
Gdynia,  17.08.2022 roku 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

przeprowadzonej na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 

I. Kontrola została przeprowadzona w okresie od ………. do ………. przez radnego Ireneusza 

Trojanowicza w Gdyńskim Centrum Kultury (ul. Jana z Kolna 25, Gdynia, NIP 586 12 

13 177); 

 

II. Przedmiotem kontroli było ustalenie kosztów ponoszonych przez Gdyńskie Centrum 

Kultury w związku z zawarciem przez Gdyńskie Centrum Kultury umowy najmu lokalu 

przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni (INFO BOX), w tym zweryfikowanie prawdziwości 

oświadczeń Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Katarzyny Gruszeckiej – Spychały, zawartych 

w piśmie z dnia 14 grudnia 2021 roku. 

 

III.   Podstawę wniosków wynikających z kontroli stanowią następujące dokumenty 

uzyskane w jej trakcie: 

- umowa najmu lokalu z dnia 10 maja 2013 roku, zawarta z Centrum Kultury z siedzibą 

w Gdyni z wynajmującym Forum Kultury sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wraz z 

załącznikami i kolejnymi aneksami do tej umowy, 

- umowy użyczenia przez Centrum Kultury w Gdyni pomieszczeń na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni, z dnia 6 czerwca 2013 roku oraz z dnia 6 czerwca 2018 roku, 

- zestawienie dokumentów księgowych wystawianych i otrzymywanych w związku z 

zawartą umową najmu, za lata 2013-2022, 

- korespondencji wymienianej w związku z rozwiązaniem umowy najmu, 

- zestawienie dotacji z budżetu na rzecz Gdyńskiego Centrum Kultury; 

 

IV. USTALENIA KONTROLI 

 

W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta Gdyni Ireneusza Trojanowicza, dotyczącą 

ponoszenia przez jednostki miejskie kosztów funkcjonowania obiektu „Infobox”, z żądaniem 

wskazania kwot i jednostek, które te koszty ponoszą, okresów, za które były ponoszone w/w 

koszty oraz udziału w budżecie tego obiektu kosztów poniesionych przez deweloperów w 

związku z prezentowaniem w przestrzeni „Infoboxu” makiet, wizualizacji, etc.,  



Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Katarzyna Gruszecka – Spychała w dniu 14 grudnia 2021 roku 

udzieliła następującej odpowiedzi: 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie pokrywania koszt6w 

funkcjonowania InfoBoxu, informuje jak poniżej. 

Koszty funkcjonowania InfoBoxu ponosi Gdyńskie Centrum Kultury. W 2021 r. wynosiły 

średniomiesięcznie 28.354,28 zł. Koszty te to kwota netto powiększona o nieodliczony podatek VAT. 

Koszty z tytułu mediów refakturowane są na Wydział Administracyjny Gminy Miasta Gdyni, któremu 

GCK użycza dzierżawioną powierzchnię i wynoszą średniomiesięcznie około 24.140,50 zł brutto w 

zależności od zużycia mediów i zakresu przeprowadzonych prac serwisowych w danym miesiącu. Ww. 

koszty ponoszone są od momentu otwarcia InfoBoxu tj. od czerwca 2013 r. do chwili obecnej. 

Gdynia InfoBox z założenia pełni funkcję informacyjna i prezentacyjną. Wszystkie podmioty 

zewnętrzne prezentując swoje materiały w przestrzeni infoboxu działają w ramach wsparcia 

promocyjno-informacyjnego wydarzeń i projekt6w realizowanych przez Miasto. 

 

Gdyńskie Centrum Kultury było najemcą lokalu znajdującego się przy ul. Świętojańskiej 30 – 

„Infobox” na podstawie umowy najmu z dnia 10 maja 2013 roku. Powierzchnia objęta umową 

najmu wynosiła 377,73m2. Na podstawie kolejnych aneksów kwota czynszu najmu była 

waloryzowana i wynosiła:  

w 2013 roku – 19 723,80 zł netto (24 260,27 zł brutto) 

aneksy za lata 2014-2017 nie zostały załączone do protokołu kontroli 

w 2018 roku – 20 118,28 zł netto (24 745,48 zł brutto) 

w 2019 roku – 20 440,17 zł netto (25 141,41 zł brutto) 

w 2020 roku – 20 910,29 zł netto (25 719,66 zł brutto) 

w 2021 roku – 21 621,24 zł netto (26 594,13 zł brutto) 

 

Jednocześnie, na podstawie umów użyczenia zawartych kolejno w dniu 6 czerwca 2013 roku 

oraz w dniu 6 czerwca 2018 roku, Gdyńskie Centrum Kultury udostępniało nieodpłatnie 

miastu Gdynia pomieszczenia Infoboxu o łącznej powierzchni ok. 400m2 – stanowi to niemal 

całość powierzchni wynajmowanej pierwotnie przez Gdyńskie Centrum Kultury. Z obu 

umów użyczenia wynikało zobowiązanie miasta Gdyni do pokrywania kosztów eksploatacji 

pomieszczeń, zużytych mediów, utrzymania obiektu i otoczenia, ochrony, dostawy energii i 

wody, usług telefonicznych i internetowych. 

 

W toku kontroli Radny Miasta Gdyni Ireneusz Trojanowicz zażądał okazania dokumentów 

księgowych, o których pisała Wiceprezydent p.  Katarzyna Gruszecka – Spychała i z które 



potwierdzają fakt refakturowania w/w kosztów na Wydział Administracyjny zgodnie z 

umową. Żądanych dokumentów nie otrzymał. 

Natomiast analiza dokumentów księgowych, które zostały udostępnione Radnemu Miasta 

Ireneuszowi Trojanowiczowi, tj. zestawienia faktur za lata 2013-2022 prowadzi do wniosku, 

że miasto Gdynia nigdy nie zwracało kosztów eksploatacji pomieszczeń, zużytych mediów, 

utrzymania obiektu i otoczenia, ochrony, dostawy energii i wody, usług telefonicznych i 

internetowych, pomimo istnienia takie zobowiązania w umowie nieodpłatnego użyczenia. 

Wszystkie powyższe koszty ponosiło Gdyńskie Centrum Kultury, pomimo że w 

przekazanych miastu pomieszczeniach nie prowadziło żadnej swojej działalności.  

Zestawienia dokumentów księgowych, obejmujące kolejne lata, wskazują, że w kolejnych 

latach Gdyńskie Centrum Kultury zmuszone było do ponoszenia kosztów eksploatacji 

pomieszczeń, zużytych mediów, utrzymania obiektu i otoczenia, ochrony, dostawy energii i 

wody, usług telefonicznych i internetowych, w stosunku również do pomieszczeń 

zajmowanych przez inne podmioty prawne, na łączną kwotę: 

- 191 544,56 zł w roku 2013, 

- 327 820,60 zł w roku 2014, 

- 340 565,15 zł w roku 2015, 

- 326 972,85 zł w roku 2016, 

- 331 420,18 zł w roku 2017, 

- 337 819,09 zł w roku 2018, 

- 340 461,20 zł w roku 2019, 

- 338 020,30 zł w roku 2020, 

- 352 804,78 zł w roku 2021, 

- 114 724,30 zł w roku 2022; 

 

Wbrew twierdzeniom Wiceprezydent p. Katarzyny Gruszeckiej – Spychały żadne koszty w 

tym okresie nie były refakturowane ani nie były pokrywane przez Wydział Administracyjny 

Gminy Miasta Gdyni, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Nieznany jest również sposób 

ustalenia opłaty rzekomo zwracanej przez miasto na rzecz Gdyńskiego Centrum Kultury. 

Wskazać należy na fakt, że działanie takie, jako wprowadzające w błąd co do faktów i zasad 

rozliczeń finansowych w oficjalnym dokumencie, jakim jest odpowiedź na interpelację 

Radnego Miasta Ireneusza Trojanowicza, może stanowić czyn zabroniony i podlegać ściganiu 

karnemu. 

Podsumowując: mimo otwartości ze strony pracowników Gdyńskiego Centrum Kultury, 

zainteresowania naczelnik Wydziału Kultury oraz deklarowanej otwartości nowej dyrekcji 

Gdyńskiego Centrum Kultury, żaden z pracowników instytucji nie był w stanie potwierdzić 



prawdziwości informacji podanych przez wiceprezydent Gruszecką- Spychałe. Nie wydaje się 

możliwe nieodnalezienie ani jednej z refaktur z któregokolwiek okresu, jeśli rzeczywiście 

istniały, zwłaszcza, że wystawiane są one w dwóch egzemplarzach i przechowywane w 

dwóch rozliczających się między sobą instytucjach.  

W świetle przeprowadzonej kontroli nasuwają się następujące wnioski: 

- mimo zapisów i deklaracji, koszty najmu powierzchni Infoboxu pokrywane przez GCK nie 

były w żadnej części zwracane przez Wydział Administracyjny; 

- doprowadzenie do sytuacji, w której GCK w dobrej wierze pokrywa całość kosztów, licząc 

na ich zwrot, który nie następuje, jest działaniem władz Gdyni na szkodę tej jednostki, a 

jednocześnie „przepompowywaniem” środków z jednostki do spółki gminnej Agencja 

Rozwoju Gdyni; 

- odpowiedź na interpelacje wniesioną 1 grudnia 2021 przez radnego Trojanowicza udzielona 

w imieniu prezydenta przez wiceprezydent Katarzynę Gruszecką – Spychałę zawiera 

nieprawdziwe informacje, jest sprzeczna ze stanem faktycznym i wprowadza zarówno autora 

interpelacji jak i opinie publiczną w błąd. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo popełnienia 

czynu zabronionego, naturalną konsekwencją wydaje się zgłoszenie tego odpowiednim 

organom z oczekiwaniem zbadania sprawy. 

 

 

 


