
Protokół 
z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

19 sierpnia 2015 r. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 26 sierpnia, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione.  

 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2015 – projekt zreferowała zastępca skarbnika, pani Alicja Helbin. Zmiany nie są 
jakościowo wielkie, to sporo niewielkich korekt. Opinia pozytywna – 5/0/2 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2015-2033, opinia pozytywna – 7/0/0 

3. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni – pan dyrektor Marek Karzyński omówił zmiany do studium 
oraz dokładnie zreferował złoŜone do projektu uwagi. Opinia pozytywna – 7/0/0 

4. wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego przez Romana Sutkowskiego, 
Irenę Sutkowską oraz Barbarę Sutkowską dotyczącego uchwały nr VIII/11/15 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. 
Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej, – dyrektor M.Karzyński dokładnie omówił 
projekt wraz z historią całej sprawy – opinia pozytywna 6/0/1 

5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu: „Invest 
in Pomerania” z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Słupska, Pomorską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Słupsku, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. i Agencją Rozwoju 
Pomorza S.A. Projekt zreferowała p. Agnieszka Kukiełko. Jest on realizowany w 
większości ze środków unijnych. Opinia pozytywna – 8/0/0 

6. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. Śląskiej – projekty 
dotyczące nieruchomości zreferował pan naczelnik Tomasz Banel. Opinia pozytywna 
– 7/0/0 

7. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. Hutniczej 16, opinia 
pozytywna – 7/0/0 

8. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. Józefa Bema, opinia 
pozytywna – 5/1/1 

9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Radomskiej 35, opinia pozytywna – 7/0/0 

10. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni oraz Miasta Gdyni-miasta na prawach powiatu, połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Północnej, opinia pozytywna – 6/0/1 

11. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt klubu radnych). Projekt zreferował 
r. Marcin Horała. Projekt proponuje zmianę metody pobierania opłat z metrów na 
osoby, opinia negatywna – 2/5/1 

12. kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania,– projekt 



zreferował pan wiceprezydent Michał Guć. Omówił takŜe wnoszone do projektów 
autopoprawki. Opinia pozytywna z autopoprawką – 6/0/0 

13. przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
modernizacji źródeł ciepła w budynkach naleŜących do osób fizycznych i wspólnot 
mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015” 
opinia pozytywna z autopoprawką – 6/0/0 

14. zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie 
inwestycji obejmujących demontaŜ i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację 
zbiorników bezodpływowych, opinia pozytywna – 6/0/0 

15. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów - opinia pozytywna – 
5/0/2 

 
Komisja postanowiła nie opiniować projektów uchwał w sprawie ustalenia przebiegów dróg.  
 
Ad. 2 
Następne posiedzenie – 15 września (wtorek) w siedzibie ZKM, ul. Zakręt do Oksywia, godz. 
16.00. 
 

Przewodniczący Komisji 
Kamil Góral 


