
ZARZĄDZENIE NR 2950/11/VI/S 
PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

z dnia 2 sierpnia 2011 roku 
 

w sprawie powołania zespołu ds. analizy produktów ubezpieczeniowych. 
 

 Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się zespół ds. analizy produktów ubezpieczeniowych, zwany 
dalej: zespołem, w składzie: 
1) Krzysztof Szałucki  – skarbnik Miasta - przewodniczący zespołu; 
Członkowie zespołu: 
2) Anna Łepik   – Wydział Spraw Społecznych;  
3) Urszula Nowotna  – Wydział Administracyjny; 
4) Jerzy Cieśliński   –  Wydział Nadzoru Właścicielskiego; 
5) Krystyna Przyborowska – Wydział Edukacji; 
6) Beata Kosecka   –  Wydział Księgowości Urzędu; 
7) Teresa Horiszna   – Wydział Inwestycji; 
8) Mirosława Jezior  –  dyrektor MOPS; 
9) Roman Witowski  –  dyrektor ZDiZ. 
 

 § 2. Zadaniem zespołu jest opracowanie koncepcji kompleksowego i spójnego 
systemu ubezpieczeń, obejmującego wszelkie aspekty działalności Gminy Miasta 
Gdyni poprzez: 
1) określenie potrzeb gminy w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych jak i takich, 

których zakup, ze względu na profil działalności oraz rolę jaką przyjmuje Gmina 
Miasta Gdyni (np. inwestor), byłby celowy; 

2) analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych; 
3) przygotowanie dokumentu będącego podstawą negocjacji z brokerem. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Prezydent Miasta Gdyni 
 

dr Wojciech Szczurek 

                                            
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. 



UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań 
Prezydenta Miasta należy m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym. Prezydent 
wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta (art. 33 ust. 1 cytowanej 
ustawy). 
 Do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Miasta oraz 
realizacji zadań o szczególnym znaczeniu – prezydent może, zgodnie z § 23 ust. 1 
Regulaminu organizacyjnego, powoływać zespoły eksperckie, doradcze lub 
zadaniowe, ustalając ich skład osobowy, przedmiot oraz zasady działania.  
 Dotychczas niezbędne dla Gminy produkty ubezpieczeniowe były zakupywane 
doraźnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Takie rozwiązanie pociąga za sobą 
wielość podmiotów ubezpieczeniowych oraz uniemożliwia negocjowanie cen czy 
warunków poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Określenie potrzeb 
Gminy w tej materii i opracowanie szczegółowej koncepcji ubezpieczeniowej 
umożliwi przygotowanie kompleksowej oferty przez towarzystwa ubezpieczeniowe, 
co może skutkować obniżeniem kosztów poszczególnych produktów 
ubezpieczeniowych. 
 
 


