
Państwo radni; 

Panie prezydencie; 

Mamy dziś okazje odbyć dość symboliczną, ale ważną dyskusję na temat raportu o stanie miasta, a 

nie zawężając tego do samego dokumentu – o stanie miasta w roku ubiegłym. 

Lista mówców jest długa, nie chcę przedłużać, jestem przekonany, że wiele uwag będzie się 

powtarzać, bo pewne kwestie widzimy wszyscy i wiele z nich niepokoi nie tylko radnych, ale i gdynian. 

Spróbuję skupić się na kilku wątkach, w szczególności tych, którym jako radny mam okazje się 

przyglądać uważnie. 

Jeden wątek, kluczowy z perspektywy Forum Gdyńskiego Dialogu, którego perspektywę podjąłem się 

w Radzie Miasta reprezentować, to ten związany z transparentnością, przejrzystością i jawnością 

działań prezydenta i podległych mu uczestników. 

Tu z jednej strony rok ubiegły to rok niezwykle ograniczonego dostępu do budynku UM dla 

mieszkańców, a co za tym idzie – urzędników. Kolejny rok bez otwartych spotkań z mieszkańcami, rok 

dyskusji on-line. Powody są znane – skutki przykre. Następuje coraz większe oddzielenie decydentów 

i realizatorów od tych, którzy powierzyli im zarządzanie miastem. Nie tylko na poziomie zapowiadania 

czy konsultowania decyzji, ale także ich publikowania. Rok miniony był kolejnym rokiem bez 

publikowania zarządzeń prezydenta Gdyni – warto przypomnieć, że to dopiero zgłoszenie do 

prokuratury dokonane przez członków stowarzyszeń Bryza oraz Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka 

zaowocowało, po wielu latach, bezskutecznych próśb i wniosków, decyzją prezydenta o publikowaniu 

zarządzeń. Nadal o ważnych dla gdynian sprawach trudno było i nadal jest rozmawiać w sposób 

otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

Uruchomiona Platforma Dialogu, o której mowa w Raporcie, pozostała raczej gadżetem i nie zmieniła 

sytuacji – a szkoda. Zmiany dokonane w 2021 roku w zakresie SPP, ważne i dotykające wielu 

gdynian, wprowadzono również autorytatywnie i bez poprzedzenia ich konsultacjami z mieszkańcami 

czy radami dzielnic. Zmiany, które wprowadzono później, na skutek uwag mieszkańców, są 

najlepszym dowodem, że można było, prowadząc partnerski dialog, uwzględnić te uwagi od razu. 

Drugi wątek, to oczywiście edukacja. 

W świetle raportu, ale i obserwacji własnych – jestem przecież nauczycielem -  widać sporo 

niepokojących rzeczy. W dużej części biorą się właśnie z podejmowania decyzji w oparciu o tabelki 

Excela, zamiast konsultacji z nauczycielami, rodzicami i szeroko rozumianym środowiskiem 

oświatowym. To był rok decyzji, uchylanych później przez wojewodę, odnośnie szkoły sportowej 

tudzież nowej szkoły podstawowej, tworzonej na Władysława IV. Sytuacja, gdy wszyscy obserwatorzy 

widzą, że są to ruchy skutkujące negatywnie dla szkoły na Słowackiego, a władze miasta prowadzą 

równoległą narracje bez punktów styku z realiami, zasługuje na krytykę i sprzeciw. 

 Sytuacja, gdy w 2021 roku uchwalamy budżet, a władza wykonawcza już wie, że natychmiast po jego 

uchwaleniu pójdą pisma do szkół nakazujące im poważne ciecia budżetowe również jest naganna. 

Wskazuje ona na to, że chodziło o to, by dyskusji o gigantycznych cieciach nie prowadzić na sesji 

budżetowej. W takim razie wątek ten wraca teraz.  

Trzeci wątek to kultura. Tu trzeba nadmienić, że raport listując wiele kwestii, wielu nie wyjaśnia. 

Choćby tej, związanej z finansowaniem wielu kwestii przez Gdyńskie Centrum Kultury. Opisuje on 

podejmowane działania, inicjatywy, ale o pewnych wątkach milczy. Zwracam uwagę, że mimo 

dokonanej przeze mnie jako radnego kontroli, pracownikom GCK nie udało się potwierdzić istnienia 

dokumentów – refaktur opłat za wynajem powierzchni w Infoboxie, o których informowała w 

odpowiedzi na moją interpelacje pani wiceprezydent Gruszecka – Spychała.  

Z pozytywnych rzeczy warto docenić przedsięwzięcia upamiętniające postać budowniczego Gdyni – 

inżyniera Tadeusza Wendy. Z perspektywy Gdyni bardzo spóźnione, ale godne. 

Raport jako całość jest wyraźnie zszyty dość grubą fastrygą z dość luźno dopasowanych części. 

Miesza się drobne działania z decyzjami strategicznymi, rzeczy jednorazowe z cyklicznymi, w jednych 



kwestiach (np. budżet obywatelski) rozwija się wątki bardzo szczegółowo, w innych pozostaje się na 

dużym poziomie ogólności. Myślę, że gdyby ten dokument miał być prezentowany poza granicami 

Gdyni, byłby przygotowany staranniej i spójnie stylistycznie oraz merytorycznie. Niestety, został 

przygotowany dla radnych i mieszkańców, dlatego daleki jest od ideału. Do tego traktowania trudno mi 

przywyknąć. Nie mam wpływu na działania pana prezydenta w tej kwestii, mogę przynajmniej 

powiedzieć o swojej niezgodzie na nie. 

 

 

 


