębie Redłowo oznaczona jako działka nr 113/4 o powierzchni 
365m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
nr GD1Y/00023868/7. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż 
nieruchomości w przygotowaniu. 

235 XXXIII/1090/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Turkusowej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej, oznaczonej 
ewidencyjnie w obrębie 0020, Obłuże nr 912 o powierzchni  77m2, objętej księgą 
wieczystą nr GD1Y/00115545/9. Przedmiotowa nieruchomość była niezabudowana, 
stanowi wąski pas gruntu przylegający do nieruchomości stanowiącej własność 
wnioskodawcy, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który przeznaczony był 
do rozbiórki. Użytkowanie wieczyste odnośnie omawianej nieruchomości 
ustanowione  zostało do 28 września 2082 r. Uchwała zrealizowana, podpisano 
umowę sprzedaży nieruchomości. 

236 XXXIII/1091/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Unruga 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Unruga, oznaczonej jako działka nr 1725/1 obręb 0023_Pogórze, objętej księgą 
wieczystą KW GD1Y/00010108/8. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni, położona w Gdyni przy ul. Unruga, 
oznaczona jako działka nr 1725/1 o powierzchni 100 m2, obręb 0023_Pogórze, 
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00010108/8. 
Działka znajduje się w ogrodzeniu posesji przy ul. Adm. J. Unruga 118, wraz z działką 
nr 1723, stanowiącą własność wnioskodawcy. Ze względu na wielkość i położenie 
nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zgodnie z art. 37 ust. 
2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogła jedynie poprawić warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 1723. Uchwała 
zrealizowana, nieruchomość została sprzedana. 

237 XXXIII/1092/21 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego numer 1B usytuowanego w budynku 
mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 40 w Gdyni, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego numer 1B o pow. użytkowej 28,80 m² wraz z przynależnym 
do niego pomieszczeniem o powierzchni 0,73m², znajdującego się  w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orłowskiej 40 w Gdyni, wraz ze sprzedażą 
przynależnych udziałów w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które 
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odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej 
oraz gruncie 

nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz gruncie, 
stanowiącym działkę numer 2248 o pow. 888 m², obręb 0022 Orłowo. Decyzją 
Prezydenta Miasta Gdyni podjętą na Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni dnia 27 lipca 
2021 r., przedmiotowy lokal został skreślony z ewidencji lokali mieszkalnych 
i przekazany celem zbycia w trybie przetargowym. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

238 XXXIII/1093/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
na nieruchomości należące do osoby fizycznej (Kacze Buki) 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zamianę 
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej jako działka:  
161/1 obręb 0027 Wielki Kack, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024964/7; 
o powierzchni 137 m2; na nieruchomości zapisane w księgach wieczystych 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gdyni, jako własność osób fizycznych, 
oznaczone jako działki: 158/2 obręb 0027 Wielki Kack, 158/3 obręb 0027 Wielki Kack, 
158/4 obręb 0027 Wielki Kack, 158/5 obręb 0027 Wielki Kack, 323/1 obręb 0027 Wielki 
Kack o łącznej powierzchni 493 m2. Przedmiotowa zamiana ma na celu 
uregulowanie stanu prawnego działek położonych w dzielnicy Wielki Kack - rejonie 
Kaczych Buków poprzez uporządkowanie spraw własnościowych, które umożliwi 
zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami planu miejscowego. Podpisanie 
umowy zamiany ww. nieruchomości planowane jest w 2022 r. 

239 XXXIII/1094/21 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której uchwalono przeprowadzenie 
zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących przy 
ulicach: Ksztanowej, Miodowej, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz przy 
al. Zwycięstwa (wysepka w pasie rozdzielającym jezdnię na wysokości Kolibek). 
Zakres uzgodnienia dotyczył następujących zabiegów: usunięcie jemioły, usunięcie 
suchych, nadłamanych oraz chorych gałęzi i konarów; oczyszczenie terenu 
w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa oraz założenie elastycznych wiązań. ZDiZ 
w Gdyni wnioskami IRE.6022.56.2021.AJ, IRE.6022.57.2021.AJ, IRE.6022.58.2021.AJ 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. zgłosił konieczność przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych drzew w związku z ich słabym stanem techniczno-zdrowotnym. 
Po przeprowadzeniu oględzin potwierdzono zasadność wniosku. 
Do wnioskowanych drzew dołączono pomniki przyrody rosnące przy 
ul. Kasztanowej ze względu na ich stan oraz na zgłoszenia mieszkańców 
dotyczących zagrożenia jakie stwarzają drzewa. Przeprowadzenie określonych 
w uchwale zabiegów miało na celu jak najdłuższe zachowanie pomników przyrody 
oraz likwidację zagrożeń wynikających z braku pielęgnacji. 

240 XXXIII/1095/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz 
nadania jej statutu 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której zmieniono załącznik nr 1 
do uchwały nr XXIV/795/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej 
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statutu. Zmiana statutu miała na celu powierzenie GCI nie tylko roli jednostki 
przygotowującej zakupy sprzętu i oprogramowania dla gminnych jednostek 
organizacyjnych, ale także zadania polegającego na zarządzaniu sprzętem 
i oprogramowaniem informatycznym jednostek obsługiwanych. Zarządzanie 
to obejmuje kompetencję do dokonywania przez GCI oceny przydatności sprzętu 
i oprogramowania dla funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz 
decydowania w sprawie ich dalszego wykorzystania w danej jednostce lub 
przekazania ich do innej jednostki obsługiwanej, funkcjonującej w ramach tej samej 
osobowości prawnej. Wprowadzenie zmiany pozwoliło na bardziej optymalne 
gospodarowanie przez gminę, zarówno już posiadanymi, jak i nabywanymi, 
zasobami IT. Zarządzanie przez GCI sprzętem oraz oprogramowaniem nie obejmuje 
prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych. Konieczne było także 
określenie standardu sprzętu oraz oprogramowania dostarczanego przez GCI 
do jednostek obsługiwanych, a także szczegółowych zasad zarządzania tymi 
zasobami,  w szczególności zasad ewidencjonowania oraz przekazywania sprzętu 
oraz oprogramowania pomiędzy jednostkami obsługiwanymi. 

241 XXXIII/1096/21 w sprawie wniosku Inicjatywy Obywatelskiej 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono wniosku 
złożonego przez Inicjatywę Obywatelską w dniu 26 lipca 2021 r. Wnioskodawca we 
wniosku zwrócił się o zachowanie jak najwięcej z autentyczności poindustrialnego 
krajobrazu z jego nieodłączną, wciąż żywą zielenią zabytkową i obszarem 
chronionym ptaków oraz ujęcie tego obszaru w zapisie do protokołu Rady Miasta 
Gdyni w dokumencie - Debata 2021 r. Podczas sesji Rady Miasta Gdyni, która miała 
miejsce w dniach 22 i 23 czerwca 2021 r. w żadnym momencie nie wspomniano 
o kwestiach mających jakikolwiek związek z objęciem ochroną obszaru Mola 
Rybackiego. 

242 XXXIII/1097/21 
w sprawie skarg KS na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadne skargi 
złożone w dniu 16 sierpnia i 25 sierpnia 2021 r. przez KS dotyczące działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

243 XXXIII/1098/21 
w sprawie wniosków KS na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której nie uwzględniono wniosków 
złożonych przez KS w piśmie z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

244 XXXIII/1099/21 
w sprawie skarg AP na działalność Kierownika Referatu 
Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadne skargi 
złożone w dniach 1 lipca i 27 września 2021 r. przez AP, w których Skarżąca zarzuca 
niewłaściwe naliczenie opłat i niepoprawne wystosowanie wezwanie do zapłaty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koncie Skarżącej z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi widniała zaległość 
spowodowana brakiem wpłat od października 2020 r. oraz wpłatami wykonywanymi 
w roku 2020 w błędnych miesięcznych wysokościach. Wysłane do skarżącej 
upomnienie z dnia 27 maja 2021 r. było całkowicie zasadne oraz zgodne 
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z obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w  administracji oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. 

245 XXXIII/1100/21 
w sprawie wniosku AP na działalność Kierownika Referatu 
Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności 
wniosków złożonych przez AP w piśmie z dnia 1 lipca 2021 r. Wnioski te w istocie 
prowadziły do nakazania przez Radę Gminy podjęcia określonych działań przez 
Prezydenta Miasta Gdyni. W ocenie Rady wskazane przez Skarżącą zaniedbania nie 
znajdują pokrycia w rzeczywistym stanie faktycznym. Dodatkowo, odnośnie 
wniosku dotyczącego zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, będącego w swej istocie propozycją zmiany uchwały Rady 
Miasta Gdyni w sprawie sposobu i metody ustalania w/w opłat. Rada Miasta Gdyni, 
przyjmując uchwałę nr XVI/548/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty, dała wyraz swej woli co do wyboru formuły naliczania opłat.  

246 XXXIII/1101/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ze składu stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni odwołano Annę Szpajer. Z uwagi 
na rezygnację w dalszej pracy ww. Komisji zaszła konieczność przyjęcia 
odpowiedniej uchwały. 

247 XXXIII/1102/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ze składu stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni odwołano Adama 
Skurata. Z uwagi na rezygnację w dalszej pracy ww. Komisji zaszła konieczność 
przyjęcia odpowiedniej uchwały. 

248 XXXIII/1103/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której ze składu stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni odwołano 
Lechosława Dzierżaka. Z uwagi na rezygnację w dalszej pracy ww. Komisji zaszła 
konieczność przyjęcia odpowiedniej uchwały. 

249 XXXIII/1104/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której do składu stałej Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni powołano Annę 
Szpejer. Z uwagi na konieczność uzupełnienia składu ww. Komisji o Radnych, którzy 
wyrazili chęć pracy w tej Komisji niezbędna była zmiana treści odpowiednich 
uchwał. 

250 XXXIII/1105/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której do składu stałej Komisji 
Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni powołano Lechosława 
Dzierżaka. Z uwagi na konieczność uzupełnienia składu ww. Komisji o Radnych, 
którzy wyrazili chęć pracy w tej Komisji niezbędna była zmiana treści odpowiednich 
uchwał. 

251 XXXIII/1106/21 
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 29 września 2021 r., w wyniku której do składu stałej Komisji 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni powołano Adama Skurata. Z uwagi 
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na konieczność uzupełnienia składu ww. Komisji o Radnych, którzy wyrazili chęć 
pracy w tej Komisji niezbędna była zmiana treści odpowiednich uchwał. 

252 XXXIV/1107/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady 
Miasta Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Gdyni na 2021 r., zmienioną uchwałami: XXVIII/910/21, XXIX/942/21, 
XXX/975/21, XXXI/1013/21, XXXII/1038/21. 

253 XXXIV/1108/21 
 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady 
Miasta Gdyni nr XXV/831/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałami: 
XXVIII/911/21, XXIX/943/21, XXX/976/21, XXXI/1014/21, XXXII/1039/21. 

254 XXXIV/1109/21 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której określono wysokość stawek 
podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni. Jednocześnie, utraciła moc 
uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni. 
Wzorem lat ubiegłych, przyjęto roczne stawki podatku od nieruchomości – 
od następujących podmiotów opodatkowania: od gruntów, od budynków i ich części 
od budowli. 

255 XXXIV/1110/21  w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wprowadzono opłatę 
miejscową, określono wysokość stawek opłaty miejscowej, określono zasady 
ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej oraz zarządzono pobór 
opłaty miejscowej w drodze inkasa - określono inkasentów, termin płatności dla 
inkasentów i wynagrodzenie dla inkaso. Jednocześnie, utraciła moc uchwała 
nr XXIII/742/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłaty 
miejscowej na terenie Miasta Gdyni. 

256 XXXIV/1111/21 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu na 2022 rok 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której ustalono wysokość opłat 
związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg 
w sytuacjach na parkingu strzeżonym, określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 r. Proponowana wysokość 
stawek odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym przez miasto w związku 
z pełną realizacją zadania publicznego określonego w art. 130a ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym. Wysokość zaproponowanych w przedmiotowej uchwale stawek 
opłat za holowanie i parkowanie pojazdów jest wyższa od stawek z roku ubiegłego 
- wynikało to z oszacowania średniej ceny za holowanie i parkowanie pojazdu 
na terenie Miasta Gdyni oraz rozliczeń z dotychczasowym Wykonawcą.  

257 XXXIV/1112/21 
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych 
liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I 
stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której określono maksymalną 
liczbę wniosków, które mogą złożyć absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych, 
o przyjęcie do publicznej szkoły w postepowaniu rekrutacyjnym od roku szkolnego 
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2022/2023 do klas pierwszych 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich 
techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia. Zgodnie 
z treścią art. 156 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wniosek, 
o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech 
wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość 
składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. 
W postępowaniu rekrutacyjnym od roku szkolnego 2022/2023 do klas pierwszych4-
letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i branżowych szkół I 
stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia dopuszcza się złożenie przez 
absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych wniosku do nie więcej niż pięciu 
szkół, które prowadzą takie postępowanie. 

258 XXXIV/1113/21 

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 27 października 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr  XII/414/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno –
Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia  jej wspólnej obsługi jednostek 
obsługiwanych, zmienionej uchwałą nr XXIII/753/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 
października 2020 r. W myśl postanowień art. 10b ust. 2 tej ustawy Rada Gminy 
w drodze uchwały określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane 
oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 
wspólnej obsługi. Zakres  wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami 
publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania 
planu finansowego  oraz przeniesień wydatków w tym planie (art. 10c ust. 1 ww. 
ustawy). Na mocy uchwały nr XXXII/1045/21Rady Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 
2021 r.  została utworzona nowa jednostka miejska pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy Maczka 2 z siedzibą w Gdyni, która realizuje zadania określone w art. 
51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem optymalizacji 
kosztów zasadnym było powierzenie spraw związanych z jej obsługą finansową, 
administracyjną i organizacyjną wyspecjalizowanej w tym przedmiocie jednostce 
jaką jest Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe. Konieczne było dokonanie 
zmiany w uchwale ws. utworzenia i nadania statutu Centrum Administracyjno - 
Rozliczeniowemu oraz w samym Statucie jednostki poprzez powierzenie CAR 
wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej 
Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 z siedzibą w Gdyni. 

259 XXXIV/1114/21 
w sprawie likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej 
zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której zlikwidowano filię nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 56 - 
Biblioteka Działki Leśne. Dodatkowo, dokonano zmiany załącznika nr 1 do statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni nadanego uchwałą nr  XXXVIII/1089/17 Rady 



 

159 

Raport o stanie Miasta Gdyni za 2021 r. 

L.p. Numer Tytuł uchwały Sposób realizacji 

Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie  reorganizacji sieci filii oraz zmiany 
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. W Strategii Biblioteki Gdynia na lata 
2018-2024 jednym z głównych wyzwań i głównym celem jest optymalizacja sieci filii 
dzielnicowych zgodnie z rozwojem terytorialnym miasta. Oznacza to zarówno 
powstawanie nowych placówek jak i  wygaszanie istniejących. Budynek filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni był w złym stanie technicznym i nie był 
przystosowany do pełnienia funkcji lokalu użyteczności publicznej. 

260 XXXIV/1115/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27A 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 
27A, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 2540 obręb 0014 Dąbrowa o powierzchni 48m². 
Nieruchomość była zabudowana segmentem parterowego budynku usługowego. 
Przedmiotowa nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w 1986 roku 
na okres 99 lat. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie 
umowy sprzedaży planowane w 2022 r. 

261 XXXIV/1116/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
u zbiegu ulic Lidzkiej i Grodnieńskiej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni u zbiegu ulic Lidzkiej i Grodnieńskiej, oznaczonej jako działki nr 3708/1 
i 3708/2 obręb Mały Kack, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00023783/7. Ze względu 
na wielkość i położenie działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębna 
nieruchomość i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, działka 3708/1 ma poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej - działki nr 3631, natomiast działka 3708/2 ma poprawić 
warunki zagospodarowania działki nr 3632. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

262 XXXIV/1117/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Miętowej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 1314, 
obręb Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą 
GD1Y/00018813/9. Jednocześnie, utraciła moc uchwała nr X/283/07 z dnia 29 
sierpnia 2007 r. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż 
nieruchomości został ogłoszony. 

263 XXXIV/1118/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Nowodworskiego 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Nowodworskiego, oznaczonej jako działka nr 601/1 obręb 
0010_Chylonia, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00017304/1. Działka nr 601/1, 
ze względu na wielkość, nie może być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami, może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej - działki nr 594.  Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

264 XXXIV/1119/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Robotniczej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Robotniczej, oznaczonej 
w obrębie ewidencyjnym 0020 Obłuże jako działka nr 1767/1, dla której Sąd 
Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00015677/2, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni. Część działki nr 1767/1 została wyłączona 
z możliwości zabudowy i przeznaczono ją do zagospodarowania w formie zieleni, 
z dopuszczeniem obiektów małej architektury służących zapewnieniu stabilności 
skarp. W strefie wyłączonej z zabudowy przewidziano również lokalizację 
ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym 
na rysunku planu, dlatego nabywca, w warunkach przetargu, został zobowiązany 
do ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu na rzecz Gminy Miasta Gdyni. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

265 XXXIV/1120/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, oznaczonej 
w obrębie ewidencyjnym 0009 Babie Doły jako działka nr 152/1, objętej księgą 
wieczystą GD1Y/00008828/4 Sądu Rejonowego w Gdyni, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego 
zostanie zbyta w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości 
do niej przyległych. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie i cenie. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż 
nieruchomości został ogłoszony. 

266 XXXIV/1121/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Sienkiewicza 23A 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni w obrębie Kamienna Góra, przy ul. Sienkiewicza 
23A, stanowiącej działkę nr 397/1, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego 
w Gdyni KW GD1Y/00123860/2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 367m2. 
Nieruchomość posiada podłużny, trapezoidalny kształt i jest częścią terenu 
stanowiącego dotychczas ogród przydomowy z roślinnością ozdobną i trawnikiem. 
Ze względu na wielkość, cechy geometryczne i położenie poza wyznaczonymi 
w planie miejscowym liniami zabudowy, nieruchomość nie mogła stanowić 
samodzielnej działki budowlanej i była oferowana do sprzedaży na polepszenie 
możliwości zagospodarowania nieruchomości przyległej. Uchwała zrealizowana, 
nieruchomość została sprzedana. 

267 XXXIV/1122/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Skarbka 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Skarbka, oznaczonej jako działki nr 1499/2, nr 1499/3 i nr 1499/4 
obręb 0024_Pustki Cisowskie, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00125951/1. Ze 
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względu na wielkość i położenie działki nie mogą być zagospodarowane jako 
odrębne nieruchomości i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

268 XXXIV/1123/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Kieleckiej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Kieleckiej, oznaczonej jako działka nr 1193 obręb 0013_Działki 
Leśne, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00000752/4. Ze względu na wielkość 
i położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zgodnie 
z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może poprawić 
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 1194. Czynności 
związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

269 XXXIV/1124/21  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Wiśniowej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Gdyni przy ul. Wiśniowej, oznaczonej jako działka nr 258 obręb 0010_Chylonia, 
objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00017303/4. Działka zlokalizowana jest 
w ogrodzeniu posesji przy ul. Wiśniowej 15, wraz z działką nr 251, stanowiącą 
własność wnioskodawcy. Ze względu na wielkość i położenie nie może być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, może jedynie poprawić warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 251. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji. 

270 XXXIV/1125/21 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy 
ul. Wejherowskiej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 
1120 m², położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej, oznaczonej jako część działki 
o numerze 2215 obręb 0010 Chylonia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą KW GD1Y/00122801/4. Na przedmiotową nieruchomość została 
zawarta w 2011 r. umowa dzierżawy na okres 10 lat. Dzierżawca został wyłoniony 
w drodze przetargu. Dotychczasowy dzierżawca zgłosił się z wnioskiem 
o kontynuację dzierżawy. W godzinach 8.00-16.00 hala jest bezpłatnie udostępniana 
szkole na zajęcia wychowania fizycznego, jak również w godzinach popołudniowych 
w przypadku dni otwartych szkoły lub podobnych wydarzeń. Dyrektor Szkoły 
rekomendował zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą. 
W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości 
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czynności związane 
z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie umowy dzierżawy ww. nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest w 2022 r. 
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271 XXXIV/1126/21 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Rdestowej 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność osoby prawnej oznaczonej ewidencyjnie obręb 0014 Dąbrowa jako działka 
nr 3434/6 o pow. 8 m2 zapisana w KW GD1Y/00129604/2. Z wnioskiem o wykup działki 
nr 3434/6 wystąpił jej dotychczasowy właściciel podnosząc, iż pozostawienie 
przedmiotowego gruntu w  dotychczasowym władaniu, w przyszłości z wieloma 
współwłaścicielami, może stwarzać problemy związane z uzyskaniem prawa 
do terenu w przypadku remontu lub eksploatacji drogi. Wykup ww. działki pozwolił 
na ujednolicenie struktury własnościowej nieruchomości. Uchwała zrealizowana, 
zawarto umowę w dniu 17 grudnia 2021 r. (Rep. A nr 9122/2021). 

272 XXXIV/1127/21 
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 
2022-2026 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której uchwalono Wieloletni 
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 
2022-2026. Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,  Rada 
Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminnym. Przyjęty uchwałą nr XXVII/663/16 Rady Miasta Gdyni „Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni” z dnia 21 grudnia 
2016 r. obejmował lata 2017 – 2021. W związku z powyższym wymagana była jego 
aktualizacja poprzez przyjęcie programu na kolejny okres pięcioletni. 

273 XXXIV/1128/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której zmieniono załącznik nr 1 
do uchwały nr XXVIII/912/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości proponował przeniesienie środków 
PFRON z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na zadania 
z zakresu aktywizacji społecznej realizowanej przez MOPS w Gdyni w wysokości 
33 tys. zł. Powyższa decyzja podyktowana była brakiem do realizacji wniosków 
pracodawców zainteresowanych tworzeniem stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Natomiast MOPS w Gdyni proponował przeniesienie środków 
w wysokości 22 tys. zł z puli przeznaczonej na dofinansowanie do turnusu 
rehabilitacyjnego niepełnosprawnych dzieci. Analiza składania wniosków w latach 
poprzednich wskazuje na bardzo małe prawdopodobieństwo wpływu w  listopadzie 
i grudniu nowych wniosków dotyczących tej grupy wiekowej. Ustalenia 
te przemawiały za koniecznością przeniesienia niewykorzystanych środków 
na zadanie z obszarów dotyczących dofinansowań do zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowań 
do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 
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274 XXXIV/1129/21 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIII/1094/21 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 29 września 2021r. w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXXIII/1094/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2021r. w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 
Dokonano zmiany treści § 5, który otrzymał brzmienie: - „§ 5. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia”. Wojewoda Pomorski pismem PN-I.4131.52.2021.EZ z dnia 
20 października 2021 r., zawiadomił Radę Miasta Gdyni o wszczęciu postępowania 
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 Uchwały nr XXXIII/1094/21 
Rady Miasta  Gdyni z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. W ocenie Wojewody 
Pomorskiego przedmiotowa uchwała nie spełniała wymogów pozwalających 
na uznanie jej za akt prawa miejscowego, stąd też postanowienie § 5 uchwały, 
z którego wynika obowiązek publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, w sposób istotny narusza przepis art. 13 ustawy z dnia 
20 lipca  2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych.  

275 XXXIV/1130/21 
w sprawie skargi mieszkańca na działalność Dyrektora 
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której uznano brak zasadności 
skargi z dnia 4 października 2021 r. na działalność Dyrektora ZKM w Gdyni, złożonej 
przez SB dotyczącej wystawienia wezwania do zapłaty za przejazd bez ważnego 
biletu oraz rozpowszechniania danych osobowych Skarżącego bez jego zgody. 
Skarżący nie dokonał wpłaty należnej kwoty we wskazanych w wezwaniu 
terminach, dlatego ZKM w Gdyni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
skierował sprawę do windykacji sądowej. Odnosząc się do poruszonej przez  
Skarżącego sprawy przetwarzania danych osobowych należy wskazać, że zgodnie 
z art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe kontroler 
stwierdzając podczas kontroli brak biletu lub dokumentu uprawniającego 
do przejazdu bezpłatnego, ma prawo wystawić wezwanie do zapłaty. W celu 
wystawienia wezwania kontroler ma prawo żądać okazania przez pasażera i spisać 
jego dane. ZKM w Gdyni jest administratorem danych i zgodnie z art. 36 ustawy 
o ochronie danych osobowych jest zobowiązany do stosowania środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych 
osobowych. Dane dłużników wykorzystywane są w oparciu o obowiązujące 
przepisy wyłącznie w celu odzyskiwania należności. 

276 XXXIV/1131/21 
w sprawie skargi CK na działalność Prezydenta Miasta 
Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną 
skargę złożoną przez CK w dniu 1 września 2021 r. w części dotyczącej działalności 
Prezydenta Miasta Gdyni tj. w zakresie zarzutów złej organizacji w Urzędzie Miasta 
Gdyni. Treść skargi określono jako nieczytelną i nie pozwoliło to na prawidłowe 
określenie przedmiotu skargi. Z uwagi na wskazanie, iż skarga dotyczy Strażników 
Miejskich, pracujących w Urzędzie Miasta Gdyni, w celu wyjaśnienia skontaktowano 
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się ze starszym inspektorem Straży Miejskiej - Dorotą Bilińską z zapytaniem, czy 
w okresie od stycznia do września 2021 r. odnotowano zdarzenie związane 
z  okolicznościami podnoszonymi przez skarżącego. Komendant Straży Miejskiej 
w Gdyni w piśmie z dnia 23 września 2021 r. udzielił  odpowiedzi, iż nie posiada 
informacji dotyczących opisywanych w skardze  zdarzeń. 

277 XXXIV/1132/21 
w sprawie skargi CK na pracownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której przekazano skargę złożoną 
przez CK w dniu 1 września 2021 r. w części dotyczącej działalności pracownika 
MOPS w Gdyni do rozpatrzenia jego przełożonemu służbowemu, tj. Dyrektorowi 
MOPS w Gdyni. 

278 XXXIV/1133/21 
w sprawie skargi AL na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni 

Uchwała z dnia 27 października 2021 r., w wyniku której uznano za niezasadną 
skargę złożoną przez AL w dniu 29 września 2021 r. na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Skarżąca podniosła zarzuty 
przemocy psychicznej i mobbingu, zadawania niestosownych pytań w przebiegu 
procesu rekrutacyjnego oraz złej organizacji pracy w szkole. Skarżąca w czasie 
trwania zatrudnienia nie zgłaszała żadnych uwag do zachowania przełożonych ani 
innych pracowników szkoły. Swoje obowiązki, na stanowisku sprzątaczki,  
wykonywała niedokładnie i niestarannie oraz w opinii świadków - nadużywała 
telefonu w pracy oraz nie stosowała się do poleceń. W dniu 16 września 2021 r. 
Skarżącej zostało wręczone wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem prawa 
do 2 dni urlopu wypoczynkowego. Skarżąca w dniu 21 września 2021 r. powinna 
stawić się w zakładzie pracy lub dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niezdolności 
do pracy, czego nie zrobiła. W związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością 
w pracy oraz brakiem kontaktu ze Skarżącą została z nią rozwiązana umowa 
o pracę w trybie art. 30 par. 1 pkt 3 w związku z art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy. 

279  XXXV/R/21 

w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie 
wyrażenia poparcia dla wszystkich zaangażowanych 
w obronę i niesienie pomocy humanitarnej na granicy 
Polski z Białorusią 

Rezolucja z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono poparcie 
dla wszystkich zaangażowanych w obronę i niesienie pomocy humanitarnej 
na granicy Polski z Białorusią. Na postawie § 17 ust. 3 Statutu Miasta Gdyni - 
uchwała Rady Miasta Gdyni z dn. 22 września 2004 r. Nr XXIII/489/04 w sprawie 
przyjęcia Statutu Miasta Gdyni Rada Miasta uchwala co następuje: Przedłużający 
się konflikt na granicy wschodniej jest skutkiem bezprecedensowych działań 
reżimu białoruskiego. Wyrażono najgłębsze potępienie dla takich metod 
prowadzenia polityki zagranicznej, a przede wszystkim dla szafowania życiem 
ludzkim w tak okrutny, bezduszny i bezprawny sposób. Funkcjonariuszom 
wszystkich służb i formacji, a także służbie zdrowia, organizacjom pozarządowym 
i wolontariuszom zaangażowanym w obronę granic, integralności terytorialnej RP 
oraz ratowanie zdrowia i życia niewinnych ludzi złożono wyrazy uznania, 
wdzięczności i zapewniamy o wsparciu płynącym z Gdyni. 
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280 XXXV/1134/21 w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której nadano status Młodzieżowej 
Rady Miasta Gdyni, tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia 
mandatu oraz odwołania członka rady, wymagania, jakie musi spełniać opiekun 
Rady oraz zasady jego powoływania i odwoływania. Nowe brzmienie Statutu 
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni jest wynikiem zmian w ustawie o samorządzie 
gminnym, przyjętych ustawą z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Akt ten szerzej 
niż poprzednio ujął kompetencje i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, nadając 
jej nowe prerogatywy. Zaszła zatem konieczność dostosowania obowiązujących 
w Gdyni uregulowań do obowiązujących norm ustawowych. Projekt statutu został 
pozytywnie zaopiniowany przez Młodzieżową Radę Miasta Gdyni na jej pierwszej 
sesji. 

281 XXXV/1135/21 
w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Młodzieżowej Rady 
Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni 
otrzymała uprawnienie do składania przez Młodzieżową Radę Miasta Gdyni 
projektów uchwał Rady Miasta Gdyni. Projekt niniejszej uchwały jest wynikiem 
zmian w ustawie o samorządzie  gminnym, przyjętych ustawą z 20 kwietnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 
ustawy o  samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Akt ten szerzej niż poprzednio ujął kompetencje 
i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,  nadając jej również nowe prerogatywy, 
w tym możliwość składania przez Młodzieżową Radę Miasta projektów uchwał Rady 
Miasta (inicjatywa uchwałodawcza).  Zaszła zatem konieczność dostosowania 
obowiązujących w Gdyni uregulowań do obowiązujących norm ustawowych.  

282 XXXV/1136/21 
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której uchwalono roczny Program 
współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Tym samym utraciła moc 
uchwała nr XXIII/751/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami 
pozarządowymi. Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany 
doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi 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. Efektem realizacji 
wspólnie  podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli 
w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia 
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję. 

283 XXXV/1137/21 
w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego 
na zadania wybierane w 2022 roku 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której ustalono wysokość środków 
przeznaczonych na projekty wybierane przez mieszkańców w BO w 2022 r. w Gdyni, 
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których realizacja była planowana na rok 2023. Zgodnie z niniejszą uchwałą 
na projekty wybierane w ramach BO w Gdyni zostało przeznaczone 0,5113% 
wydatków Miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 
r., co dało kwotę 10 000 604 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych 
na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2022 r. w ramach 
BO stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków, które nie zostały wykorzystane 
w poprzednich edycjach BO w wysokości 1 053 668 zł. 

284 XXXV/1138/21 

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 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zamiar 
przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 
im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni w Szkołę 
Podstawową nr 14 im. Józefa Wybickiego. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. 
Józefa Wybickiego wchodząca w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni jest szkołą 
o niepełnej strukturze obejmującą klasy IV – VIII. Po przekształceniu szkoła będzie 
miała określone granice obwodu i stanie się szkołą rejonową o pełnej strukturze 
organizacyjnej z klasami I – VIII. Spowoduje to poszerzenie oferty edukacyjnej dla 
najmłodszych uczniów. Ponadto w szkole będą funkcjonować oddziały sportowe 
i mistrzostwa sportowego w  gimnastyce artystycznej w znacznie szerszym niż 
dotychczas zakresie I-VIII,  zamiast klas IV-VIII. Będzie to miało bezpośredni wpływ 
na jakość kształcenia osób zainteresowanych tą właśnie dyscypliną sportową. 
Zmiana ta wprowadzana jest w trosce o dalszy rozwój gdyńskiej oświaty 
w najbliższych latach, aby zapewnić dzieciom i młodzieży nowe możliwości oraz 
większy komfort nauki. Docelowe dedykowanie obiektu szkolnego na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego z oddziałami sportowymi 
i mistrzostwa sportowego stworzy większy komfort nauki. Zaplanowane 
rozwiązanie oznacza bowiem dodatkowe sale lekcyjne przystosowane do  potrzeb 
wszystkich uczniów. 

285 XXXV/1139/21 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni - ul. Harcerska 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na ustanowienie hipoteki umownej do kwoty nie niższej niż 1108200,00 zł na drugim 
miejscu hipotecznym, na rzecz Województwa Pomorskiego, na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Harcerskiej 4, 
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 0030, Wzgórze Św. Maksymiliana nr 707, 
o powierzchni 7090 m2 , objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00009995/2. Hipoteka 
zostanie ustanowiona w celu zabezpieczenia najwyższej transzy zaliczki związanej 
z realizacją przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gdyni projektu nr RPPM.03.01.00-22-0096/20 zatytułowanego 
"MY SAMI - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności", którego celem 
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jest utworzenie 25 trwałych miejsc przedszkolnych dla dzieci z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, 
poinformowano wnioskodawcę o podjęciu uchwały. 

286 XXXV/1140/21 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 
w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki nr 1172 obręb 0013 Działki Leśne o pow. 73 m2, 
zapisanej w księdze wieczystej jako własność osoby fizycznej. Przedmiotowa 
działka zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi publicznej– ul. Bydgoskiej. 
O regulację jej stanu prawnego wnioskował zarówno ZDiZ, jak i właściciel 
nieruchomości. Z uwagi na brak możliwości wykazania „władztwa” Gminy Miasta 
Gdyni w  stosunku do przedmiotowej nieruchomości przed dniem 31 grudnia 1998 r. 
nie było możliwe przejęcie działki 1172 w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 
r. W związku z powyższym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Gdyni 
stosownej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki 1172 na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, nabycie 
planowane do realizacji w 2022 r. 

287 XXXV/1141/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Lidzkiej 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej, oznaczonej jako działki nr 3623, 
3624, 3625, 3626, 3660, 3661 obręb Mały Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni 
prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00023783/7. Na działce nr 3623 Mały Kack, 
o powierzchni 68 m², zlokalizowana jest północno - wschodnia część budynku 
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej położonego przy ul. Lidzkiej 9 oraz jego 
ogrodzenie. W związku z czym, przygotowano ją do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, stanowiącej działki nr 3622 oraz 3659 Mały Kack. Pozostałe działki 
gminne o numerach: 3624, 3625, 3660, 3626, 3661 zostały przygotowane do zbycia 
w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych przy 
ul. Lidzkiej 7 i ul. Lidzkiej 9. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

288 XXXV/1142/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Manganowej 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 1607/1 obręb Pogórze, 
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00018395/2. 
Działka znajduje się w ogrodzeniu posesji przy ul. Manganowej 13, wraz z działką 
nr 1606 Pogórze, stanowiącą własność wnioskodawcy. Ze względu na wielkość 
i położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może 
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 1606. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

289 XXXV/1143/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni ul. Kazimierza Jurkiewicza 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni w obrębie Chwarzno-Wiczlino, przy 
ul. Kazimierza Jurkiewicza, stanowiącej działkę nr 2265, objętą księgą wieczystą 
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Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00102728/2. Nieruchomość posiada trójkątny 
kształt, w chwili sprzedaży była niezagospodarowana i przylega do przewidzianej 
planem zagospodarowania drogi publicznej oznaczonej symbolem 175 KD-L 1/2. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz inne tereny inwestycyjne o tym 
samym przeznaczeniu. Na podstawie uchwały podjęto zarządzenie o wykazie 
i cenie. Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, przetarg na sprzedaż 
nieruchomości został ogłoszony. 

290 XXXV/1144/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Orzechowej 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Orzechowej, oznaczonej jako działka nr 566 obręb 0010_Chylonia, objętej księgą 
wieczystą KW GD1Y/00017303/4. Działka nr 566, ze względu na wielkość i położenie 
pomiędzy dwiema działkami stanowiącymi współwłasność osób fizycznych, nie 
może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może jedynie poprawić 
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej - działek nr 567 i 565.  
Działki: nr 566 i nr 567 zabudowane są budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi 
własność współwłaścicieli działek nr 567 i 565. Czynności związane z uchwałą 
w trakcie realizacji. 

291 XXXV/1145/21  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Słonecznej 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 143, obręb Witomino 
- Leśniczówka, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 
GD1Y/00001863/2. Dla działki, na wniosek Gminy Miasta Gdyni, została wydana przez 
Wydział Architektoniczno- Budowlany decyzja o warunkach zabudowy 
nr  RAA.6730.2.32.2021.ES-410/dz.143 na inwestycję polegającą na budowie  
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

292 XXXV/1146/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym udziału w prawie własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni 
przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, celem poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
w trybie bezprzetargowym, udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, celem poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. W ramach udziału zbyto 
niesamodzielne pomieszczenia o powierzchni (33,46 m²) usytuowane na parterze 
budynku przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36 w Gdyni wraz z odpowiadającym 
im udziałem w części nieruchomości wspólnej oraz  prawie własności gruntu 
stanowiącego działkę numer 1538,  o pow. 410 m², obręb 0030 Wzgórze 
Św. Maksymiliana. W ww. budynku na parterze znajduje się lokal mieszkalny nr 2 
oraz niesamodzielne pomieszczenia stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni 
oznaczone nr 2A. Lokal mieszkalny nr 2 oraz pomieszczenia  oznaczone nr 2A 
w przeszłości stanowiły jedno mieszkanie. Następnie w związku z dużą 
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powierzchnią przedmiotowy lokal został podzielony na dwa odrębne mieszkania 
ze wspólnymi korytarzami, umożliwiającymi wejście do lokali oraz dostęp 
do pomieszczeń sanitarnych. W konsekwencji każdy z lokali został objęty odrębną 
umową najmu. W dniu 16 października 2020 r. właściciele lokalu nr 2 w związku 
ze śmiercią najemczyni niesamodzielnych pomieszczeń wystąpili z propozycją 
wykupu. W związku z powyższym, decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, z dnia 27 lipca 
2021 r., ww. niesamodzielne pomieszczenia zostały skreślone z ewidencji lokali 
mieszkalnych. Zgodnie z opinią specjalisty ds. Budowlano-Konserwatorskich, przy 
istniejącym układzie pionów wodno-kanalizacyjnych, nie ma możliwości 
technicznych zaadoptowania pomieszczeń na dwa niezależne lokale mieszkalne. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

293 XXXV/1147/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
w Gdyni przy ul. Miłosza 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni 
przy ul. Miłosza, oznaczonych jako działki nr 686, 687, 688, 689/2, 690, 692/2, 730/2, 
obręb 0025_Redłowo, objętych księgami wieczystymi KW GD1Y/00023811/3 
(dla działki nr 686), GD1Y/00023810/6 (dla działek nr 687, 688, 690, 730/2), 
GD1Y/00006326/1  (dla działki nr 689/2), GD1Y/00005874/0 (dla działki nr 692/2). 
Przedmiotowe działki są niezabudowane, porośnięte zielenią nieurządzoną, 
krzewami i drzewami. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości 
infrastruktury sportowej (bramki do piłki nożnej i kosze do koszykówki), które 
zgodnie z opinią Gdyńskiego Centrum Sportu z dnia 4 marca 2013 r., są w złym 
stanie technicznym, przez co teren nie jest wykorzystywany przez mieszkańców. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

294 XXXV/1148/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. A. Necla 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 4m², położonej 
przy ul. A. Necla, oznaczonej jako działka nr 6693 obręb 0016 Kamienna Góra (jej 
część), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00000639/6 Sądu Rejonowego 
w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego Dzierżawcy 
o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego z przeznaczeniem na  planowaną 
lokalizację osłony do selektywnej zbiórki odpadów. W związku z powyższym, 
wyrażono  zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Uchwała niezrealizowana, w trakcie uchylenia. 

295 XXXV/1149/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni al. Jana Pawła II 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 225m², 
położonej przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 0026 
Śródmieście (jej część), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6 Sądu 
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Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek 
od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy ww. gruntu gminnego 
z przeznaczeniem na lokalizację Automatycznej Telemetrycznej Stacji 
Meteorologicznej. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie 
ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji, podpisanie umowy dzierżawy 
ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy planowane jest 
w 2022 r. 

296 XXXV/1150/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Boisko w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Boisko w Gdyni. 

297 XXXV/1151/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Diany w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Diany w Gdyni. 

298 XXXV/1152/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Bałtyckiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Bałtyckiej w Gdyni. 

299 XXXV/1153/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Józefa Czapskiego w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej 
drogi publicznej ul. Józefa Czapskiego w Gdyni. 

300 XXXV/1154/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Gdyni na 2021 rok 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/830/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Gdyni na 2021 r., zmienioną uchwałami: XXVIII/910/21, XXIX/942/21, XXX/975/21, 
XXXI/1013/21, XXXII/1038/21, XXXIV/1107/21. 

301 XXXV/1155/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2021 – 2034 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/831/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałami: XXVIII/911/21, 
XXIX/943/21, XXX/976/21, XXXI/1014/21, XXXII/1039/21, XXXIV/1108/21. 

302 XXXV/1156/21 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta 
Gdyni do Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę 
na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do Polskiego Klastra IoT & AI SINOTAIC, 
którego celem jest tworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji 
naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu w obszarze 
Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji i kształtowanie przyszłego wymiaru 
gospodarczego i innowacyjnego Polski. Misja Klastra koresponduje z zapisami 
Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030, w szczególności ze strategicznym celem 3.1.1 
- Zaktywizowany potencjał innowacyjnej gdyńskiej gospodarki i sektora nauki. Cel 
ten skupia się m.in. na wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości, ułatwianiu 
gdyńskim startupom i przedsiębiorcom wprowadzającym innowacje dostępu m.in. 
do usług doradczych, w tym w ramach inicjatyw międzygminnych oraz wspieraniu 
międzynarodowych i regionalnych  klastrów z udziałem gdyńskich podmiotów 
gospodarczych oraz instytucji naukowo-badawczych w ramach branż kluczowych 
dla miasta. 
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303  XXXV/1157/21 
w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gdynia 
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni 
oddelegowała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Annę Szpajer i Zenona 
Rodę. 

304 XXXV/1158/21 
w sprawie skargi GC na Dyrektora Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której stwierdzono brak właściwości 
Rady Miasta Gdyni do rozpoznania skargi złożonej w dniu 20 października 2021 r. 
przez GC na Dyrektora ZKM w Gdyni. W ocenie Rady instytucja skargi powszechnej 
nie mogła być wykorzystywana w celu pozasądowego uznania lub nieuznania racji 
jednej ze stron sporu cywilnego, rodzinnego czy ze stosunku pracy. Opisane 
w skardze zdarzenia oraz wyrażone oceny w kontekście ustawowej definicji 
mobbingu zakładającej w swojej istocie uporczywe i długotrwałe nękanie  lub 
zastraszanie pracownika winny być rozpoznane zgodnie z uregulowaniami art.1 
i art.2 k.p.c. w związku z art. 94 3 Kodeksu pracy przez sąd pracy, który 
z zachowaniem obowiązujących reguł postępowania dowodowego w postępowaniu 
procesowym ustali stan faktyczny relacji pomiędzy Skarżącym a pracodawcą, czas 
ich trwania, a po tych ustaleniach dokona oceny ustalonego stanu  faktycznego 
z punktu widzenia zakazu mobbingu pracownika przez pracodawcę, który wyrażony 
jest w uregulowaniach kodeksu pracy. Rozpoznanie skargi  powszechnej nie może 
zastąpić tego postępowania ani - poprzez opowiedzenie się po jednej ze stron – 
uprzywilejowywać którejkolwiek ze stron w takim postępowaniu. 

305 XXXV/1159/21 

w sprawie skargi TO z dnia 4 listopada 2021 r. na uchwałę 
nr XV/493/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 roku 
w sprawie rozpoznania skargi z 5 września 2019 r. dot. 
działania Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 24 listopada 2021 r., w wyniku której Rada Miasta Gdyni postanowiła 
o przekazaniu skargi TO z dnia 4 listopada 2021 r. na uchwałę nr XV/493/19 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie  rozpoznania skargi z 5 września 
2019 r. dotyczącej działania Prezydenta Miasta Gdyni wraz z odpowiedzią na skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarga adresowana była 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a dotyczyła uchwały Rady 
Miasta Gdyni w sprawie niepodlegającej kognicji sądu administracyjnego, 
w związku z powyższym podlegała ona odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

306 XXXVI/1160/21 
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania 
cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym na lata 2021-
2023” 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której przyjęto do realizacji "Gminny 
program przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym na lata 2021-
2023. Celem głównym nowego programu jest przeciwdziałanie zjawisku 
cyberprzemocy oraz uzależnieniom cyfrowym.  

307 XXXVI/1161/21 
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta Gdyni na lata 2020÷2045” 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której przyjęto "Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta 
Gdyni na lata 2020÷2045”. Dokument stanowi aktualizację  „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta 
Gdyni”, zatwierdzonych uchwałą nr XXXVIII/1255/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 
27 lutego 2002 r. 
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308 XXXVI/1162/21 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której dokonano zmian w uchwale 
nr XLV/1089/06 z dnia 27 września 2006 r., w której Rada Miasta Gdyni powołała 
jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) w Gdyni. W związku ze zmianami 
organizacyjnymi i zmianami zadań realizowanych przez ZDiZ należało dokonać 
zmian w Statucie tej jednostki. Zmiany dotyczą głównie: powierzenia Zarządowi 
Dróg i Zieleni prowadzenia nadzorów inwestorskich nie tylko nad własnymi 
inwestycjami zarządu, ale także nad inwestycjami realizowanymi przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu. Względem 
powyższego niezbędne było dodanie w paragrafie 4 Statutu, wskazującym 
na szczegółowe zadania ZDiZ, nowego punktu 36 o treści: "36. zapewnienie nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycjami własnymi ZDiZ jak i realizowanymi przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Sportu Jednostkę 
Budżetową w Gdyni." 

309 XXXVI/1163/21 

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXV/834/20 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 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 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której dokonano zmiany w zapisach 
Uchwały nr XXV/834/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 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. Wprowadzenie 
zaproponowanej zmiany - kryterium wieku kandydata - pozwoliło 
na uszeregowanie na liście wszystkich kandydatów posiadających jednakową 
liczbę punktów.  

310 XXXVI/1164/21 
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 
za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy 
prowadzonych przez lub na zlecenie Miasta Gdynia 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której określono zasady odpłatności 
za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzonych przez lub 
na zlecenie Miasta Gdyni. W konsekwencji nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803), całkowicie zniesiono odpłatność za usługi 
świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Ustawodawca dopuścił jednak przyznanie uczestnikom środowiskowych domów 
samopomocy świadczenia rzeczowego z pomocy społecznej w postaci wyżywienia 
przyznawanego jako zadanie własne gminy. Miasto Gdynia zapewnia wyżywienie 
uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny do środowiskowego domu 
samopomocy, a niniejsza uchwała miała na celu uregulowanie zasad odpłatności 
za to świadczenie. 

311 XXXVI/1165/21 
w sprawie zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej 
Gdynia 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono Regulamin Nagrody 
Literackiej Gdynia ustanowiony uchwałą nr XXV/531/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 
28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
Nagrody Literackiej Gdynia. Niniejsza zmiana treści Regulaminu Nagrody 
Literackiej Gdynia polegała na zmianie sposobu zgłaszania książek do konkursu  
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oraz dostarczania pakietu promującego, a także na zmianie adresu, na który mają 
być dostarczane książki. Aktualizacja pozwoliła na usprawnienie organizacji 
procesu produkcji Nagrody. Zmiana nastąpiła na wniosek Sekretarza Kapituły 
Nagrody. 

312 XXXVI/1166/21 
w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za lata 2021 i 2022 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której dokonano wyboru Biura Audytu 
i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych Miasta Gdyni w latach 2021 i 2022. Wykonawca został 
wybrany na podstawie przeprowadzonego postępowania, zapytanie ofertowe 
wystosowano do 3 firm wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdania finansowego. Firma Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 złożyła ofertę spełniająca 
wszystkie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

313 XXXVI/1167/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Skośnej w Gdyni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg publicznej 
drogi gminnej ul. Skośnej w Gdyni.  

314 XXXVI/1168/21 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Króla Jana III 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III, oznaczonej jako działki 
nr 2512, 2517, 2522, 2524, 2527, 2529 obręb Orłowo, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni 
prowadzi księgę wieczystą  GD1Y/00023664/7. Nieruchomość położona jest 
na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni i znajduje się w strefie 029 MN2, MW1, 
MP - zabudowa jednorodzinna  wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa 
wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa 
jednorodzinna z pokojami gościnnymi. Przedmiotowe działki gminne są 
zagospodarowane, ogrodzone i  użytkowane przez właścicieli nieruchomości 
sąsiednich. Ze względu na ich wielkość oraz cechy geometryczne nie mogą być 
samodzielnie zagospodarowane. W związku z powyższym przygotowano je 
do zbycia w trybie bezprzetargowym. Czynności związane z uchwałą w trakcie 
realizacji. 

315 XXXVI/1169/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu 
podziemnego przy ul. 3 Maja 27-31 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu podziemnego 
przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni o powierzchni 667,62 m², stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonego na działce o numerze 1681 o powierzchni łącznej 1 
607 m², obręb 0026 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą nr GD1Y/00000839/8. Podmiot ubiegający się o przedłużenie umowy 
wykorzystuje wynajętą powierzchnię do garażowania pojazdów silnikowych 
będących własnością mieszkańców nieruchomości przy ul. 3 Maja 27-31. Najemca 
wywiązuje się z postanowień zawartych w umowie i nie ma zaległości czynszowych. 
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Ponadto Wspólnota dba o historyczny wygląd oraz znaczenie użytkowanego garażu. 
Podpisanie umowy najmu ww. nieruchomości planowane jest w 2022 r. 

316 XXXVI/1170/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń 
użytkowych przy ul. Morskiej 97 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń 
użytkowych  o powierzchni 33,00 m² w nieruchomości przy ul. Morskiej 97 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na działce o numerze 750 
o powierzchni łącznej 122 m², obręb 0015 Grabówek, dla której Sąd Rejonowy 
w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00052174/7. Wyrażono zgodę na najem 
pomieszczeń użytkowych na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
najemcy. Podmiot ubiegający się o przedłużenie umowy planował adaptację 
wynajętych pomieszczeń na prowadzenie działalności Baru Mlecznego. Najemca 
wywiązuje się z postanowień zawartych w umowie i nie ma zaległości czynszowych. 
Podpisanie umowy najmu ww. nieruchomości planowane jest w 2022 r. 

317 XXXVI/1171/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wójta Radtkego 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której wyrażono zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni łącznej 198m², 
położonej przy ul. Wójta Radtkego, oznaczonej jako działki: nr 1015 obręb 0026 
Śródmieście (jej część), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00003643/8 Sądu 
Rejonowego w Gdyni oraz nr 1012 obręb 0026 Śródmieście (jej część), zapisanej 
w księdze wieczystej KW GD1Y/00005110/7 Sądu Rejonowego w Gdyni. Do Urzędu 
Miasta Gdyni wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację 
dzierżawy ww. gruntu gminnego z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności 
nieruchomości przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wójta 
Radtkego 32. W związku z powyższym, wyrażono zgodę na wydzierżawienie ww. 
nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Czynności związane z uchwałą w trakcie realizacji. 

318 XXXVI/1172/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/18 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Budżetowej 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr III/51/18 
Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 
Z uwagi na zmiany na stanowiskach przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
Gdyni zaszła konieczność zaktualizowania składu Komisji Budżetowej. Do Komisji 
powołano: Elżbierę Sierżęga, Jakuba Ubycha, Annę Szpajer, Grzegorza 
Taraszkiewicza, Lechosława Dzierżaka oraz Elżbietę Raczyńską. 

319 XXXVI/1173/21 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok 
Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której uchwalono budżet miasta Gdyni 
na 2022 r. 

320 XXXVI/1174/21 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2022-2035 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której przyjęto Wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2022-2035. Prezydent Miasta 
Zarządzeniem nr 4501/21/VIII/K z dnia 7 grudnia 2021 r. sprawie wyboru długości 
okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust.1 ustawy o finansach 
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publicznych na lata 2022-2025 dokonał wyboru okresu siedmioletniego do ustalenia 
relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 
do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych 
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące 
do dochodów bieżących budżetu. 

321 XXXVI/1175/21 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę 
nr XXVIII/912/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W związku z nieprzystąpieniem do szkolenia skierowanej 
osoby niepełnosprawnej oraz brakiem możliwości wydatkowania wszystkich 
środków PFRON, Urząd Pracy w Gdyni prosił o zmniejszenie przyznanej kwoty 
na podstawie art.11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej o 3 430,00 zł. 
Środki pozostałe z realizacji dofinansowań kosztów uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z niepełnosprawnościami w kwocie 4 443,00 zł pochodzą ze zwrotu 
za niewykorzystane dofinansowanie oraz stanowią różnicę pomiędzy wartością 
przyznanych dofinansowań a rzeczywistą wysokością kosztów turnusów 
poniesionych przez beneficjentów. Środki pozostałe z realizacji dofinansowań 
w ramach likwidacji barier  architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z niepełnosprawnościami w kwocie 19317,00 zł pochodzą ze złożonych przez 
klientów rezygnacji z możliwości wykorzystania dofinansowania. Z uwagi 
na zbliżający się koniec 2021 r. oraz brak osób ubiegających się o dofinansowanie, 
zasadne było przeniesienie tych środków na realizację dofinansowań zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z przeznaczeniem dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przyjęcie uchwały w trybie 
nadzwyczajnym wynika z nieoczekiwanych zgłoszeń klientów MOPS informujących 
o braku możliwości spełnienia warunków podpisanych umów, a tym samym 
rezygnacją z przyznanego dofinansowania. Przeniesienie środków na realizację 
dofinansowań zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami 
umożliwiło  wydatkowanie pełnej wysokości środków finansowych PFRON 
przypadających na realizację zadań w bieżącym roku. 

322 XXXVI/1176/21 

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XI/392/19 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr XI/392/19 
Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni. 
W związku z nowelizacją ww. uchwały, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2021 r. 
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zaszła konieczność dostosowania zasad wynajmu lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni do uregulowań ustawowych. 

323 XXXVI/1177/21 

sprawie przyjęcia zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024 do realizacji w roku 
2022 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której przyjęto do realizacji w 2022 r. 
zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024 przyjętym uchwałą nr XXV/853/20 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. 

324 XXXVI/1178/21 
w sprawie ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej 
ul. Harcerskiej w Gdyni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której ustalono przebieg gminnej drogi 
publicznej ul. Harcerskiej w Gdyni.  

325 XXXVI/1179/21 
w sprawie zmiany uchwały Nr III /18/18 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 5 grudnia 2018r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono uchwałę nr III/18/18 
Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącą ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni. W związku ze zmianami przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, koniecznym było określenie warunków płacowych Prezydenta 
Miasta Gdyni zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
zgodnie z brzmieniem art. 18. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw mają zastosowania do ustalania wysokości wynagrodzeń 
należnych od dnia 1 VIII 2021 r. 

326 XXXVI/1180/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/782/00 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 23 sierpnia 2000r. dotyczącej ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 
dla radnych miasta Gdyni 

Uchwała z dnia 22 grudnia 2021 r., w wyniku której zmieniono  uchwałę 
nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych  dla radnych miasta Gdyni. 
Zgodnie z art. 25 ustawy o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych przez 
Radę Gminy radnemu przysługują diety. Po zmianie tego uregulowania dokonaną 
uregulowaniem art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o  wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.1834) wysokość diet  przysługujących 
radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty 
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658). Maksymalną wysokość diet 
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców 
gminy określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Rada gminy korzystając 
z uprawnienia przyznanego jej wyżej przywołanym uregulowaniem art. 25 ustawy 
o samorządzie gminnym przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę 
funkcje pełnione przez radnego w radzie gminy. 
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