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ZAWIADOMIENIE 

O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

 W oparciu o art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego niniejszym zawiadamiam 

o możliwości popełnienia przez p. Katarzynę Gruszecką – Spychałę, pełniącą funkcję 

Wiceprezydentki Miasta Gdyni w dniu 14 grudnia 2021 roku przestępstwa ściganego 

z urzędu, a polegającego na oświadczeniu nieprawdy w dokumencie urzędowym, jakim była 

odpowiedź na interpelację Radnego Miasta Gdyni Ireneusza Trojanowicza. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 1 grudnia 2021 roku działając jako Radny Miasta Gdyni złożyłem interpelację 

w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania tzw. „InfoBoxu”, 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.,  

W dniu 14 grudnia 2021 roku Wiceprezydentka Katarzyna Gruszecka-Spychała udzieliła mi 

następującej odpowiedzi: 



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. 

W związku z treścią udzielonej odpowiedzi, w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym przeprowadziłem kontrolę w Gdyńskim Centrum Kultury, 

podczas której zażądałem dokumentów księgowych związanych z refakturowaniem mediów, 

oraz wyciągów z rachunku bankowego Gdyńskiego Centrum Kultury, które miały 

potwierdzać fakt refakturowania kosztów mediów oraz prawdziwość oświadczenia 

Wiceprezydentki Miasta Gdyni. Żądanie dotyczyło wszystkich w/w dokumentów za lata 

2013-2022.  

Przebieg kontroli ujawnił, że wbrew oświadczeniu p. Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, 

stanowiącym urzędową odpowiedź na przedłożoną interpelację, w okresie objętym kontrolą, 

tj. 2013-2022, w rzeczywistości nigdy nie dochodziło do „refakturowania kosztów” na 

Wydział Administracyjny Gminy Miasta Gdyni. Przeciwnie - analiza dokumentów 

księgowych 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. 

Tym samym bezsporne i niepodważalne jest, że Wiceprezydentka Miasta Gdyni p. Katarzyna 

Gruszecka-Spychała w odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta, jako funkcjonariusz 

publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego, kierując się bezpośrednim zamiarem 

ukrycia prawdziwych informacji, oświadczyła nieprawdę. Działanie takie, jako celowo i 

świadomie wprowadzające w błąd co do faktów i zasad rozliczeń finansowych w oficjalnym 

dokumencie, jakim jest odpowiedź na interpelację Radnego Miasta, może stanowić czyn 

zabroniony i podlegać ściganiu karnemu. Tym samym wnoszę o wszczęcie i prowadzenie 

postępowania karnego w tej sprawie. 



 

Załączniki: 

1) interpelacja Radnego Miasta Gdyni Ireneusza Trojanowicza z dnia 1 grudnia 2021 roku, 

2) odpowiedź na interpelację z dnia 14 grudnia 2021 roku, sporządzona i podpisana przez p. 

Katarzynę Gruszecką-Spychałę, 

3) zestawienie dokumentów księgowych wystawianych i otrzymywanych w związku z 

zawartą umową najmu, za lata 2013-2022, 

4) protokół kontroli przeprowadzonej w trybie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym przez Radnego Miasta Ireneusza Trojanowicza; 

 


