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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 49 

13 marca 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.03.09, godz. 09.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 22 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
(11 grudnia 2008 r.), 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RMG, 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski, 
4. Ustalenie terminu najbliŜszego posiedzenia 

komisji. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń – 5/0/0. 
Ad. 2 
Projekty uchwał (3) w sprawie nadania Medali im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego zreferował r. Andrzej 
Kieszek, przewodniczący Komisji Statutowej. 

1. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 37 (ks. Grzegorz 
Miloch). – opinia pozytywna – 7/0/0 

2. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 38 (prof. Krzysztof 
Skóra) – opinia pozytywna – 7/0/0 

3. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 39 (Józef Poltrok) – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
przedstawiła z-ca skarbnika, p. Alicja Helbin. Opinia 
pozytywna – 4/2/1. 
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gdyńskiego 
Centrum Innowacji – jednostki budŜetowej z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu SCIPARK w ramach 
Programu INTERREG IV C zreferował wiceprez. 
M.Guć. Opinia pozytywna – 7/0/0. 
Projekt w sprawie skargi z dnia 17 grudnia 2008 r. 
złoŜonej przez radcę prawnego Małgorzatę Okoń, w 
imieniu Hades S.A. na uchwałę nr XXI/507/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 
Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i 
Ejsmonda; - opinia pozytywna – 6/0/0 
Projekt w sprawie skargi z dnia 09 grudnia 2008 r. 
złoŜonej przez adwokata Łukasza Balcera, w imieniu 
Grzegorza Ślusarczyka i Anny Kulety na uchwałę nr 

XXI/566/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack, terenu połoŜonego na zachód od ul. Łęczyckiej; 
opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 3 
Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z 
działalności StraŜy PoŜarnej i StraŜy Miejskiej. Spotkanie 
poświęcone omówieniu tych sprawozdań odbędzie się po 
sesji (26.02), o godz. 16.30, być moŜe w StraŜy PoŜarnej.  
Jeśli pojawi się wersja elektroniczna, zostanie ona 
przekazana członkom komisji. 
Przewodniczący komisji krótko omówił spotkanie z 
komendantem wojewódzkim Policji, w którym wziął 
udział, a podczas którego rozmawiano o budŜecie policji 
na 2009 rok. 
Komisja prosi Wydział InŜynierii Ruchu o przekazanie 
informacji o moŜliwości wybudowania parkingu w 
miejscu nieuŜytkowanej pętli autobusowej przy ul. Zakręt 
do oksywia przy stacji SKM Gdynia Grabówek. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej, Komisja Kultury, 
Komisja Sportu – 17 lutego: 
 
Wspólne posiedzenie Komisji Strategii i PG, Komisji 
Sportu i Komisji Kultury, przy obecności członków 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz 
przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego odbyło 
się w Akwarium Gdyńskim. Gości powitał 
przewodniczący Komisji Marcin Wołek. Na prelekcję o 
dniu wczorajszym, dzisiejszym i jutrze placówki zaprosił 
zebranych dyrektor MIR doc. dr hab. Tomasz Linkowski, 
wręczając wcześniej bogato ilustrowane materiały 
promocyjne. Multimedialna prezentacja odbyła się w Sali 
kinowej, jednym z szeregu pomieszczeń części 
edukacyjnej, którą w dalszej części spotkania radni mieli 
moŜliwość zwiedzenia. Akwarium Gdyńskie funkcjonuje 
na prawach ogrodu zoologicznego, którego ekspozycja 
obejmuje 1500 zwierząt (ok. 180 gatunków). Rozwój 
placówki z własnych środków jest jednak ograniczony. 
Istnieje potrzeba dofinansowania inwestycji, których 
celem jest zwiększenie powierzchni ekspozycji (z 900m2  

do 1500m2), instalacja zbiorników wielkogabarytowych 
(do 600 ton łącznie), podniesienie komfortu zwiedzania 
(m.in.: klimatyzacja), zwiększenie dostępności – wzrost 
liczby zwiedzających i uczestników programów 
edukacyjnych oraz zasięgu oddziaływania tych 
programów. Koszt projektów, które wykonywane będą 
etapowo, sięga kwoty 35 mln. zł. Po środki Instytut 
aplikuje do funduszy unijnych. Z problemem dostępności 
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wiąŜe się brak komunikacji miejskiej – linii autobusowej, 
która dowiozłaby potencjalnych zwiedzających do 
placówki. Akwarium Gdyńskie prowadzi szeroką 
działalność edukacyjną (finansowana m. in.: przez Urząd 
Miasta Gdyni), mającą na celu upowszechnianie wiedzy 
o morzu i jego zasobach, a takŜe propagowanie ochrony 
środowiska (w 2008 r. ok. 35 tyś. uczestników). Po 
dyskusji na temat współpracy i rozwoju placówki, obecni 
na spotkaniu pod opieką kadry specjalistów zwiedzili 
kolejno laboratoria biologiczne, eksperymentalną 
pracownię wody, salę przedszkolną i salę „mokrą”. 
Następnie zapoznano się z pracami w przyziemiu, gdzie 
zostały zainstalowane cztery wielkogabarytowe panele 
akrylowe, poprzez które zwiedzający będą mieli okazję 
podziwiać jednocześnie świat podwodny i nawodny. 
Nowe ekspozycje zostaną otwarte w maju. Z chwilą 
pozyskania środków nastąpią kolejne adaptacje. Po 
znakomitym poczęstunku, goście zwiedzali ekspozycję 
Akwarium. Radni podziękowali panu dyrektorowi oraz 
pracownikom za ciekawe spotkanie, deklarując chęć 
współpracy. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 24 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
lutową sesję RMG. 

Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Przytoczone niŜej numery projektów odpowiadają 
numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad.  
4.2.- w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane (…): 
Projekt oraz informację nt. form ochrony 
konserwatorskiej realizowanej na terenie Gdyni 
przedstawili Wiceprezydent Marek Stępa i Miejski 
Konserwator Zabytków Robert Hirsz.  
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił na wstępie prezentacji, 
iŜ formy ochrony realizowane przez gminę są pochodną 
rozwiązań systemowych obowiązujących w państwie.  
W przedmiotowym projekcie po raz pierwszy 
zastosowane są zasady podziału dotacji uchwalone przez 
Radę, które rozszerzają zakres dotowanych obiektów (nie 
tylko obiekty wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków, ale i obiekty połoŜone na obszarach objętych 
ochroną konserwatorską). Obiekty objęte indywidualną 
ochroną, na podstawie zapisów w planie, mogą być 
dofinansowane w większym stopniu (do 50 %), pozostałe 
do 30 %. Zabytki umieszczone w rejestrze mogą 
otrzymać dofinansowanie do 75 %. 
Zmianie uległ terminarz poszczególnych działań w 
uchwalonej procedurze. Wnioski składane są do 10 
stycznia. 
Odnosząc się do złoŜonych wniosków Wiceprezydent 
poinformował o nieuwzględnieniu 6. spośród 21., w tym 
dwa wnioski złoŜone zostały przez podmioty działające 
dla uzyskania zysków, a więc wykluczone z dotowania, 
dwa wnioski dotyczyły działań nie mających charakteru 
konserwatorskiego, jeden -  budynku usytuowanego poza 
obszarem objętym ochroną. Szósty wniosek dotyczył 
obiektu wpisanego do rejestru (Dom śeglarza Polskiego), 
ale nie został uwzględniony ze względu na skalę robót, 
których koszt wyniósłby 1 150 000 zł., a więc 
przekroczyłby  całą kwotę przeznaczoną w budŜecie na 

dotacje. Zakłada się, Ŝe Akademia Morska, która obecnie 
funkcjonuje w wymienionym obiekcie, ma szansę na 
uzyskanie środków od resortu, któremu podlega. Gdyby 
tak się nie stało finansowanie robót moŜe być rozwaŜane 
w kolejnych latach.  
Pozostałe 15. wniosków spełniały wymogi formalne i 
uwzględnione zostały w części (dot. części robót) lub w 
całości  (wykaz robót w uzasadnieniu projektu). Łącznie 
przeznacza się kwotę 1 180 000 zł. Wnioskodawcy 
otrzymają maksymalną dotację przewidzianą dla 
odpowiedniej kategorii obiektów. 
Zdaniem radnego A. Bienia przewidywane koszty prac są 
bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku wniosku pana Ł. 
Hundsdorffa (kamienica przy ul. Starowiejskiej 
7/Abrahama 2), wobec czego radny interesował się, czy 
podane kwoty podlegać będą weryfikacji.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ długość frontu elewacji 
budynku jest trzykrotnie dłuŜsza od przeciętnej. 
Konieczne są do wykonania roboty o charakterze 
izolacyjnym celem przeciwdziałania zawilgoceniu 
budynku.  
Pan R. Hirsz uzupełnił powyŜsze wyjaśnienie informacją 
o późnym wpłynięciu wniosku. Z pewnością 
wnioskowana kwota zostanie zweryfikowana. Podjęcie 
uchwały nie jest równoznaczne z natychmiastową 
wypłatą pieniędzy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Pan P. Hirsz szerzej omówił zagadnienie form prawnej 
ochrony zabytków na terenie Gdyni. Są to formy 
funkcjonujące na podstawie ustawy o ochronie zabytków 
i planowania przestrzennego.  
Pierwszą formą jest  wpis do rejestru na podstawie 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O 
wydanie takiej decyzji moŜe wnioskować zarówno 
właściciel, jak i uŜytkownik.  
Obiekt moŜe być teŜ wpisany do rejestru z urzędu. 
Drugą formą ochrony jest przyjęcie stosownych ustaleń 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (czasami ochronę zapewniają zarówno 
wpisy w rejestrze, jak i zapisy planów).  
RóŜnica pomiędzy w/w formami polega jedynie na 
podejmowaniu decyzji przez rózne podmioty. W 
przypadku wpisu do rejestru  nie ma regulacji 
określających sposób postępowania. W przypadku 
planów obligatoryjne jest dbanie o tego rodzaju obiekty. 
Pan Hirsz poinformował teŜ o 3. formie, tj. ustanawianiu 
parku kulturowego. Forma ta jest rzadko stosowana w 
Polsce.  
Radnego Bogdana KrzyŜanowskiego interesowała 
kwestia stworzenia gminnego programu ewidencji 
zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.  
Miejski Konserwator Zabytków zapewnił, iŜ oba 
dokumenty są juŜ tworzone. Będą one miały charakter 
materiałów pomocniczych – nie będą ustanawiały 
ochrony prawnej. Program opieki nad zabytkami moŜe 
być przyjęty dopiero z chwilą zakończenia ewidencji 
obiektów, których w Gdyni jest ponad 800. Stosowne 
wykazy przygotowały róŜne podmioty. Obecnie jest to 
weryfikowane.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe najbardziej praktyczne, 
a więc znaczące działania z zakresu ochrony są juŜ 
realizowane –  dotowanie remontów obiektów. 
Odnotowano sukces w sposobie podejścia do dotacji ze 
strony właścicieli, którzy początkowo traktowali je jako 
zagroŜenie  dla ich prawa własności, natomiast obecnie 
traktują  jako cenną pomoc.  
Pan R. Hirsz dodał, iŜ gdyński program jest programem 
eksperymentalnym. Wynika to m. in. z tego, Ŝe gdyńska 
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liczba zabytków jest ograniczona, niemniej godny 
odnotowania jest fakt przyznania w bieŜącym roku przez 
Gdynię 15. dotacji, podczas gdy – dla porównania - 
Gdańsk przyznał takich dotacji 11., przeznaczając na ten 
cel 3 200 000 zł.  
Radny B. KrzyŜankowski uściślił, Ŝe interesują go 
szczególnie zabytki będące własnością Miasta. Jak 
wygląda sytuacja miejskich zabytków dzierŜawionych 
przez zewnętrzne podmioty? Czy jest to kontrolowane? 
Radny przyznał, iŜ przyczyną jego niepokoju jest 
informacja o znacznej dekapitalizacji willi „Śreniawa”.  
Wiceprezydent przypomniał, iŜ sąd ma rozstrzygnąć, czy 
uchwalony przez Radę miejscowy plan,obejmujący 
ochroną will ę, zacznie wkrótce obowiązywać. Jeśli tak 
się stanie, wszelkie działania związane z obiektem będą 
musiały być zgodne z zasadami opisanymi w planie.  
Pomimo powyŜszych wyjaśnień radny B. KrzyŜanowski 
stwierdził, iŜ będzie postulował o przyjęcie przez komisję 
wniosku o wpisanie willi „Śreniawa” do rejestru 
zabytków.  
Zdaniem p. M. Stępy wniosek jest pochopny z uwagi na 
wartość przedmiotowego obiektu. Na listę zabytków 
dotowanych udaje się wpisać w ciągu roku od 3. do 4. 
obiektów. Willa „Śreniawa” nie jest obiektem o na tyle  
wybitnych walorach, aby zapewniło to pozytywną 
weryfikację wniosku. W Gdyni są obiekty, które w 
większym stopniu wymagają objęcia ochroną. Willa nie 
jest zabytkiem zagroŜonym chociaŜby z uwagi na 
przywołany juŜ zapis w planie.  
Radny B. KrzyŜanowski przypomniał, iŜ gmina 
dwukrotnie protestowała wobec postanowienia o objęciu 
willi  ochroną, po czym stwierdził, iŜ swój wniosek 
uwaŜa za zasadny.  
Wiceprezydent po raz kolejny przypomniał, co było 
przyczyną takiego stanowiska władz Miasta – willa nie 
jest obiektem o wybitnej wartości, natomiast rozwój bazy 
hotelowej jest dla władz Miasta jednym z  priorytetów. 
Ostatecznie jednak plan zobowiązuje do ochrony willi i 
takie postanowienie, w razie pozytywnej decyzji sądu, 
będzie realizowane.  
Radny B. KrzyŜanowski stwierdził: - Prawnicy firmy 
mogą proces wygrać i dlatego nadal widzę zagroŜenie dla 
obiektu, z którym jestem emocjonalnie związany.  
Radny B. KrzyŜanowski nie zgodził się z sugestią r. M. 
Horały o wprowadzenie do wniosku trybu warunkowego, 
tj. uzaleŜnienie realizacji postulatu dokonania wpisu do 
rejestru od decyzji sądu w spr. planu.  
Wobec powyŜszego Przewodniczący komisji poddał pod 
głosowanie wniosek  w proponowanym przez jego autora 
brzmieniu.  
Wniosek r. B. KrzyŜanowskiego zobowiązujący władze 
Miasta do wystąpienia o wpisanie willi „Śreniawa” do 
rejestru zabytków został przyjęty: 2/1/0.  
4.3. – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości poł. 
przy ul. Adwokackiej 18: 
Projekt przedmiotowy, jak i kolejne, prezentował 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.4. – w spr. wyraŜenia zgody na bezprzetargową  
sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Spokojnej 4 na rzecz jej 
uŜytkownika wieczystego: 
Radny B. KrzyŜanowski poprosił Wiceprezydenta o 
wyjaśnienie zasad rządzących uŜytkowaniem 
wieczystym. Czy Miasto oferuje działki do objęcia 
uŜytkowaniem, czy teŜ jest to inicjatywa podmiotów 
zainteresowanych dzierŜawą? Kto wydaje pozwolenie na 
inwestowanie na terenach takich działek? W przypadku 

jak długiego okresu dzierŜawy Miasto musi zwrócić 
poczynione nakłady i jak się je wylicza? 
Wiceprezydent wyjaśnił iŜ uŜytkowanie wieczyste 
ustanawiane jest na okres od 40. do 99. lat. Wyceny 
dokonuje się poprzez określenie róŜnicy między 
wartością uŜytkowania wieczystego a wartością 
nieruchomości (naleŜność odpowiadająca tej róŜnicy 
obciąŜa uŜytkownika). Wyceny dokonuje biegły 
rzeczoznawca. O ustanowieniu dzierŜawy decyduje Rada 
Miasta w drodze podjęcia stosownej uchwały.  
W związku z pytaniem, czy działki są wystawiane przez 
Miasto, czy teŜ wskazywane przez osoby zainteresowane, 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ stosowane są oba 
rozwiązania. Odbywają się przetargi, na które radni 
wyraŜają zgodę. Oddawanie w uŜytkowanie wieczyste 
bez wniosku zainteresowanego odbywa się dość rzadko. 
UŜytkownik wieczysty posiada prawa do swobodnego 
dysponowania nieruchomością, włącznie z prawem do 
kupna bądź sprzedaŜy. Władztwo gminy ograniczone jest 
wyłącznie do zbycia lub oddania w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości.  
W związku z kolejnym pytaniem radnego 
KrzyŜankowskiego -  w jakim przypadku wydzierŜawia 
się na okres 40., a w jakim na okres 99. lat -
Wiceprezydent wyjaśnił , iŜ wiąŜe się z tym proces 
historyczny. Niegdyś wydzierŜawiano na okres 40. lat, 
obecnie ustawa przewiduje roszczenie o przedłuŜenie 
uŜytkowania wieczystego do 99. lat i jeśli ktoś o to 
występuje, otrzymuje zgodę. Obecnie oddaje się w 
uŜytkowanie części nieruchomości w celach 
regulacyjnych i dotyczy to przewaŜnie gruntów 
spółdzielni mieszkaniowych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.5.- w spr. regulacji stanu prawnego i sprzedaŜy 
bezprzetargowej na rzecz dzierŜawcy nieruchomości 
gminnej połoŜonej przy ul. Rolniczej 14: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.6.- w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej …: 
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o autopoprawce 
w pkt. 2. paragr. 1. projektu, zgodnie z którą wpisuje się 
2. działki o numerach: 225/33 oraz 357.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.7. – w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym PWiK…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
Aneks do zaplanowanego porządku obrad RMG: 
2. -  projekt uchwały w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości /…/ przy ul. Sienkiewicza …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
3. – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości /…/ przy ul. H. Sienkiewicza 33 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4. – w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym  kapitale zakładowym PWiK /…/ w 
postaci prawa własności nieruchomości: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5. – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  
/…/ nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował komisję o  
wprowadzeniu pod obrady Rady w trybie 7-dniowym 
projektu uchwały w spr. wyraŜenia zgody na zamianę 
zabudowanej nieruchomości poł. przy ul. Redłowskiej 31 
/…/ na nieruchomości będące własnością Skarbu 
Państwa.  
Ad 2.  
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Termin kolejnego posiedzenia: 3 marca b.r.; godz. 17 
(spotkanie z mieszkańcami terenu Wzg. Orlicz Dreszera).  
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 25 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała regulamin organizacyjny Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni. Zasadnicze zmiany w 
regulaminie to stworzenie odrębnego działu 
informatycznego, pozostałe zmiany mają charakter 
porządkujący. 
Opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 4 
P. dyrektor MBP przekazała komisji publikacje biblioteki 
oraz omówiła plany na przyszłość. 
______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2009-02-17: 

 
9393/09/V/M - pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta 
Gdyni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników PORT 
LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o.o. 

9394/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
dotyczącego utrzymania sprawności 
fizycznej i psychicznej osób chorych 
na stwardnienie rozsiane, 
mieszkańców Gdyni 

9395/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
dotyczącego prowadzenia 
aktywizacji społecznej osób po 
amputacji krtani, mieszkańców 
Gdyni 

9396/09/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

9397/09/V/O - dofinansowania dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni 
kosztów wyjazdu grupy uczniów i 
opiekunów do zaprzyjaźnionego 

Gimnazjum EMA w Bonn w ramach 
wymiany polsko – niemieckiej 

9398/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
głównych dla laureatów 
Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o 
Krajach Niemieckojęzycznych w 
kategoriach dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni 

9399/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją VIII 
Konkursu Piosenki Morskiej 
„Śpiewajmy Morzu” o zasięgu 
wojewódzkim organizowanego przez 
Szkołę Podstawową Nr 20 w Gdyni 

9400/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w 
Gdyni kosztów pobytu uczniów i 
opiekunów z Liceum Leonarda da 
Vinci z Calais (Francja) w ramach 
wymiany międzynarodowej 

9401/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród, pucharów, 
dyplomów dla uczestników XIII 
Zawodów Komputerowych 
MłodzieŜy Szkolnej o Mistrzostwo 
Gdyni organizowanych przez 
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i LOK 

9402/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów i materiałów 
niezbędnych do organizacji XXVII 
Regionalnego Francuskiego 
Konkursu Recytatorskiego im. 
Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza 
Frankofońska” organizowanego 
przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni 

9403/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i 
wyróŜnień dla laureatów konkursu 
mówionego języka angielskiego „We 
Can Speak English”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Nr 
12 w Gdyni 

9404/09/V/O - dofinansowania warsztatów 
oraz zakupu nagród dla laureatów 
XVI Ogólnopolskich Warsztatów 
Matematycznych Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci, których 
organizatorem jest III Liceum 
Ogólnokształcące im. Marynarki 
Wojennej w Gdyni 

9405/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją i zakupem 
nagród dla uczestników 
interdyscyplinarnego II 
Wojewódzkiego Konkursu „W Kręgu 
Legend Ziemi Kartuskiej” którego 
organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa Nr 29 w Gdyni 

9406/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
porozumienia Nr 1/WTZ/2009 z 
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Powiatem Gdańskim w sprawie 
pokrywania przez Powiat kosztów 
rehabilitacji mieszkańców Gdyni w 
warsztatach terapii zajęciowej 

9407/09/V/R - otwarcia postępowania i 
akceptacji wyniku w sprawie 
zamówienie publicznego na 
dzierŜawę łączy światłowodowych 
pomiędzy budynkiem głównym 
Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi 
lokalizacjami 

9408/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
kserokopiarki Canon iR2018 oraz 
faksu Canon L140 dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

9409/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
AnyŜowej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9410/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
AnyŜowej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9411/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spokojnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9412/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spokojnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9413/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9414/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9415/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9416/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9417/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9418/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9419/09/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej 
nie wydzielonej części gruntu 
przynaleŜnego do lokalu 7 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Chylońskiej 132 oraz ustalenia 
terminu jego trwania 

9420/09/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej 
nie wydzielonej części gruntu 
przynaleŜnego do lokalu 8 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Chylońskiej 132 oraz ustalenia 
terminu jego trwania 

9421/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu Miasta na dokonanie 
wyceny nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w trybie 
przetargowym 

9422/09/V/M - udzielenia zamówienia z wolnej 
ręki, na wynajem powierzchni 
reklamowych dla potrzeb ekspozycji 
plakatów wielkoformatowych 
promujących zlot Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

9423/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8735/08/V/M dotyczącego wyraŜenia 
zgody na organizację i 
przeprowadzenie konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2009” 

9424/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8714/08/V/M dotyczącego powołania 
jury konkursu „Gdyński Biznesplan 
2009” 

9425/09/V/P - opłat za prawo do 
dysponowania częstotliwością 

9426/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 EUR 
na realizację zadania „Gdyńska 
Szkoła Niewydolności Serca” 

9427/09/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2009 do 
umowy KB/26/MOPS/2006 
dotyczącej zapewnienia 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom chorym 
psychicznie na terenie Miasta Gdyni 
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9428/09/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2009 do 
umowy KB/12/MOPS/2007 
dotyczącej prowadzenia ośrodka 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w Gdyni 

9429/09/V/R - zawarcia porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim dotyczącego 
realizacji programu wieloletniego 
„Pomoc Państwa w zakresie 
doŜywiania” 

9430/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

9431/09/V/S - ogłoszenia konkursu 
„Bezpieczna dzielnica” 

9432/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
9038/09/V/S z dnia 20 stycznia 2009 
r. na zakup literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

9433/09/V/M - uŜyczenia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego usytuowanego w 
budynku przy ul. Traugutta 9 w 
Gdyni stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni 

9434/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
druków ścisłego zarachowania dot. 
transportu drogowego w 2009 r. 
wraz z kosztami przesyłki o wartości 
do 14.000 EUR 

9435/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
samochodów słuŜbowych UMG do 
14.000 EUR 

9436/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
środków opatrunkowych do 
wyposaŜenia apteczek pierwszej 
pomocy 

9437/09/V/S - wyraŜenia zgody na roczną 
opłatę na rzecz Urzędu Dozoru 
Technicznego za dozór techniczny 
dwóch dźwigów osobowych 
znajdujących się w budynku UMG 

9438/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
6919/08/V/M dotyczącego ustalenia 
ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego na I piętrze przy ul. 
Orłowskiej 66, przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu 
ograniczonego 

9439/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na roczny abonament 
na aktualizację i asystę techniczną 
oprogramowania TRAWERS 

9440/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego przy ul. 3-go Maja 
27-31 Gdyni, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 

9441/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego, połoŜonego przy 
ul. Abrahama 56 w Gdyni, 

stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

9442/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Płk. Dąbka 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9443/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

9444/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

9445/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę 
zbiornika retencyjnego „Karwiny” 
wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi 

9446/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego, połoŜonego przy 
ul. Derdowskiego 9-11 Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

9447/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/557/OZ/9-w/2008 z dnia 
10.04.2008 r. 

9448/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/559/OZ/11-w/2008 z dnia 
11.04.2008 r. 

9449/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/560/OZ/19-w/2008 z dnia 
11.04.2008 r. 

9450/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/561/OZ/13-w/2008 z dnia 
11.04.2008 r. 

9451/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/562/OZ/14-w/2008 z dnia 
11.04.2008 r. 

9452/09/V/O - częściowego dofinansowania 
kosztów dowozu dziecka 
niepełnosprawnego z Gdyni do 
Przedszkola nr 77 dla dzieci z 
mózgowym poraŜeniem dziecięcym 
w Gdańsku 

9453/09/V/O - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

9454/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki, na promocję 
Gdyni przez zespół koszykarek 
LOTOS PKO BP GDYNIA 

9455/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję i emisję spotu 
radiowego promującego miasto 

9456/09/V/M - udziału Miasta Gdyni w 
Międzynarodowych Targach 
Turystycznych ITB 2009 w Berlinie 

9457/09/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania o cenę 
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do 206.000 EUR na wykonanie 
druków własnych w 2009 r. 

9458/09/V/R - zatwierdzenia wyniku 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
zapytania o cenę poniŜej 206.000 
EUR na usługę wynajmu sal na 
szkolenia i warsztaty oraz 
przygotowania i podania posiłków 
uczestnikom tych szkoleń i 
warsztatów, organizowanych w 
ramach projektu pn: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
UM Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” 

9459/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność i będących 
we władaniu Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Jana Pawła II 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9460/09/V/M - konkursu ofert na organizację 
przestrzeni miejskiej przeznaczonej 
na usługi gastronomiczno-handlowe 
w dniach 2-5 lipca 2009 r. w ramach 
The Tall Ship’s Races 2009 Gdynia 

9461/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Śląskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9462/09/V/S - zatwierdzenia wyboru 
wykonawcy na usługę mycia okien w 
budynku UMG, w lokalach poza 
UMG i lokalach rad dzielnic oraz 
usług związanych z pracami 
ziemnymi i porządkowymi na terenie 
Zespołu Parkowego Gdynia-Kolibki 
w 2009 roku o wartości do 14.000 
EUR 

9463/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
artykułów stolarskich dla UM Gdyni 
w 2009 roku 

9464/09/V/S - wyraŜenia zgody na dostawę 
materiałów biurowych do 14.000 
EUR oraz zatwierdzenie wyboru 
oferenta 

9465/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
9198/09/V/S z 27.01.09 w sprawie 
uruchomienia środków finansowych 
w roku 2009 na utrzymanie 
telefonów stacjonarnych oraz 
telefonów komórkowych o wartości 
do 14.000 EUR 

9466/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu 
uŜytkowego z 03.08.2007 r. 

9467/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu 
uŜytkowego z 24.12.2007 r. 

9468/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu 
uŜytkowego z 29.01.2008 r. 

9469/09/V/S - uregulowania naleŜności z tytułu 
zakupu środków czystości, 
materiałów w ramach prac 
konserwacyjnych oraz konserwacji 
dźwigu 

9470/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
usługi wykonania 247 grafik dla 
potrzeb UMG i ich oprawy oraz 
akceptacji wyboru oferentów do 
14.000 EUR 

9471/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni 
przedstawicieli władz The Tall Ships’ 
Races /EURope/ Ltd/STO oraz 
przedstawicieli portów-gospodarzy 
regat The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia 

9472/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8762/08/V/P Prezydenta Miasta 
Gdyni 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
powołania kapituły i przyjęcia 
Regulaminu Nagrody Literackiej 
Gdynia 

9473/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowy ul. Wzgórze 
Bernadowo w Gdyni” 

9474/09/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania 
„Wykonanie tymczasowej 
nawierzchni z płyt YOMB /50 kN/ na 
odcinku ul. Fregatowej w Gdyni” 

9475/09/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
206.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wybór wykonawcy robót 
budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ul. 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ulicę 
Orłowską – I etap 

9476/09/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 206.000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót 
budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ul. 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ulicę 
Orłowską – I etap 
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9477/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie progu zwalniającego z 
oznakowaniem na ulicy Tetmajera w 
Gdyni 

9478/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej sygnalizacji 
świetlnej ulicy Chwarznieńskiej oraz 
zasilenie wind dla 
niepełnosprawnych 

9479/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5758/08/V/U z 15.04.2008 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie koncepcji odtworzenia 
Potoku Wiczlińskiego wraz z budową 
zbiorników retencyjnych 

9480/09/V/R - ogłoszenia konkursu i 
wyznaczenie terminu składania 
wniosków dotyczących przyznania 
dotacji organizacjom pozarządowym 
oraz osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym działającym na 
podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła katolickiego na 
przyjęcie do realizacji zadania 
polegającego na zapewnieniu 
schronienia wraz z opieką osobom 
starszym, niepełnosprawnym w 
szczególności osobom bezdomnym 

9481/09/V/O - wyraŜenia zgody na pokrycie 
kosztów pobytu w MłodzieŜowym 
Ośrodku Wychowawczym dla 
Dziewcząt w Kruszwicy 

9482/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorom szkół dotyczącego 
działań związanych z realizacją 
budowy hal sportowych o powłoce 
pneumatycznej 

9483/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie robót budowlanych na 
zadaniu: „Budowa kładki dla 
pieszych nad torami PKP/SKM i 
Drogą Gdyńską 

9484/09/V/M - akceptacji wyników otwartego 
konkursu ofert na produkcję i 
sprzedaŜ pamiątek i upominków 
reklamowych z logotypem zlotu 
największych Ŝaglowców świata The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [194] – 25.02.09. - radny Marcin Horała – w 

sprawie usunięcia z budynku UM tablicy 
upamiętniającej uhonorowanie Gdyni przez 
tzw. Krajową Radę Narodową. 

2. [195] - 25.02.09. - radny Marcin Horała – w 
sprawie budowy nawierzchni ulicy Świeckiej – 
odpowiedź 12.03.09. 

3. [196] - 25.02.09. - radny Marcin Horała – w 
sprawie remontu basenu przy SP 39 – 
odpowiedź 10.03.09. 

4. [197] - 25.02.09. - radny Marcin Horała – w 
sprawie dotychczasowych i planowanych prac 
nad rewitalizacją okolic ul. Zamenhofa i Opata 
Hackiego oraz organizacji konsultacji 
społecznych w tej sprawie – odpowiedź 
10.03.09. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 
godz. 17.00 
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 
 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 
Komisja BudŜetowa  25.03., godz. 11.30  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
18.03.09., godz. 15.30, s. 105 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:  po sesji  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   
Komisja Sportu i Rekreacji: 24.03., godz. 15.30, s. 104 
Komisja Statutowa: 16.03., godz. 15.30 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  24.03., godz. 
16.00.,  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 18.03., 
godz. 17.00, s. 105A 
_____________________________________________ 
 

 


