
PROTOKÓŁ NR 3/2015 

KOMISJI KULTURY 

Gdynia, 15 stycznia 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RMG. 

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

 

 

Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

styczniowej sesji RMG. 

 

4.1. – w spr. uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2015: 

O propozycjach budŜetowych dla  działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

mówiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani Alicja Helbin. 

Do merytorycznych pytań członków komisji odnosiła się Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury, 

pani Karin Moder.  

 

Wobec zainteresowania radnej Mirosławy Król planem finansowym dla Muzeum Miasta 

Gdyni w kontekście zaplanowanego wzrostu kosztów pozostałych,  pani K. Moder 

zaznaczyła, Ŝe zmienia się formuła działalności muzeum – jej zakres zostanie znacznie 

poszerzony. Od nowego roku placówką będzie kierował nowy Dyrektor.  

 

Pani A. Helbin wyjaśniała, Ŝe skutki finansowe zwiększeń w roku 2015 podane są dla 12 

miesięcy. W przypadku 2014 roku podano skutki za okres pół roku.  

 

Przewodnicząca M. Wagner zwróciła uwagę na rozbieŜność między informacją nt. liczby 

etatów, którą uzyskała od Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, a informacją zawartą w planie – 

wg  Dyrektora  zatrudnionych jest 35 osób, ale liczba etatów wynosi 33, zaś w planie podaje 

się 35 etatów.  

Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie powyŜszej wątpliwości i ewentualne skorygowanie 

informacji podanej w projekcie.  

 



Radna M. Król poprosiła o wyjaśnienie związane z informacją zawartą w  rozdz. 92195,  dot. 

zaplanowanych środków w wys. 3.172.648 zł. na opłacenie podatku VAT, w związku z 

budową Gdyńskiej Szkoły Filmowej. 

 

Skarbnik A. Helbin wyjaśniła, Ŝe chociaŜ urząd otrzyma zwrot podatku, to w układzie 

kasowym kwota ta musi być wykazana.  

 

Na pytanie radnego Stanisława Szwabskiego o stopień pokrycia kosztów gdyńskiej oświaty 

przez subwencję oświatową p. A. Helbin odpowiedziała, Ŝe jest to pokrycie rzędu 25 do 30 %. 

Pion finansowy moŜe, w razie potrzeby, wyliczyć dokładny udział subwencji w kosztach.  

 

Odnosząc się do pytania radnego St. Szwabskiego o wysokość subwencji na jednego ucznia 

pani A. Helbin poinformowała, Ŝe wysokość zaleŜy od szeregu elementów, np. typu szkoły, 

liczby uczniów czy kwalifikacji nauczycieli.  

 

Informacje nt. budŜetu Nagrody Literackiej, na prośbę radnego St. Szwabskiego, przekazała 

p. K. Moder. - BudŜet został podzielony. Część operacyjna jest w gestii Centrum Kultury, 

poniewaŜ wydział kultury chce zrealizować nagrodę własnymi siłami. - ZaleŜy nam – mówiła 

Naczelnik - na nowej jakości i nowym spojrzeniu. Planowane jest zorganizowanie gali w 

Muzeum Emigracji. BudŜet nagrody nie zmienia się.  

 

W związku z pytaniem radnego St. Szwabskiego o planowane inwestycje dotyczące Centrum 

Nauki EKSPERYMENT, pani K. Moder zobowiązała się do przygotowania szczegółowej 

odpowiedzi.  

 

Przewodnicząca M. Wagner zwróciła się z prośbą do p. A. Helbin o przygotowanie informacji 

nt.  przyczyny bardzo duŜego wzrostu w pozycji 3. (pozostałe) planu przychodów i kosztów 

Centrum Nauki EKSPERYMENT (w związku z pytaniem radnej Beaty Szadziul).  

 

Radny Michał Bełbot nawiązał do planu związanego z Muzeum Emigracji pytając, co się 

kryje pod pozycją „materiały i usługi”. 

 

Naczelnik K. Moder wyjaśniła, Ŝe trwa obecnie doposaŜanie sal wystawienniczych działu 

edukacyjnego i z tymi kosztami, prawdopodobnie, wiąŜą się wykazane środki.  



 

O szczegółową informację w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych Muzeum Emigracji 

(dotacja celowa w wysokości 12.258.133 zł.) poprosił radny M. Bełbot. 

PowyŜsze przyjęto w formie wniosku komisji. 

 

Przewodnicząca M. Wagner zwróciła uwagę na zmniejszającą się liczbę imprez w Centrum 

Kultury. – Co jest przyczyną spadku – brak zainteresowania czy oszczędności? – pytała 

radna.  

 

Pani K. Moder przyznała, Ŝe oszczędności są jedną z przyczyn. Centrum realizuje teŜ imprezy 

wspólnie z Wydziałem Kultury. Wszystkie duŜe projekty są kontynuowane. Zmniejszyła się 

liczba produkcji teatralnych. Ograniczenia mają miejsce w dofinansowywaniu małych 

projektów (wydawanie płyt czy ksiąŜek).   

 

Odnosząc się do pytania radnej Beaty Szadziul o przyszłość małej filharmonii, pani Moder 

stwierdziła, Ŝe stopień dofinansowania zaleŜeć będzie od moŜliwości finansowych gminy. 

 

Na pytanie r. M. Wagner o wydatki inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej pani K. 

Moder odpowiedziała, Ŝe zaplanowane środki przeznacza się na modernizację sieci 

komputerowej.  

 

Projekt budŜetu na rok 2015 zaopiniowano pozytywnie: 4/0/3 

 

4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 

Przedstawiła Skarbnik A. Helbin.  

 

Opinia pozytywna: 6/0/1 

 

Projekty występujące pod numerami 4.3., 4.4. i 4.5., dot. nadania Medali im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego,  zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 

 

 

 

Ad 2. 



 

Termin kolejnego posiedzenia: 19 lutego b.r.; godz. 17 

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Kultury  

Maja Wagner 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała: 

insp. Zofia Kostrzewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


