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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 61 

28 października 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 28.10.09, godz. 08:45. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 18 czerwca: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RMG 

2. Sprawozdanie z działalności rad dzielnic w ro-
ku 2008. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Kierownik Referatu Planowania Wydziału BudŜetu – p. 
Joanna Sakowicz przedstawiła projekt uchwały w spra-
wie zmiany uchwały rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 
w sprawie uchwalenia BudŜetu Miasta Gdyni na rok  
2009 - druk 4.1  
Pani Karin Moder z Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu 
przekazała  zestawienie planowanych wydarzeń kultural-
nych – Miejski Kalendarz Imprez 2009 – które dotyczą 
wniosku o zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury. 
Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/3 
Z-ca Skarbnika Miasta – p.Stanisław Zachert przedstawił 
projekt uchwały w sprawie  przejęcia na własność gminy 
pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni – druk 
4.22 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  8/0/0 
Wiceprezydent Miasta – p.Ewa Łowkiel przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie  przyjęcia raportu z realizacji 
programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspek-
tyw na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni – druk 4.6 
Sporządzenie raportu z realizacji „Programu” jest usta-
wowym obowiązkiem organu wykonawczego gminy. 
Akceptacja raportu naleŜy do kompetencji Rady Miasta. 
Przewodniczący S.Borski zapytał, czy z faktu posiadania 
przez gminę Gdynia mapy akustycznej wynikają jakieś 
sukcesy. Pani Prezydent wyjaśniła, Ŝe przykładem jest 
wymiana okien w szkołach, umieszczanie ekranów aku-
stycznych przez  Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad 
oraz planowana wymiana szyn i umieszczenie ekranów 

przez wszystkie spółki PKP /zobligowane do realizacji 
tego wymogu do końca roku 2013/. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  8/0/0 
Wiceprezydent Marek Stępa i Dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego – p.Marek Karzyński przedstawili projek-
ty następujących uchwał: 
druk 4.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orło-
wo w Gdyni, rejon Al.Zwycięstwa i ul.Spółdzielczej - 
Prezydent M.Stepa wyjaśnił konieczność likwidacji w 
tym rejonie stacji benzynowej Orlen – główna droga 
Gdynia-Sopot, o duŜym ruchu, nie ma moŜliwości stwo-
rzenia bezkolizyjnego ruchu pojazdów korzystających ze 
stacji.  Na wykorzystanie przestrzeni na rogu 
Al.Zwycięstwa i ul.Spółdzielczej /kiedyś teren ogródków 
działkowych/ był zorganizowany konkurs architektonicz-
ny, ale koncepcja okazała sie zbyt droga. Radny A.Bień 
zapytał, czy zgodnie z uwagą , która wpłynęła do projek-
tu, istnieje moŜliwość wprowadzenia zapisu zezwalające-
go na budowę myjni samochodowej. Prezydent wyjaśnił, 
Ŝe szkoda tak atrakcyjnego miejsca na myjnię. Pozostaje 
więc w projekcie zapis zezwalający na prowadzenie 
usług turystyki. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
druk 4.4  w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon 
Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych 
„Zielenisz” i „Obwodnica” 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
ANEKS do porządku obrad – pkt. 1 - w sprawie we-
zwania do usunięcia  naruszenia prawa złoŜonego przez 
Tadeusza Padzikowskiego dotyczącego uchwały nr 
IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w 
Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta 
Z powodu braku podstaw proponuje się nie  uwzględnić 
wezwania do naruszenia prawa.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
 ANEKS do porządku obrad – pkt. 2 - w sprawie zmia-
ny uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 27 lutego 2008r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie 
i opłaty dodatkowej oraz sposobu  ich pobierania oraz 
wprowadzenia opłaty abonamentowej. 
P.Karol Kozak z Wydziału InŜynierii Ruchu wyjaśnił, iŜ 
projekt uchwały powstał z powodu niejasności w rozu-
mieniu zapisów taryfy uchwalonych przez RMG w lutym 
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2008r. Obecnie proponuje się wprowadzenie opłat minu-
towych, uszczegółowione zostały takŜe obszary ulgo-
wych opłat dla mieszkańców SPP.  
Radny A.Gurazda zapytał o 2 kwestie:  
- obowiązek przedłoŜenia przy kupnie ulgowego abona-
mentu przez osoby niepełnosprawne orzeczenia lekar-
skiego narusza ustawę o ochronie danych osobowych; 
- dla określenia zerowej stawki opłat dla osób korzystają-
cych ze SPP naleŜałoby uściślić terminy: „siedziba za-
kładu pracy” i „miejsce wykonywania pracy”. 
Prezydent M.Stępa odpowiedział, Ŝe osoba niepełno-
sprawna w tym wypadku moŜe udostępnić informacje o 
sobie i przedstawi orzeczenie, albo nie - i wtedy płaci 
stawkę taką, jak wszyscy. W drugiej sprawie – mogą 
mieć miejsce sytuacje, gdzie w ramach wykonywania 
obowiązków słuŜbowych zaistnieje konieczność wyjazdu 
np. do UMG – wtedy będzie wymagane oświadczenie. 
Pan Prezydent dodał, Ŝe obecnie prezentowany system 
płatnego parkowania nie jest niezmienny – na pewno w 
trakcie jego funkcjonowania narodzą się wnioski zmie-
rzające do udoskonalenia. 
Radny A.Bień zapytał, czy jeśli na 1 miejscu parkingo-
wym zmieszczą się np. 2 motocykle, to ile wyniesie 
opłata? Prezydent wyjaśnił, iŜ opłatę wnoszą obaj kie-
rowcy, bo jest to opłata za parkowanie, a nie za miejsce. 
Radna E.Krym zapytała, czy niepełnosprawni na tzw. 
„kopertach” płacą takŜe wg taryfy SPP. Prezydent 
M.Stępa potwierdził. E.Krym zwróciła uwagę, Ŝe parko-
metry stoją, a miejsca parkingowe nie są przygotowane, 
bo są wysokie krawęŜniki. P.Prezydent zapewnił, Ŝe 
wpływy ze SPP będą przeznaczone na ulepszenie miejsc 
płatnego parkowania. 
Radny M.Bzdęga spytał, czy zwolnienie z opłat w dni 
wolne od pracy dotyczy takŜe dni takich, jak np. 2 maja – 
chodzi o tzw. „długie weekendy”. Pan Prezydent odpo-
wiedział, iŜ nie było takiego ustalenia w poprzedniej 
wersji uchwały. Pan K.Kozak dodał, Ŝe miejsca płatne 
dotyczą tylko pasa drogowego, a miejsca nie objęte obo-
wiązkiem opłaty, będą oznaczone. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/1 
Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie określe-
nia wysokości środków na działalność statutową rad 
dzielnic w 2010r. – druk 4.2  
Radny Mariusz Bzdęga zauwaŜył, Ŝe nie tylko sprawy 
budŜetowe są waŜne. Poinformował, Ŝe grupa radnych 
ma zamiar popracować jeszcze nad kompleksowymi 
zmianami dot. działalności rad dzielnic. Dodatkowe 
środki „konkursowe” są waŜne, ale w dalszym ciągu 
uwaŜa, Ŝe kwota 7,10 zł jest za mała. Radny M.Horała 
zauwaŜył, Ŝe zdarza się, Ŝe rady dzielnic napracują się 
przygotowując projekty konkursowe, a potem nie uzy-
skują one Ŝadnego dofinansowania. Trudno jest takŜe 
wyegzekwować wyjaśnienie, jakie były powody nega-
tywnej oceny. Przewodniczący St.Borski zasugerował, Ŝe 
zanim zaproponuje się zwiększenie środków „per kapita”, 
naleŜy przyjrzeć się, jaki jest stopień wykorzystania 
dotychczasowych planów finansowych. Radny M.Horała 
skonkludował, Ŝe łatwiej jest gospodarować większym 
budŜetem i łatwiej moŜna uzyskać wysoki procent wyko-
nania. Małe budŜety często nie są realizowane w 100 
procentach, bo brak środków wstrzymuje realizację więk-
szych projektów. 
Radny M.Bzdęga zauwaŜył, Ŝe coraz częściej zdarzają się 
rezygnacje w radach dzielnic. Radna Joanna Chacuk 
zaproponowała, aby w sierpniu br. zorganizować dodat-
kowe spotkanie Komisji poświęcone wyłącznie sprawom 
rad dzielnic. Radny M.Horała dodał, Ŝe na tym spotkaniu 

zostaną przedstawione projekty uchwał przygotowane 
przez grupę radnych. Propozycja została przyjęta jedno-
głośnie. 
Radny Marcin Horała zgłosił propozycję zmiany kwoty 
7,10 zł na 1 mieszkańca na kwotę 10 zł na 1 mieszkańca. 
Poprawka nie została przyjęta - wynik głosowania  3/3/0. 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu 
uchwały druk 4.2 
Wynik głosowania 3/3/0 
Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miasta nr XXXI/693/09 z dnia 15 kwietnia 
2009r. w sprawie przystąpienia Gminy MIasta Gdyni do 
realizacji projektu systemowego „Rodzina bliŜej siebie” 
dotyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – druk 4.5  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Ad. 2  
Kierownik Referatu ds Współpracy z Radami Dzielnic – 
p.Tomasz Kamiński przedstawił zestawienie niewykona-
nych w 2008 r. zadań rad dzielnic. Większość tych zadań 
została przeniesiona do realizacji w roku 2009. Członko-
wie Komisji zainteresowani byli przyczynami wysokiego 
stopnia niewykonania wydatków rad dzielnic w roku 
2008. Pan T.Kamiński wyjaśnił, Ŝe nie wszystkie inwe-
stycje  udaje się wykonać w ciągu 1 roku, i nie na 
wszystkie wystarcza środków w danym roku budŜeto-
wym.  
/ Zestawienie niezrealizowanych zadań  - załącznik nr 2 
do protokołu/. 
Radny M.Horała zasugerował, Ŝeby zadania rozpoczęte 
przez rady dzielnic kontynuować ze środków z budŜetu 
miasta. ZauwaŜył jednocześnie, Ŝe zwiększanie budŜetów 
radom dzielnic nie jest panaceum na  poprawę całego 
systemu - niezwykle waŜna jest zmiana kompetencji i 
prestiŜu, w tym zmiana ordynacji wyborczej. Radny 
M.Bzdęga zapytał pana T.Kamińskiego, jak sobie radzi 
jako „łącznik” pomiędzy radnymi dzielnic a urzędnikami. 
T.Kamiński odpowiedział, Ŝe z większością spraw radzi 
sobie dobrze, ale z niektórymi jednostkami UMG ma 
kłopoty. 
Ad. 3 
- Przyjęto jednogłośnie protokól z posiedzenia komisji w 
dniu 21 maja br. - wynik głosowania 5/0/0; 
- Przewodniczący S.Borski poinformował, Ŝe do wiado-
mości Komisji wpłynęło pismo od Rady Dzielnicy Wi-
tomino-Radiostacja kierowane do Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni – dotyczące modernizacji ul.Nauczycielskiej. 
Pismo zostanie omówione na kolejnym posiedzeniu. 
Ad. 4 
Termin posiedzenia nt rad dzielnic zostanie ustalony w 
terminie późniejszym i przekazany wszystkim członkom 
Komisji. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 20 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
Rady Miasta, 

2. Korespondencja 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
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Projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania 
zreferował wiceprez. B.Stasiak. W projekcie zawarto 
następujące zmiany: 
- tańszy abonament typu „N” obejmie równieŜ osoby 
niepełnosprawne zamieszkałe w strefie, 
- jedynie 2 razy w ciągu roku moŜna obniŜyć mandat za 
nieopłacone parkowanie, 
- „zamroŜenie” strefy na czas imprez masowych, 
- automaty będą wydawały resztę, 
- na granicy strefy zostaną ustawione dodatkowe ozna-
kowania. 
Komisja Gospodarki Komunalnej wyraziła chęć odbycia 
specjalnego posiedzenia poświęconego temu zagadnie-
niu. 
Opinia pozytywna – 8/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współ-
pracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2010, 
opinia pozytywna – 8/0/0 
Projekt w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 
nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2009, 
Projekt w zakresie znajdującym się w zainteresowaniu 
komisji zreferowała p. A.Helbin. Opinia pozytywna – 
6/0/2. 
Projekt w sprawie przejęcia na własność Gminy pojaz-
dów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, 
Opinia pozytywna – 8/0/0. 
Projekty uchwał w sprawie zmian w statutach rad dziel-
nic, przygotowane przez grupę radnych, referowali r. 
M.Bzdęga i r. M.Horała. Po dyskusji uznano, Ŝe przedło-
Ŝone propozycje wychodzą zdecydowanie poza wcze-
śniejsze wspólne ustalenia komisji.  

• określenia środków na działalność statutową 
rad dzielnic w latach 2011-2014 (4.20) – nie 
było zgody komisji na wysokość środków – 
opinia negatywna – 2/5/0 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXIII/490/04 z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta 
Gdyni (4.21.) – zdaniem r. B.Bartoszewicza ra-
dy dzielnic naleŜy zapraszać na posiedzenia 
komisji, nie na sesję. Opinia negatywna – 2/4/1 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 
(4.22.) Komisja wnioskuje o zamianę biletu 
miesięcznego dla rady dzielnicy na bilety jed-
norazowe w ilości 10 sztuk na jednego radnego 
w miesiącu. Opinia do projektu uchwały nega-
tywna – 2/5/0. 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 1) (4.23.) r. A.Bień suge-
rował, aby statuty dzielnic zmieniać komplek-

sowo, precyzyjnie wskazawszy wszystkie 
zmiany – opinia negatywna – 3/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 2 § 57) (4.24.) – opinia 
negatywna – 2/5/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 2 § 22) (4.25.) – opinia 
negatywna 2/3/1. 

Ad. 2 
Do komisji wpłynęło pismo w sprawie poszerzenia ul. 
Nauczycielskiej – komisja prosi o informację, czy jest to 
wykonalne. 
Pismo w sprawie cięŜkich samochodów z gruzem i kru-
szywem notorycznie przejeŜdŜających ul. Chwarznieńską 
na Witominie. 
Komisja prosi o informację, czy moŜliwe jest zmniejsze-
nie ilości samochodów nauki jazdy poruszających się po 
mieście zwłaszcza w godzinach szczytu.  
Pismo Morskiego Klubu Łączności SZKUNER w spra-
wie udzielenia poparcia dla załoŜenia na wieŜy widoko-
wej w Kolibkach radioamatorskiego przemiennika 
nadawczo-odbiorczego w paśmie UKF – po dyskusji 
komisja zaopiniowała tę prośbę pozytywnie. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – 30 września, po sesji, w sprawie 
rad dzielnic. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 21 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Nazwa nowej ulicy na Wiczlinie, 
2. Dwie nowe ulice w rejonie ul. PoroŜyńskiego i 

Myśliwka, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Do komisji wpłynął pilny wniosek mieszkańców ulicy 
przylegającej do ul. Wyszyńskiego o nadanie jej osobnej 
nazwy. Propozycja mieszkańców: ul. Lisia lub Pod Li-
pami. Z uwagi na fakt, Ŝe ulica ta jest juŜ zasiedlona, 
Komisja postanowiła wnieść na najbliŜszą sesję projekt 
uchwały w tej sprawie, proponując nazwę „ul. Wichro-
wa”. 
Ad. 2 
W bezpośrednim sąsiedztwie ulic PoroŜyńskiego i My-
śliwka na Chwarznie-Wiczlinie powstały dwie nowe 
ulice. Zaproponowano dla nich nazwy związane z Taj-
nym Hufcem Harcerzy: 
ul. Witolda Nickiego – załoŜyciela THH, 
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ul. Józefa Wawrzyńczyka – druŜynowego jednej z druŜyn 
THH. 
Projekt zostanie wniesiony na październikową lub listo-
padową sesję Rady. 
Ad. 3 
Do komisji wpłynął wniosek w sprawie nadania jednej z 
ulic imienia Tadeusza Jasińskiego, 13-letniego ochotnika 
poległego w obronie Grodna. Komisja dopisała propozy-
cję do banku nazw. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 29 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych przewod-
niczący Marcin Wołek. Do porządku obrad nie wniesiono 
zastrzeŜeń.  
Ad. 2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach pre-
zentowanych kolejno przez Wiceprezydentów Bogusława 
Stasiaka (poz. 1- 7) i Marka Stępę (poz. 8 – 12): 
1. określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia-
łów i akcji – opinia pozytywna: 5/0/0. 
2. wyraŜenie zgody na pokrycie udziałów w podwyŜszo-
nym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdyni, wkładem niepienięŜnym (aport) w postaci prawa 
własności nieruchomości zabudowanych przepompow-
niami– opinia pozytywna: głosowanie – 6/0/0. 
3. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Miętowej w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, – opinia pozytywna: głosowanie – 
6/0/0.  
Przewodniczący wystąpił do Pana Wiceprezydenta B. 
Stasiaka o przedstawienie na listopadowym posiedzeniu 
komisji informacji o zarządzaniu mieniem komunalnym z 
uwzględnieniem istniejących tendencji w obrocie nieru-
chomościami i konkurencji na przetargach organizowa-
nych przez Miasto. 
4. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Mio-
dowej, – opinia pozytywna: głosowanie – 6/0/0. 
5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez 
Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Piotra Skar-
gi i ul. Henryka Siemiradzkiego. – opinia pozytywna: 
głosowanie – 6/0/0. 
6. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ulicy 
osiedle Bernardowo, – opinia pozytywna: głosowanie – 
7/0/0. 
7. wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Zielo-
nej. – opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/0. 
Dyskutowano równieŜ nad planowanymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi związanymi z dojazdem do Lotniska 
Babie Doły, przyjmując informację o wynikach analizy 
skrzyŜowań przy ul. Płk. Dąbka według opracowanego 
dla tego rejonu Studium Komunikacyjnego. 
8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie 
Doły i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana 
– opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chy-
lonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego – opinia pozy-
tywna: głosowanie – 8/0/0. 
10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry 
w Gdyni – opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 
11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewieckiego, Wa-
szyngtona i Alei Jana Pawła II – opinia pozytywna: gło-
sowanie – 8/0/0. 
12. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wniesione-
go przez Grzegorza Ślusarczyka, dotyczącego uchwały 
Nr XXIV/566/08 Rady Miasta Gdyni z 22 października 
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na zachód od ul. Łę-
czyckiej – opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/1. 

Ad. 3. Protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 
września 2009 r. został przyjęty bez uwag w głosowaniu: 
8/0/0. Kolejne spotkanie odbędzie się na terenie Lotniska 
(Kosakowo). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 października: 
 
Porządek posiedzenia - zaopiniowanie projektów uchwał 
kierowanych na sesję RMG. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1.- w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni: 
Projekt omówiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani 
Alicja Helbin. 
Pani Helbin omówiła zmiany składające się na zwiększe-
nia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków, zmiany w 
zakresie przeniesień między podziałkami klasyfikacji 
budŜetowej, a takŜe zmiany w planie przychodów i wy-
datków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym (informacje zgodne z 
danymi zawartymi w uzasadnieniu do projektu uchwały).  
Odpowiadając na pytanie radnego P. Stolarczyka o przy-
czyny mniejszych od zaplanowanych wydatków związa-
nych z funkcjonowaniem Tramwaju Wodnego, pani A. 
Helbin wyjaśniła, iŜ uzyskane oszczędności w kosztach 
związane są z mniejszymi niŜ planowano wydatkami na 
wynagrodzenia.  
Nie są natomiast dokonane zmiany w budŜecie z tytułu 
większych wpływów ze sprzedaŜy biletów na Tramwaj 
Wodny, poniewaŜ  ZKM odnotowało mniejsze od zapla-
nowanych wpływy z tytułu sprzedaŜy biletów na komu-
nikację miejską.  
Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 3 gł. za.  
NiŜej wyszczególnione projekty omówił Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak: 
4.9. – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Chwaszczyńskiej (dz. Nr 161/43 i 44): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za  
4.10 – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ nieruchomości poł. przy ul.. Chwaszczyńskiej (dz. 
Nr 40 i 38): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
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4.11- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości przeznaczonych pod realizację inwestycji odpro-
wadzenia wód opadowych z os. Pogórze II w Gdyni: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.12- w spr. wyraŜenia zgody na kupno niezabudowanej 
części nieruchomości /…/ oraz na sprzedaŜ części nieza-
budowanych nieruchomości /…/ połoŜonych przy ul. 
Łanowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.13 – w spr. wyraŜenia zogdy na bezprzetargową sprze-
daŜ nieruchomości poł. przy ul. Wielkopolskiej 399 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego:  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.14 – w spr. przedłuŜenia okresu uŜytkowania wieczy-
stego nieruchomości poł. przy ul. Raduńskiej 23B: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił w skrócie prze-
słanki wniesienia pod obrady RM projektów dot. bezpo-
średniego powierzenia wykonywania zadań własnych 
gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (pro-
jekty nr 4.5; 4.6.; 4.7.; 4.8). 
Przedmiotowe projekty nie były poddane pod głosowa-
nie.  
PoniŜsze projekty uchwał przedstawili Wiceprezydent 
Marek Stępa i Dyrektor Marek Karzyński: 
4.2. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej 
i Strzelców: 
Wiceprezydent M. Stępa omówił okoliczności składające 
się na potrzebę przystąpienia do sporządzenia planu 
dzielnic Mały Kack i Karwiny (rejon ulic Wielkopolskiej 
i Strzelców). Potencjalni inwestorzy składają wnioski o 
objęcie terenu planem. Na przedmiotowym terenie będzie 
umiejscowiony przystanek kolei metropolitarnej, a takŜe  
waŜny węzeł integracyjny i z tego tytułu konieczne jest  
zapewnienie rezerw terenowych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.3.- w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i 
Kieleckiej w Gdyni: 
Dyrektor M. Karzyński poinformował o planie inwesty-
cyjnym, zgodnie z którym na terenie objętym planem, 
poza częścią biurową, powstanie hotel, co w połączeniu z 
przystankiem kolei metropolitarnej, halą widowiskowo – 
sportową i parkingiem stworzy cały kompleks powiąza-
nych ze sobą funkcji.  
Odnosząc się do zapisu dot. miejsc postojowych, wska-
zanego przez  r. I. Bekisza, Dyrektor zwrócił uwagę, iŜ 
hotele nie generują duŜego ruchu samochodowego (stan-
dardy międzynarodowe w tym zakresie są niskie).   
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iŜ wpisany limit 
miejsc postojowych (800) z moŜliwością zwiększenia do 
1100 pod warunkiem, Ŝe liczba miejsc dla biur nie prze-
kroczy 35 % ogólnej powierzchni miejsc postojowych, 
wynika z ekspertyzy PG, w której wykazano, iŜ najwięk-
sze obciąŜenie dla ruchu stwarzają pracownicy biur 
(szczególnie krytyczna jest godzina rozpoczęcia pracy). 
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o sposoby 
wyegzekwowania realizacji zapisu dot. miejsc postojo-
wych, Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ wykonawcą inwestycji 
będzie jeden inwestor, który wybuduje jeden parking, nad 
którym powstanie ośrodek hotelowy i biurowiec, którego 
wielkość dostosowana będzie do liczby miejsc postojo-
wych.  
Odnosząc się z kolei do pytania r. I. Bekisza dot. rozwią-
zań komunikacyjnych związanych z przyszłą inwestycją, 
Wiceprezydent stwierdził, iŜ przyszły inwestor będzie 

musiał liczyć się z koniecznością realizacji warunków 
określonych w umowie drogowej. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.4.- w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Omega AM Sp. z o.o. … 
Dyrektor M. Karzyński omówił tezy zawarte w przed-
miotowym wezwaniu. Firma będąca właścicielem tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
posiada decyzję o warunkach zabudowy. Wzywający 
twierdzi, iŜ plan jest niekorzystny w stosunku do posta-
nowień zawartych w decyzji. Decyzja nie precyzuje 
wszystkich elementów, natomiast uszczegóławia je plan. 
W planie przewidziana jest budowa ulicy Podleśnej.  
Do powyŜszego odniósł się teŜ Wiceprezydent Stępa 
podkreślając, iŜ inwestor miał świadomość, Ŝe decyzja 
jest prawem, które przestanie obowiązywać z chwilą 
uchwalenia planu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 22 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Sprawy wniesione. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komi-

sji 
Ad 1. 
Projekty uchwał omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
4.1.1. – w spr. przyjęcia informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i eg-
zaminów za rok szkolny 2008/2009 
Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ obowiązek sporządzenia 
informacji dla rad gmin wynika z nowelizacji ustawy o 
systemie oświaty. 
Wiceprezydent poinformowała o poprawkach, jakie 
naleŜy nanieść w tekście dokumentu. Poprawki zostaną 
wniesione w formie autopoprawek na sesji RMG. 
Pani Łowkiel omówiła zasadnicze tezy informacji zgod-
nie z treścią załącznika do projektu uchwały. 
Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, 
oświadczyła, iŜ przyjęła z duŜą satysfakcją i uznaniem 
powstanie tak obszernej, dającej duŜą wiedzę, informacji.  
Radny M. Bzdęga wyraził radość z powodu przedłoŜenia 
tak obszernej informacji wskazując jednak na brak da-
nych, obrazujących co dzieje się z uczniami po zdaniu 
matury.  
Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe jest w posiadaniu jedynie 
cząstkowych informacji. Uczniowie nie mają obowiązku 
informowania szkół, na jakie dostali się uczelnie. 90 % 
absolwentów liceów zdaje na studia, nie ma natomiast 
informacji z jakim skutkiem. Nie ma moŜliwości dotarcia 
do tego rodzaju danych.  
Radny M. Bzdęga dodał, iŜ interesuje go liczba uczniów 
w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Wiceprezydent poinformowała, iŜ do gimnazjów uczęsz-
cza 7 024 uczniów. Szczegółowe dane mogą być przed-
stawione, jeśli członkowie komisji wyraŜą chęć zapozna-
nia się z nimi.  
Radny M. Bzdęga nawiązał do odpowiedzi na swoją 
interpelację pytając, z czego wynikają róŜnice w liczbie 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgłaszają-
cych się do poradni psychologicznych celem uzyskania 
pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.  
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Wiceprezydent poinformowała, iŜ wiadomo jej, Ŝe naj-
chętniej z takich porad korzystają uczniowie szkół gim-
nazjalnych. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.17 – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 
Nr 35 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 167: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2. 
Radna Ewa Krym poruszyła problem płatnych nadgodzin 
pytając, dlaczego nauczyciele dowiedzieli się dopiero w 
październiku, iŜ nie będzie im z tego tytułu przysługiwało 
wynagrodzenie.  
Wiceprezydent E. Łowkiel cofnęła się wstecz przypomi-
nając, iŜ Gdynia uchwaliła szczególnie korzystny dla 
nauczycieli regulamin dotyczący nadgodzin. Zapisy 
regulaminowe uzgodnione były ze związkami zawodo-
wymi. Regulamin obowiązywał do czasu wystosowania 
przez Wojewodę Pomorskiego pisma, w którym stwier-
dza, iŜ Rada Miasta nie jest upowaŜniona do przyjmowa-
nia tego rodzaju regulacji. Wojewoda nakazał wyelimi-
nowanie postanowień sprzecznych z prawem wyŜszego 
rzędu. 
W związku ze stwierdzeniem radnej E. Krym, iŜ takich 
decyzji nie podjęły władze miast Sopotu i Gdańska Wi-
ceprezydent zwróciła uwagę, iŜ jest rozliczana z prze-
strzegania prawa w Gdyni i to ona odpowiada za wyda-
wanie publicznych pieniędzy. Wojewoda sprawuje nad-
zór formalno – prawny nad gminami, a zatem jego opinia 
nie moŜe być zlekcewaŜona. Stanowisko Wojewody 
Pomorskiego nie jest przy tym wyjątkiem. Wojewodowie 
w całej Polsce Ŝądają uchylenia zapisów sprzecznych z 
prawem. Z chwilą podjęcia decyzji o wykreśleniu sto-
sownych zapisów, dyrektorzy szkół otrzymali pełną 
pisemną informację o zmianach w zakresie zasad finan-
sowania nadgodzin.  Zorganizowane zostało takŜe spo-
tkanie informacyjne.  
Wiceprezydent poinformowała o chaosie informacyjnym 
w związku z przedmiotowym problemem. Wiceminister 
edukacji odpowiadając posłowi na takie pytania, jakie 
zadają nauczyciele, stwierdziła, Ŝe gminy miały prawo do 
regulowania kwestii nadgodzin tak, jak to robiły do czasu 
przyjęcia omawianego stanowiska przez Wojewodów. W 
związku z powyŜszym Wiceprezydent E. Łowkiel skie-
rowała określone pytania do Ministra Edukacji i czeka 
obecnie na odpowiedź. 
Wiceprezydent powołała się na następujące zapisy w 
Karcie Nauczyciela: 
- przez nadgodziny rozumie się godziny przydzielone 
nauczycielowi powyŜej obowiązkowego wymiaru zajęć 
(18 godzin dydaktycznych); 
- czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wy-
miarze to 40. godzin tygodniowo 
Wiceprezydent stwierdziła, iŜ zgodnie z przywołanymi 
zapisami nadgodzina jest to czas zajęć dydaktycznych 
realizowanych ponad pensum tych zajęć, natomiast zaję-
cia opiekuńcze i wychowawcze nauczyciel winien reali-
zować w ramach 40. godzin tygodniowo.  
Zgodnie z obowiązującą regulacją za czas przepracowany 
w soboty i niedziele nauczycielowi naleŜy się dzień 
wolny od pracy. 
Nawiązując z kolei do kwestii wycieczek, takŜe poruszo-
nej przez radną E. Krym, pani Łowkiel podkreśliła, iŜ 
plan wycieczek jest poddany pod głosowanie Rady Peda-
gogicznej i przyjmowany jest w sierpniu kaŜdego roku.  
Nauczyciel winien realizować wycieczki w ramach 40. 
godzin tygodniowego czasu pracy. NaleŜy przy tym 
pamiętać, Ŝe udział w wycieczce musi brać dwóch na-

uczycieli, a to się wiąŜe z koniecznością zorganizowania 
dla jednego z nich płatnego zastępstwa.  
Radna E. Krym poinformowała, iŜ w związku z nieko-
rzystnymi zmianami w zakresie wynagradzania za nad-
godziny, nauczyciele rezygnują z wyjść do teatru czy z 
organizowania innych wycieczek.  
Wiceprezydent E. Łowkiel przyjęła powyŜsze oświad-
czenie z dezaprobatą. – Za wyjście do teatru nauczyciele 
nigdy nie byli wynagradzani.  
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ czeka na wykładnię MEN i 
zrobi wszystko, Ŝeby wycieczki szkolne nadal były orga-
nizowane.  
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 19 listopada 2009 r.; 
godz. 14.30 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-10-13: 

 
12347/09/V/P przeprowadzenia audytu Biuletynu 

Informacji Publicznej dostępnego na 
www.gdynia.pl 

12348/09/V/K zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2009 

12349/09/V/K zmiany zarządzenia nr 
8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu 
wykonawczego budŜetu Miasta Gdyni na 
2009 rok 

12350/09/V/K zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmo-
nogramu realizacji dochodów i wydatków 
budŜetu miasta Gdyni w 2009 roku 

12351/09/V/K wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na wycenę samochodów 

12352/09/V/K wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na prowadzenie parkingu 

12353/09/V/O częściowego zrekompensowania 
kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego 
z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Sopocie 

12354/09/V/O dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród, medali i pucharów dla laure-
atów „V Gdyńskiego MłodzieŜowego Tur-
nieju Turystyczno – Krajoznawczo – Ekolo-
gicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” 
i „V Gdyńskiego MłodzieŜowego Marszu na 
orientację o puchar im. Wacława Jakubow-
skiego” organizowanego przez Szkołę Pod-
stawową Nr 33 w Gdyni i Klub Turystyki 
Pieszej PTTK „Belfer” 

12355/09/V/P zmiany zarządzenia nr 
8297/08/V/P dotyczącego wyraŜenia zgody 
na podpisanie umowy z K M PSP w Gdyni 
na uŜyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miej-
skiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w budynku przy ul. Władysława IV 12/14 

12356/09/V/M wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku są-
dowego 
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12357/09/V/M uchylenia zarządzenia nr 
11766/09/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego 

12358/09/V/M uchylenia zarządzenia nr 
4537/2007/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego egzekucyjne-
go 

12359/09/V/M kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12361/09/V/M kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12362/09/V/M kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12363/09/V/M kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12364/09/V/M ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. świrowej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego ograniczo-
nego do właścicieli nieruchomości sąsied-
nich 

12365/09/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Lotników prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

12366/09/V/M nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 1.745/100.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa 

12367/09/V/M nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 271/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa 

12368/09/V/M skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (Al. Zwycięstwa) 

12369/09/V/M skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Chlebowa) 

12370/09/V/M przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Światowida 35 A 

12371/09/V/M przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Kaprów 4 

12372/09/V/M udzielenia zamówienia publiczne-
go o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
ponownej wyceny lokalu mieszkalnego po-
łoŜonego przy ul. InŜynierskiej 15 w Gdyni z 
wolnej ręki 

12373/09/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w 
Magazynie Gdańskim 

12374/09/V/O organizacji wręczenia nagród Pre-
zydenta Miasta Gdyni 

12375/09/V/M wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Śląskiej 52 w Gdyni 

12376/09/V/O udzielenia zamówienia publiczne-
go do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
domków dla bezdomnych kotów 

12377/09/V/M wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Generała Maczka 3-5 w Gdyni 

12378/09/V/M zagospodarowania terenów zielo-
nych, pielęgnacji zieleni istniejącej oraz no-
wych nasadzeń w dzielnicy Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

12379/09/V/P zmiany umowy nr 08/D/JB/08/z-
2009 na realizację zadania „Sportowe szko-
lenie dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni w 
2009 roku” 

12380/09/V/U udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na wykonanie regulacji 
spadków: chodnika przy ul. Orlicz Dreszera 
47, wjazdu do posesji Leszczynki 153 

12381/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup części 
zamiennych oraz usługi serwisowej do kse-
rokopiarki Canon 

12382/09/V/O ogłoszenia konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z za-
kresu działań wychowawczo- edukacyjnych 
dzieci i młodzieŜy w zakresie nowych tech-
nologii 

12383/09/V/O zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
druk 200 sztuk plakatów reklamujących im-
prezę „Psie fikołki -II” w ramach kampanii 
„Pies w wielkim mieście” 

12384/09/V/M ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanych garaŜami przeznaczonych do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej 

12385/09/V/M akceptacji wyników postępowania 
o zamówienie publiczne poniŜej 5.150.000 
EUR na wybór wykonawcy na wykonanie 
remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego przy ul. świrki i Wigury 
14 w Gdyni 

12386/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup gablot, 
szafek na klucze, zamków do szaf oraz wie-
szaków metalowych 

12387/09/V/M wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową 

12388/09/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdy-
nia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczliń-
skiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 
Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod 
drogi publiczne 

12389/09/V/O wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup prostow-
nika dla OSP Wiczli 

12390/09/V/O wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR na 
zakup siatki i słupków dla Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej w Wiczlinie 

12391/09/V/P przygotowania i wygłoszenia wy-
kładu podczas V Gdyńskich Targów Aktyw-
nej Rehabilitacji 
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12392/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 r. 

12393/09/V/P zakupu substancji ropopochodnych 
12394/09/V/M zatwierdzenia projektu porozumie-

nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12395/09/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 2 
na gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 22/24 na dział-
ce oznaczonej na karcie mapy ewidencji 
gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1170/582 

12396/09/V/M wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego z osobą fizyczną bez formy prze-
targu publicznego w wyniku zamiany garaŜy 

12397/09/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania naklejek o treści promującej 
Gdynię 

12398/09/V/M zlecenia do kwoty 14000 EUR, 
wykonania 150 szali z logo Gdyni na marsz 
Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich 

12399/09/V/M udzielenia zamówienia publiczne-
go w trybie do 14.000 EUR na organizację 
zwiedzania Miasta Gdyni dla uczestników 
VII Turnieju Nadziei Olimpijskich w Boksie 

12400/09/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na emisję spotu radiowego promujące-
go program „Pies w wielkim mieście” 

12401/09/V/M zawarcia aneksu do umowy nr 
02/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Portowego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdy-
ni przy ul. Chrzanowskiego 3/5 

12402/09/V/M zawarcia aneksu do umowy nr 
04/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wzgórze 
św. Maksymiliana” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością przy ul. Legionów 67 w 
Gdyni 

12403/09/V/O zmian w umowie SK/600/OZ/36-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-
filaktyczne mające na celu wczesne wykry-
cie raka gruczołu krokowego u męŜczyzn w 
wieku 50-60 lat” 

12404/09/V/O zmian w umowie SK/626/OZ/50-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-
filaktyczne mające na celu wczesne wykry-
wanie raka dolnego odcinka przewodu po-
karmowego dla osób powyŜej 45 roku Ŝycia" 

12405/09/V/O zmian w umowie SK/603/OZ/39-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-
filaktyczne mające na celu wczesne wykry-
cie raka dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego dla osób powyŜej 45 roku Ŝycia" 

12406/09/V/O zmian w umowie SK/662/OZ/55-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-
filaktyczne w zakresie wykrywania raka dol-
nego odcinka przewodu pokarmowego dla 
osób powyŜej 45 roku Ŝycia" 

12407/09/V/O zmian w umowie SK/624/OZ/48-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-

filaktyczne w zakresie wykrywania raka dol-
nego odcinka przewodu pokarmowego dla 
osób powyŜej 45 roku Ŝycia" 

12408/09/V/O zmian w umowie SK/599/OZ/35-
W/2008 na realizację zadania „Badania pro-
filaktyczne mające na celu wczesne wykry-
cie raka gruczołu krokowego u męŜczyzn w 
wieku 50-60 lat” 

12409/09/V/O zmian w umowie SK/741/OZ/76-
W/2008 na realizację zadania „Badania prze-
siewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego u 30 letnich mieszkańców 
Gdyni program GDYNIA KARD Badanie 
przesiewowe realizowane w POZ” 

12410/09/V/O zmian w umowie SK/750/OZ/85-
W/2008 na realizację zadania „Badania prze-
siewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego u 30 letnich mieszkańców 
Gdyni program GDYNIA KARD Badanie 
przesiewowe realizowane w POZ” 

12411/09/V/O zmian w umowie SK/749/OZ/84-
W/2008 na realizację zadania „Badania prze-
siewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego u 30 letnich mieszkańców 
Gdyni program GDYNIA KARD Badanie 
przesiewowe realizowane w POZ” 

12412/09/V/O zmian w umowie SK/742/OZ/77-
W/2008 na realizację zadania „Badania prze-
siewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego u 30 letnich mieszkańców 
Gdyni program GDYNIA KARD Badanie 
przesiewowe realizowane w POZ” 

12413/09/V/O zmian w umowie SK/827/OZ/103-
W/2008 na realizację zadania:„Badania pre-
wencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane 
w POZ – program GDYNIA KARD po 5 la-
tach” 

12414/09/V/O zmian w umowie SK/767/OZ/94-
W/2008 na realizację zadania:„Badania pre-
wencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane 
w POZ – program GDYNIA KARD po 5 la-
tach” 

12415/09/V/O zmian w umowie SK/775/OZ/102-
W/2008 na realizację zadania:„Badania pre-
wencyjne gdyńskich 55 - latków realizowane 
w POZ – program GDYNIA KARD po 5 la-
tach” 

12416/09/V/O zmian w umowie SK/711/OZ/59-
W/2008 na realizację zadania: „Badania 
przesiewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo - 
naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców 
Gdyni – program „GDYNIA KARD” 

12417/09/V/O zmian w umowie SK/717/OZ/65-
W/2008 na realizację zadania: „Badania 
przesiewowe w celu wykrywania głównych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo - 
naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców 
Gdyni – program „GDYNIA KARD” 

12418/09/V/O zmian w umowie SK/605/OZ/30-
W/2008 na realizację zadania:: „Osteoporo-
za” 
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12419/09/V/O zmian w umowie SK/601/OZ/26-
W/2008 na realizację zadania:: „Osteoporo-
za” 

12420/09/V/O zmiany w umowie SK/559/OZ/11-
W/2008 dotyczącej realizacji zadania: „Ba-
dania profilaktyczne w zakresie wykrywania 
choroby nowotworowej piersi u kobiet w 
wieku 35-49 lat” 

12421/09/V/O zmiany w umowie SK/577/OZ/3-
W/2008 dotyczącej realizacji zadania: „Pro-
gram psychiatryczny” 

12422/09/V/M określenia wynagrodzenia Prezesa 
Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni 

12423/09/V/U udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn: „Bu-
dowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. 
Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w 
Gdyni, schody terenowe z odwodnieniem i 
oświetleniem 

12424/09/V/P udzielenia zamówienia publiczne-
go na przygotowanie projektu i wykonanie 
grafik o tematyce gdyńskiej 

12425/09/V/S akceptacji wyników postępowania 
o zamówienia publiczne na usługę nasadze-
nia pnączy i krzewów na wybranych tere-
nach miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielę-
gnacją 

12426/09/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Osiedle Berna-
dowo ozn. na km 4, obręb Wielki Kack, jako 
działka nr 196 

12427/09/V/M akceptacji wyników przetargu 
pisemnego nieograniczonego na oddanie w 
dzierŜawę na czas oznaczony – okres 10 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Wrocławskiej w Gdy-
ni 

12428/09/V/P udzielenia zamówienia publiczne-
go na organizację transportu dla uczestników 
konferencji w dniu 21 października 2009 r. 

12429/09/V/U udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 
opracowań projektowych na budowę drogi 
rowerowej w ciągu al. Zwycięstwa na odcin-
ku od Wzgórza św. Maksymiliana do ul. 
Redłowskiej w Gdyni i upowaŜnienia do 
podpisania umowy w tej sprawie 

12430/09/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/620/UI/197/W/2009 dotyczącej zadania: 
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego 
ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w 
Gdyni” 

12431/09/V/U wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa parkingu przy ul. Stryj-
skiej w Gdyni” 

12432/09/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/524/UI/152/W/2009 dotyczącej zadania: 
„Budowa sali gimnastycznej wraz z przebu-
dową infrastruktury dla SP Nr 18 w Gdyni” 

12433/09/V/U udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie prac projektowych w za-
kresie przyłącza teletechnicznego dla stadio-
nu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni 

12434/09/V/U udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie mapy do celów projek-
towych dla budowy ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ bulwaru nadmorskiego w Gdyni 

12435/09/V/U wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „II etap remontu Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzo-
wej 6 

12436/09/V/U udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie robót związanych z in-
westycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Pawiej w Gdyni 

12437/09/V/P zorganizowania wyjazdu członków 
organizacji pozarządowej UKS „Morświn” 
na obóz treningowy do Karlskrony 

12438/09/V/P harmonogramu otwartych konkur-
sów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na zadania 
realizowane w roku 2010 

12439/09/V/U wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego do 5.150.000 EUR 
na wykonanie zadania: „regulacja rzeki Chy-
lonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej 
wraz z budową sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w 
Gdyni” 

12440/09/V/M udzielenia pełnomocnictwa na 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 

12441/09/V/M dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów „III Miejskiego Konkursu Poezji i 
Piosenki Patriotycznej” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Gdyni 

12442/09/V/M zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości do 206.000 EUR w trybie przetar-
gu nieograniczonego na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji robót budowlanych pole-
gających na budowie Ośrodka Hipoterapeu-
tycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni 

12443/09/V/U udzielenia zamówienia w trybie do 
14.000EUR na wykonanie prac projekto-
wych i montaŜu nośnika fotoradaru na ul. 
Płk. Dąbka, na wysokości ul. Sikorskiego w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania umowy 
w tej sprawie 

12444/09/V/P organizacji poczęstunku dla dele-
gacji białoruskiej 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [223] – 2009-10-19 – radny Ireneusz Bekisz – w 

sprawie wysokości środków finansowych wydanych 
w ramach promocji miasta w rozbiciu na kluby 

2. [224] – 2009-10-23 – radny Paweł Stolarczyk – w 
sprawie korespondencji p. Gertrudy Jansson, zam. w 
Gdyni, ul. Orlicz-Dreszera 

_________________________________________ 
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STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ KO-
MISJI 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 PO-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:    
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  ,    
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:    
Komisja Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:   
_____________________________________________ 


