
PROTOKÓŁ 

KOMISJI SPORTU 

Gdynia, 16 czerwca 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RMG. 

2. Informacja Dyrektora Gdy ńskiego Centrum Sportu dot. wyników 

administrowania halą Gdynia Arena w pierwszym półroczu 2015 r.  

3. Sprawy wniesione.  

4. Termin kolejnego posiedzenia.  

 

 

Ad 1.  

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad RM. 

 

5.6.- projekt uchwały zmieniający uchwałę RM w spr. uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 

rok 2015: 

Proponowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dziale „Kultura fizyczna i 

sport”, przedstawiła Z-ca Skarbnika, pani Alicja Helbin – zgodnie z danymi zawartymi w 

załączniku.  

W kontekście zmian budŜetowych o dochodach i wydatkach Gdyńskiego Centrum Sportu 

poinformował Dyrektor Marek Łucyk.  

 

Radna Hanna Mazur przekazała zgłoszone przez mieszkańców krytyczne uwagi dotyczące 

Zespołu Szkół Nr 10, zgodnie z którymi część budynku, juŜ wyremontowana, przeznaczona 

zostanie do uŜytkowania przez przedszkole, natomiast uczniowie korzystać będą z części 

niewyremontowanej.  

Uznano, Ŝe w przedmiotowej kwestii konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji i 

wyjaśnień.  

 

Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 

 

5.7.- … w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 



Przedstawiła p. A. Helbin. 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 

 

5.26- w spr. wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się rozpalanie ognisk: 

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pani ElŜbieta Wiłucka,  

poinformowała o negatywnej opinii wydziału ze względów formalno – prawnych 

(niewłaściwa podstawa prawna) i merytorycznych. Z uwagi na niebezpieczeństwo poŜarowe 

konieczne jest ustalenie określonych rygorów. Temu ma słuŜyć opracowanie regulaminu 

przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i ZDiZ (ustalenie przyjęte na Kolegium 

Prezydenta).  

NaleŜy wziąć takŜe pod uwagę, Ŝe miejsce proponowane na rozpalanie ognisk sąsiaduje z 

bardzo atrakcyjnym terenem, na którym moŜe powstać hotel.  

Wydawanie decyzji o rozpalaniu ognisk leŜy w kompetencjach Prezydenta.  

 

Zdaniem radnego Ireneusza Bekisza naleŜy się liczyć nie tylko z  niebezpieczeństwem 

poŜarowym, ale takŜe z ryzykiem powstawania konfliktów społecznych z tytułu korzystania 

bądź nie z moŜliwości rozpalania ognisk.  

 

Radna H. Mazur wyraziła zdziwienie poruszeniem, jakie projekt wywołał. Radna podkreśliła, 

Ŝe wierzy w rozsądek gdynian.  

- Czasy nadzorowania  mieszkańców przez urzędników skończyły się – oświadczyła radna.  

Radna powołała się na przykłady krajów skandynawskich i terenów nad jeziorami 

kaszubskimi, gdzie nie obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.  

 

Opinia negatywna: 1/5/0 

 

5.8.- w spr. ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy: 

W imieniu projektodawcy - klubu radnych „Samorządność”, projekt przedstawił radny P. 

Brutel.  

 

Zdaniem radnej H. Mazur celowe byłoby podwojenie, czy wręcz zwielokrotnienie 

proponowanej stawki. Rady uzyskałyby w ten sposób środki umoŜliwiające realizację 

zauwaŜalnych przedsięwzięć.  



 

Radna J. Zielińska zwróciła uwagę, Ŝe projekt dotyczy jednej z kilku funkcjonujących w 

Gdyni form partycypacji budŜetowej.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 

 

Ad 2. 

Goszczący na posiedzeniu Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, pan Marek Łucyk, 

przedstawił członkom komisji analizę porównawczą wyników administrowania halą Gdynia 

Arena w drugim półroczu 2014  z wynikami uzyskanymi w pierwszym półroczu 2015 (od 

stycznia b.r. hala administrowana jest przez GCS).  

W pierwszej połowie b.r., w relacji do półrocza 2014 roku,  odbyło się mniej koncertów, 

natomiast zdecydowanie więcej miejskich imprez. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi 

organizatorami eventów sportowych, kulturalnych oraz koncertów. GCS nie będąc zakładem 

budŜetowym moŜe sobie pozwolić na swobodniejsze negocjacje cenowe. Hala, z uwagi na 

swoją powierzchnię, nie konkuruje z gdańską halą jeśli chodzi o imprezy. Gdyńska hala 

kieruje swoją ofertę do zdecydowanie innych podmiotów. 

Dyrektor GCS stwierdził, Ŝe pierwsze podsumowanie pozwala myśleć optymistycznie i 

będzie stanowiło materiał pomocniczy przy  opracowywaniu koncepcji dalszego 

funkcjonowania hali.  

 

Ad 3. 

Radna H. Mazur przekazała informację uzyskaną na spotkaniu z Prezesem Spółdzielni 

Mieszkaniowej na Karwinach, zgodnie z którą nie jest realizowana oddolna inicjatywna 

urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie spółdzielni.  

 

Do powyŜszej uwagi odniósł się Dyrektor GCS, pan M. Łucyk, informując, Ŝe wszystkie 

siłownie zewnętrzne, naleŜące do zadań  GOSiR-u w roku 2014, zostały wykonane. Być moŜe 

realizacja siłowni, o której mówiła radna Mazur, leŜała w gestii ZDiZ.  

Pan Łucyk zobowiązał się do wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. Ustalono, Ŝe radna Mazur 

wyśle do Dyrektora GCS email, w którym poda szczegółowe informacje.  

 

 

 



Ad 4. 

Przewodniczący komisji, radny J. Kłodziński, podał termin kolejnego posiedzenia: 18 

sierpnia b.r.; godz. 17 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Sportu 

Jarosław Kłodziński 

 

 

 

 


