Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
30 grudnia 2014 r.
Porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia.
2. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
3. ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Ad 1. Posiedzenie komisji rozpoczął powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieszek.
Ad 2. Dyrektor BPP Marek Karzyński omówił kolejno projekty uchwał w sprawach
dotyczących ładu przestrzennego, które zaopiniowano w głosowaniach:
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnic Śródmieście i Kamienna Góra w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i
al. Marszałka Piłsudskiego – 8/0/0,
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej – 8/0/0,
- zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Gdyni – tutaj radny Ireneusz Bekisz
stwierdził, Ŝe nie było uzgodnień ze strategicznym partnerem projektu, jakim jest gdyński
port. Powoływał się na rozmowę z przedstawicielem portu, który wyraził zdziwienie brakiem
wystąpienia o opinię tej instytucji. Dyrektor M. Karzyński wyjaśnił, Ŝe uzgodnienia były
prowadzone przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego rejonu w 2014 roku. Ponadto nie ma uzasadnienia dla pozostawienia wskazanych
terenów granicach portu. Opinia zawarta w projekcie uchwały nie zamyka sprawy.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 5/2/1.
Profesor Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekty uchwał w sprawie wyboru Biura
Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2014 rok oraz zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za
inkaso, które zaopiniowano pozytywnie w głosowaniach z jednakowym wynikiem: 8/0/0.
Następnie p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
zaprezentował projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie zasad oddawania w dzierŜawę nieruchomości gminnych oraz ich
obciąŜania – głosowanie: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Gdyni, połoŜonej przy ul. Jaskółczej – głosowanie: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25 – głosowanie: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni lokalu
mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 3 wraz z udziałem w
częściach wspólnych i prawie uŜytkowania wieczystego gruntu - głosowanie: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
na nieruchomość będącą w uŜytkowaniu wieczystym osoby prawnej ustanowionym na
gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni – głosowanie z autopoprawką: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na zniesienie współuŜytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie
stanowiącym własność Skarbu Państwa - głosowanie: 8/0/0,
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
połoŜonej w Gdyni ul. Leszczynki 175 - głosowanie: 8/0/0.
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Skarbnik MG wyjaśnił zapisy projektów uchwał w sprawie przekształcenia zakładów
budŜetowych: ABK 3 i 4 po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostki budŜetowe ABK 3
i ABK 4. Obie propozycje zyskały opinie pozytywne w głosowaniach z jednakowym
wynikiem: 8/0/0. Natomiast projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu
budŜetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa” został zaakceptowany w głosowaniu: 7/0/1.
Przewodniczący komisji zwrócił się do radnych z prośbą nadsyłania (pocztą elektroniczną)
propozycji zagadnień, którymi miałaby zająć się komisja.
Radny Paweł Stolarczyk przypomniał o deklaracji dalszego prowadzenia rozpoczętych przez
Komisje Gospodarki Mieszkaniowej tematów.
Ad 3. Ustalono termin posiedzenia komisji: 13 stycznia 2015 r. godz. 17.00.
Stały termin posiedzeń komisji: wtorek, tydzień przed sesją, 17.00
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek
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