
PROTOKÓŁ 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

Gdynia, 21 stycznia 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia- ustalenia dotyczące skargi p. [wyłączenie jawności w zakresie danych 

osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady 

Miasta Gdyni].  

 

Przewodniczący St. Borski poprosił członków komisji o przedstawienie wniosków i pytań 

dotyczących decyzji SKO z 19 grudnia ub. r. 

 

Radny Tadeusz Szemiot podtrzymał swój wniosek, zgłoszony na poprzednim posiedzeniu, 

dotyczący zaproszenia na spotkanie z członkami komisji  autora skargi.  

Radny następująco uzasadnił powyŜsze: - Dowiemy się, czy pan [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w 

Biurze Rady Miasta Gdyni] zgadza się z decyzją, czy przyzna, Ŝe popełnił błąd, czy teŜ ma 

inne zdanie i będzie się od tej decyzji odwoływał. W tej sprawie szczególnie istotny jest 

kontakt z wnoszącym skargę, poniewaŜ sprawa nie jest czarno – biała, przynajmniej w moim 

przekonaniu. Administracja publiczna mogła stworzyć u obywatela przekonanie, Ŝe zjazd z 

ulicy Morskiej naleŜy mu się. Przypomnę o wycince drzewa rosnącego w miejscu zjazdu. 

Tym samym moŜna było odczytać, Ŝe urząd wyraził zgodę. Na dodatek jest wyrok sądu 

nakazujący urządzenie takiego zjazdu do ul. Morskiej. UwaŜam, Ŝe wypowiedź pana Banela, 

iŜ gmina nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu do nieruchomości pana [wyłączenie 

jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, 

inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] , nie była do końca przemyślana. Na dodatek 

obywatel wniósł opłatę za prawo korzystania z przejazdu.  

 

Zdaniem radnego Jarosława Kłodzińskiego mało prawdopodobne jest, Ŝe kolejne spotkanie z 

panem [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna 



Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] wniesie coś nowego. W istocie jest to 

konflikt między skarŜącym a sąsiadami.  

Radny powołał się na swoją rozmowę przeprowadzoną z panem [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w 

Biurze Rady Miasta Gdyni] informując, Ŝe jest on skłonny przyjąć inne, alternatywne 

rozwiązanie, polegające na przejeździe przez dwie sąsiednie działki pod warunkiem, Ŝe 

będzie to ujęte w określone ramy czasowe. 

 

Stanowisko radnego Szemiota poparł radny Jan Kłosek. Alternatywny dojazd do posesji p. 

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna 

Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] musi być zapewniony. Problem 

powinien być rozwiązany jak najszybciej. Sprawa trwa juŜ 5 lat, a więc stanowczo za długo. 

 

Zdaniem Przewodniczącego komisji, na spotkaniu z panem [wyłączenie jawności w zakresie 

danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady 

Miasta Gdyni] , jakie odbyło się w czasie poprzedniej kadencji, wyczerpująco omówione 

zostały wszystkie aspekty sprawy. Komisja wysłuchała wszystkich stron. Zapadły wyroki 

niekorzystne dla pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 

5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność 

wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni]. Problem 

wygenerowały złe relacje pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] z 

sąsiadami. W czasie budowy domu przez pana [wyłączenie jawności w zakresie danych 

osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady 

Miasta Gdyni] wyraźnie wskazano, Ŝe miejsce wyjazdu moŜe prowadzić tylko przez działki 

sąsiadów. Pan [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła 

Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] nie podjął starań o 

sformalizowanie słuŜebności. Nie ma tu winy urzędu. Obecnie sytuacja jest rzeczywiście 



trudna, nie moŜna jednak podwaŜać orzeczeń SKO i przepisów drogowych. Formalnie skarga 

powinna być odrzucona, poniewaŜ przeanalizowane dokumenty nie dają podstaw do uznania 

skargi za zasadną.  

Przewodniczący zaproponował wystąpienie do Naczelnika wydziału gospodarki 

nieruchomościami i geodezji o przygotowanie ostatecznego stanowiska w sprawie.  

 

Radny Marcin Wołek poparł stanowisko Przewodniczącego komisji. Biegnie termin 

rozpatrzenia sprawy. Zamknięcie formalne sprawy nie wyklucza merytorycznego 

rozstrzygania. Komisja będzie monitorowała bieg wydarzeń i dąŜyła do jak najszybszego 

rozwiązania problemu. Zainteresowanie komisji powinno być czynnikiem dopingującym dla 

odpowiednich wydziałów i ich naczelników.  

 

Przewodniczący St. Borski podkreślił, Ŝe rozpatrywanie sprawy urządzenia zjazdu na ulicę 

Morską naleŜy zakończyć. Perspektywa utworzenia bus pasa całkowicie wyklucza taką 

moŜliwość. 

 

Radny T. Szemiot nadal polemizował zwracając uwagę, Ŝe większość członków komisji (5 

osób) w nowym składzie nie miała moŜliwości wysłuchania strony skarŜącej.  

Zdaniem radnego w stanowisku komisji powinna być zawarta uwaga o oczekiwaniu przez nią, 

Ŝe ustanowiony zostanie tymczasowy zjazd na ulicę Morską, z tytułu braku propozycji 

rozwiązania problemu ze strony Miasta od 2009 roku do dnia dzisiejszego. W czasie 

funkcjonowania tymczasowego rozwiązania naleŜy jak najszybciej utworzyć drogę od 

zaplecza budynków.  

 

Radny St. Borski zapytał, jak się ma powyŜsza propozycja do decyzji SKO z 19 grudnia ub. 

r., w której zabrania się  ustanowienia takiego zjazdu ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników ruchu.  

 

Radny T. Szemiot przypomniał, Ŝe  na spotkaniu z panem [wyłączenie jawności w zakresie 

danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady 

Miasta Gdyni] i jego pełnomocnikiem padła uwaga, Ŝe uniemoŜliwienie zjazdu na ulicę 

Morską jest efektem nadania mu charakteru zjazdu publicznego, a nie prywatnego. 

 



Zdaniem radnego M. Wołka przyjęcie rozwiązania sugerowanego przez radnego T. Szemiota 

byłoby jednoznaczne z rozwiązaniem problemu jednej osoby kosztem bezpieczeństwa wielu 

ludzi.  

 

Decyzję o spotkaniu się członków komisji ze stroną skarŜącą podjęto w drodze 

głosowania: 

Za spotkaniem głosowało 3. członków, przeciw 4. członków, 1 członek komisji wstrzymał 

się od głosu.  

Wobec powyŜszego wniosek radnego T. Szemiota został odrzucony.  

 

Przewodniczący komisji zaproponował zobowiązanie wydziału gospodarki nieruchomościami 

i geodezji oraz ZDiZ do jak najszybszego  rozwiązania problemu skomunikowania 

nieruchomości pana [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność 

wyłączyła Katarzyna Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni].  

 

Ustalono, Ŝe na posiedzeniu, którego termin zostanie niezwłocznie ustalony przez 

Przewodniczącego komisji, przygotowany zostanie projekt uchwały dot. skargi p. [wyłączenie 

jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna Manikowska, 

inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni], który następnie zostanie wniesiony pod obrady RM. 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 

St. Borski 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała: 

Zofia Kostrzewska 


