
Protokół Nr 6 
z Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa 

21 kwietnia 2015 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 22 kwietnia. 
2. Projekt uchwały w sprawie pomnika ORP Orzeł 
3. Sprawy bieŜące. 

 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 
4.1. – zmian w budŜecie miasta na 2015 rok – projekt zreferował skarbnik Miasta. Dominanta 
zmian leŜy w środkach przenoszonych z roku 2014 na 2015. Przenosimy teŜ środki rad 
dzielnic. Ogólnie nastąpi przyrost budŜetu, choć o kwoty stosunkowo nieduŜe. Zwiększenia 
nastąpią m.in. na gdyński kalendarz imprez, na Openera. W duŜym stopniu udało się 
ograniczyć zewnętrzne zasilanie zwrotne (kredyty). Opinia pozytywna – 5/1/2 
4.2. – WPF – opinia pozytywna – 5/1/2 
4.8. – FLOW – projekt zreferował Paweł Brutel. R. Tadeusz Szemiot prosił o 
przygotowanie i udostępnienie raportu z realizacji wszystkich projektów, w których 
miasto Gdynia uczestniczy. Jakie są obszary aktywności naszego miasta? Jak wygląda 
los projektów, do których przystępujemy? Opinia pozytywna – 8/0/0 
4.9. – porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ŁęŜyce – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.18. – wykaz kąpielisk w Gdyni – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.20. – zmian w uchwale o Strefie Płatnego Parkowania. Zmiany polegają na przyznaniu 
większych uprawnień osobom niepełnosprawnym. Opinia pozytywna z autopoprawką – 8/0/0. 
Wnioskodawcy (klub PO) poinformowali o zamiarze wycofania projektu 4.21., dlatego 
komisja go nie głosowała.  
 
Ad. 2 
R. Beata Szadziul przedstawiła informację na temat inicjatywy „SANTI – odnaleźć Orła”. 
Firma SANTI organizuje ekspedycję nurkową, mającą na celu odnalezienie wraku ORP 
„Orzeł”, zaginionego bez wieści w czerwcu 1940. Komisja postanowiła wnieść na jutrzejszą 
sesję projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na lokalizację pomnika załogi ORP 
„Orzeł”.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował o udzieleniu odpowiedzi p. Mariuszowi 
Jagłowskiemu w sprawie regulaminów konkursów dla Rad Dzielnic. Postanowiono zaprosić 
przewodniczących rad dzielnic na najbliŜsze posiedzenie Komisji – 21 maja o godz. 17.00, 
celem poruszenia m.in. tych właśnie kwestii. 
 
R. Paweł Stolarczyk wnioskował o zaopiniowanie prośby mieszkańców w sprawie 
umieszczenia na budynku przy Al. Marsz. Piłsudskiego tablicy pamiątkowej poświęconej pp. 
Polkowskim, przedwojennym gdyńskim harcerzom.  
 
R. Paweł Stolarczyk poruszył kwestię buspasów w ul. Morskiej. O informację w tej sprawie 
naleŜy poprosić ZDiZ.  

 
Przewodniczący Komisji 

Paweł Brutel 


