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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 63 

25 listopada 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.11.09, godz. 11.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa - 24 września: 

 
Porządek obrad: 
Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliŜszą sesję Rady 
Miasta (druk 5.8). 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 
września 2008r. 
Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodniczący Komisji Stanisław 
Borski. Przedstawił porządek obrad, do którego radni nie 
wnieśli uwag. 
Następnie głos oddał Naczelnikowi Wydziału Ochrony 
Środowiska Bartoszowi Frankowskiemu, który przedsta-
wił projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bez-
domnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich 
części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na 
ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Konieczność 
podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów regulują-
cych kompetencje administracji publicznej w wojewódz-
twie do określenia w/w wymagań, które opisane są po-
nadto w innych aktach prawnych. Obecnie wymagania te 
określa rada gminy stosowną uchwałą. Dyskutowano nad 
zapisami niektórych paragrafów projektowanej uchwały, 
przyjmując wyjaśnienia pana Naczelnika. W głosowaniu: 
7/0/0, wyraŜono pozytywna opinie do projektu. 
Ad 2. Protokół z posiedzenia w dniu 18 czerwca 2009 r. 
został przyjęty bez uwag w głosowaniu: 6/0/1. Protokół z 
posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2009 równieŜ został 
przyjęty bez poprawek w głosowaniu: 6/0/1. 
Ad 3. Przystąpiono do omawiania spraw związanych z 
działalnością rad dzielnic, podsumowując rozmowy 
dotyczące ustalenia nowych form współpracy i ewentual-
nych zmian w statutach dzielnic. Przyjęto następujące 
rozwiązania: 
komisja zapraszać będzie na swoje posiedzenia przedsta-
wicieli poszczególnych rad dzielnic (2-3 rady w kolejno-
ści alfabetycznej) z prośbą o przedstawienie informacji z 
działalności według schematu opracowanego przez komi-

sję (do 30 września). Członkowie rady dzielnicy wyzna-
czą swojego przedstawiciela (lub przedstawicieli).  
w celu ustalenia ew. mniejszej niŜ dotychczas liczby 
podpisów pod listą kandydata lub kandydatów do rady 
dzielnicy, radni oczekują opinii prawnej. 
w kwestii przesunięcia daty wyborów do rad dzielnic 
równieŜ oczekiwana jest opinia radców prawnych. 
sprawa wyboru pomiędzy dostępem do biletu okresowe-
go dla rady lub jednorazowych biletów ZKM zostanie 
pozostawiona do rozstrzygnięcia radom.  
zgodzono się z poglądem, Ŝe nie jest słuszne pozbawianie 
mandatu radnego, który w trakcie trwania kadencji wy-
prowadził się do innej dzielnicy Gdyni.  
Końcowe ustalenia komisja sprecyzuje na krótkim spo-
tkaniu po sesji 30 września. 
Przewodniczący poinformował o zmianach w kierownic-
twie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, a takŜe o wy-
stąpieniu StraŜy PoŜarnej do Miasta o dotację.  
Podniesiono takŜe problem poszerzenia ul. Nauczyciel-
skiej – w tej sprawie przewodniczący wystąpi o informa-
cje do odpowiedniego wydziału.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 28 września: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 
2009 rok – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Następne posiedzenie będzie poświęcone dyskusji nad 
projektem budŜetu miasta na 2010 rok. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 8 października: 

 
Miejsce posiedzenia: Zespół Szkół Nr 15 
Porządek obrad – omówienie problemów związanych z 
remontem Zespołu Szkół Nr 15. 
W posiedzeniu wzięli udział: Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel, Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska, Na-
czelnik Wydziału Inwestycji Teresa Horiszna, przedsta-
wicielki związków zawodowych pracowników edukacji 
oraz goszczący członków komisji Dyrektor ZS Nr 15, 
pan Bogdan Zajdziński. 
Naczelnik T. Horiszna przekazała informacje wiąŜące się 
z kwestią terminu przystąpienia do uŜytkowania budyn-
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ku. Termin zakończenia prac (w tym prac dodatkowych), 
określony w 2. umowach zawartych z tym samym wyko-
nawcą, upłynął 30 września b.r. Wykonawca nie zakoń-
czył robót związanych z wymianą wykładziny na koryta-
rzu w części Ŝywieniowej. Zgodnie z deklaracją osób 
wykonujących roboty, wykładzina powinna być wymie-
niona do piątku, tj. do dn. 9 października b.r. 
MoŜliwość przystąpienia do uŜytkowania budynku wiąŜe 
się ściśle ze złoŜeniem stosownych dokumentów w nad-
zorze budowlanym. Naczelnik zaznaczyła, iŜ w przypad-
ku omawianego remontu nie jest wymagana decyzja 
zezwalająca na uŜytkowanie, natomiast wymagane jest 
zgłoszenie przystąpienia do uŜytkowania. Z tym właśnie 
wiąŜe się konieczność złoŜenia w nadzorze kompletu 
wymaganych ustawowo dokumentów. Od chwili złoŜenia 
takich dokumentów nadzór ma 21 dni na wniesienie 
ewentualnych sprzeciwów. Z chwilą upłynięcia tego 
okresu moŜliwe będzie przystąpienie do uŜytkowania 
budynku. Do złoŜenia dokumentów zobowiązany jest 
wykonawca – winien to zrobić z chwilą zakończenia 
robót. Dokumenty złoŜone przez wykonawcę są niekom-
pletne i nie zostały sporządzone prawidłowo. Wydział 
Inwestycji reprezentujący zamawiającego,  czyli gminę, 
wysłał do wykonawcy stosowne pismo w dniu 7 paź-
dziernika b.r. Uwagi firmy sprawującej nadzór inwestor-
ski mają być przedstawione do dnia 9 października b.r. W 
przypadku stwierdzenia przez nadzór występowania 
innych usterek, ich usunięcie winno nastąpić w ciągu 7 
dni. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, będzie to 
jednoznaczne z niedotrzymaniem terminu zgłoszenia 
gotowości do odbioru i tym samym z moŜliwością stoso-
wania wobec wykonawcy sankcji. Zakładając, iŜ komplet 
poprawionych dokumentów zostanie złoŜony do 15. 
października b.r. i tym samym będzie mógł być złoŜony 
stosowny wniosek w nadzorze, przystąpienie do uŜytko-
wania moŜe nastąpić w połowie listopada.  
W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji, r. Miro-
sławy Borusewicz, dot. moŜliwości wykonywania prac w 
okresie przewidzianym na wnoszenie sprzeciwów przez 
nadzór inwestorski, p. Horiszna zapewniła, iŜ w ciągu 
tych 21. dni  wykonawca moŜe usuwać usterki.  
Odpowiadając na kolejne pytanie Przewodniczącej, tym 
razem dotyczące wykonawcy, Naczelnik poinformowała, 
iŜ wykonawca realizujący prace na terenie Zespołu Szkół 
Nr 15, wykonywał juŜ prace na rzecz Miasta 2 lata temu. 
Jest to wykonawca występujący w przetargach, ale prace 
na rzecz gminy wykonuje sporadycznie.  
W związku z pytaniem p. M. Borusewicz o kontrolowa-
nie materiałów uŜywanych do realizacji prac remonto-
wych, pani T. Horiszna poinformowała, iŜ o rodzaju 
materiałów, jakie mają być stosowane w trakcie realizo-
wania robót, mówią opracowana przez zamawiającego 
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. 
Obowiązek dokonywania kontroli w przedmiotowym 
zakresie naleŜy do firmy sprawującej nadzór. Sporadycz-
na kontrola wykonywana jest teŜ przez pracownika Wy-
działu Inwestycji, dysponującego uprawnieniami budow-
lanymi.  
Naczelnik zapewniła, iŜ wszystkie wykonane prace zli-
kwidowały zagroŜenie dla bezpieczeństwa. Zgodnie z 
wykonaną ekspertyzą w zakresie stabilności obiektu i 
fundamentów, bezpieczeństwo uŜytkowania budynku jest 
zagwarantowane. Zgodnie z tą samą ekspertyzą zostaną 
jeszcze do wykonania pewne prace, ale w ich przypadku 
moŜliwa jest realizacja w ciągu 25. lat. Pozostanie do 
rozwiązania kwestia szczelności pokrycia dachu nad salą 
gimnastyczną. Wydział zamierza zlecić wykonanie sto-
sownych prac jeszcze przed okresem zimowym.  

Dyrektor B. Zajdziński wskazał na pozytywy obecnej 
sytuacji – bardzo dobre warunki nauki dla pierwszego 
etapu edukacyjnego, który ma cały segment szkoły dla 
siebie.  
Najboleśniejszą konsekwencją jest to, iŜ wizerunek szko-
ły - na skutek zajść, które doprowadziły do konieczności 
przeprowadzenia remontu -  został mocno nadszarpnięty. 
Przejawem takiego stanu rzeczy jest fakt, iŜ nabór do 
gimnazjum nie cieszył się juŜ tak duŜym, jak niegdyś, 
zainteresowaniem.  
Przedstawicielka ZNP, pani Ewa Biernacka, wyraziła Ŝal, 
iŜ został zmarnowany 10-letni wysiłek edukacyjny. 
W związku z pytaniem p. M. Borusewicz o zwrot kosz-
tów remontu (ok. 10 mln. zł.), p. T. Horiszna wyraziła 
przypuszczenie, iŜ stosowny pozew został juŜ skierowa-
ny.  
W związku z pytaniem p. J. Zielińskiej o termin rozpo-
częcia remontu na ul. Narcyzowej, Wiceprezydent E. 
Łowkiel odpowiedziała, iŜ remont rozpocznie się z chwi-
lą zakończenia prac na Chwarznie.  
Pani T. Horiszna poinformowała o odmowie (oświadcze-
nie na piśmie) wykonawcy odnośnie połoŜenia wykładzi-
ny przy wejściu głównym do budynku. W takiej sytuacji 
są dwa wyjścia: nieodebranie robót i czekanie na stosow-
ne rozstrzygnięcie sądu (rok lub dwa lata) lub odebranie 
robót, z umieszczeniem w protokole odbiorczym zapisu o 
usterce. Drugie rozwiązanie powoduje, iŜ zamawiający 
jest w stanie sporu z wykonawcą, ale budynek moŜe być 
uŜytkowany. Z oczywistych względów wybrany zostanie 
drugi wariant.  
W związku z pytaniem Prezydent Łowkiel, czy fakt 
dokonania zniszczeń w trakcie remontu  jest udokumen-
towany, Naczelnik Horiszna poinformowała o dyspono-
waniu zdjęciami obrazującymi jakość zabezpieczeń (np. 
wodę stojącą w korytarzach). Polecenia stosowania pra-
widłowych zabezpieczeń były przez wykonawcę perma-
nentnie lekcewaŜone.  
Odpowiadając na kolejne pytania radnej J. Zielińskiej 
dotyczące remontu obiektu przy ul. Narcyzowej, Wice-
prezydent E. Łowkiel poinformowała, iŜ przyjęty zosta-
nie taki zakres robót, który umoŜliwi zakończenie prac w 
lipcu przyszłego roku tak, aby I L.O. miało czas prze-
prowadzić się w sierpniu. Takie teŜ są oczekiwania 
uczniów I L.O. i ich rodziców.  
Wiceprezydent oświadczyła, iŜ powrót dzieci do budynku 
na Chwarznie planuje się na koniec listopada b.r.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni przez Dyrektora 
po budynku i zapoznali się ze stanem zaawansowania 
realizowanych prac remontowych.  
______________________________________________ 

 
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 
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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.  
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 Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 21 października: 

 
Porządek obrad 
Otwarcie obrad. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
Opiniowanie projektów uchwał na sesję RMG 
28.10.2009 r.: 
Nowe rozwiązania w systemie opieki psychologiczno-
terapeutycznej nad dziećmi – ofiarami przemocy. 
Sprawy bieŜące i wniesione 
Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
Zamknięcie obrad. 
Ad 1. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Danuta 
Reszczyńska, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. 
Ad 2. Radny Rafał Geremek wniósł o poszerzenie po-
rządku obrad o wybór wiceprzewodniczącego komisji. 
Przewodnicząca zaproponowała wpisanie tego punktu do 
kolejnego posiedzenia z uwagi na niepełny skład komisji, 
w związku z czym porządek obrad nie został zmieniony. 
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Ad 3. Do protokołu z dnia 19.08.2009 r. nie zgłoszono 
uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miasta Gdyni nr XXV/601/08 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 omówił prof. Krzysz-
tof Szałucki, Skarbnik MG. Zmiany w zakresie docho-
dów budŜetu wynikają z otrzymania środków z budŜetu 
UE na realizacje projektów COMENIUS oraz „MłodzieŜ 
w działaniu”, środków z mechanizmów finansowych 
EOG i Norweskiego, części oświatowej subwencji ogól-
nej oraz środkow na świadczenia społeczne. O kwotę 
równowaŜną zwiększonym dochodom zwiększono wy-
datki oświatowe, remontowe oraz dot. promocji Miasta 
podczas imprez sportowych. Wymienione w dokumencie 
zmniejszenia wynikają głównie z rozliczenia realizowa-
nych zadań. Uchwała zawiera równieŜ zmiany w planie 
wydatków poprzez zmianę kwalifikacji zadań, na wnioski 
wydziałów i rad dzielnic. Ponadto Pan Skarbnik udzielał 
wyjaśnień na temat wydatków związanych z funkcjono-
waniem Hali Widowiskowo-Sportowej. Opinia pozytyw-
na: 5/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Specja-
listycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz 
Domu Dziecka w Gdyni przedstawił Franciszek Bronk, 
Z-ca dyrektora MOPS w Gdyni. Przekształcenie polega 
na wydzieleniu Placówki Interwencyjnej, która będzie 
funkcjonować w strukturze Domu Dziecka jako całodo-
bowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjali-
zacyjnego. 
Opinia pozytywna: 4/0/0. 
Ad 5. Nowe rozwiązania w systemie opieki psycholo-
giczno-terapeutycznej nad dziećmi – ofiarami przemocy, 
posiłkując się dokumentem „Główne załoŜenia do planu 
działań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny na 2010 – 
13”, prezentowali: pani Mirosława Jezior, Dyrektor 
MOPS oraz Franciszek Bronk, Z-ca Dyrektora MOPS. 
Omawiany dokument zawierał syntetyczne podsumowa-
nie działań w zakresie budowania systemu 2000-2009 
oraz przegląd prowadzonych i planowanych działań na 
lata 2010 – 2013. Poza wyczerpującymi informacjami p. 
F. Bronk podawał przykłady efektów realizowanych 
programów, pozytywnych reakcji wychowanków i pod-
opiecznych na rozmaite propozycje wsparcia i aktywno-
ści, zewnętrznego odzewu w kraju na przyjmowane 
programy i nowatorskie rozwiązania, pozytywnie rokują-
ce zainteresowanie i pomoc w środowisku instytucji. W 
podsumowaniu dokumentu stwierdzono iŜ: „działania 
MOPS w okresie od 2007 r. – ich nasilenie i osiągnięte 
pozytywne rezultaty są okresem, który nie miał preceden-
su w całej historii działania ośrodka pomocy. Aktualnie 
opracowywane są kolejne dokumenty programujące 
(programy), które zoperacjonalizują GSRPS (Gdyńska 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych), 
rozwijając jej zapisy na wyŜszym poziomie szczegółowo-
ści. Opiszą w systematyczny sposób i wytyczą drogę do 
osiągnięcia poŜądanej rzeczywistości obszarów wsparcia 
społecznego - wpływając na wdraŜanie rekomendowa-
nych zmian zmierzających do jak najlepszego zabezpie-
czenia dobrostanu mieszkańców Gdyni. Mając w szcze-
gólności na uwadze zasygnalizowane w dokumencie 
działania do wdroŜenia w najbliŜszych miesiącach i 
latach – ich pozytywne zakończenie pozwoli stwierdzić, 
iŜ system wsparcia dziecka i rodziny będzie optymalny 
pod względem ilości miejsc i form wsparcia a takŜe 
przejawiać będzie odpowiednie cechy jakościowe.” 
P. F. Bronk zachęcał radnych do odwiedzenia w małych 
zespołach Rodzinnych Domów Dziecka. Ta forma opieki 

nad dziećmi przynosi im wiele szans i pozytywnych 
rokowań.  
Radni z uznaniem podeszli do faktu wcielenia do pro-
gramu problematyki FAS, dyskutując takŜe o moŜliwo-
ściach propagowania problemu w szkołach.  
Dyrektorzy MOPS poinformowali o przeprowadzonych 
kontrolach zewnętrznych w Zespole Placówek Specjali-
stycznych - Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia. We-
dług wstępnych informacji w placówce nie doszło do 
nieprawidłowości, które wskazywały byłe terapeutki. 
Ostateczny protokół jeszcze nie wpłynął. Podsumowując 
zaistniałą atmosferę wokół ośrodka, która na długo zbu-
rzyła, zdaniem dyr. F. Bronka zaufanie do pracowników i 
udzielanej tam pomocy i spowodowała zahamowanie a 
nawet cofniecie w realizowanej na bazie przyjętych 
programów systemowych naprawy problemów społecz-
nych, radny Rafał Geremek stwierdził, Ŝe ta sytuacja 
wskazała na zaistniały problem organizacyjny (luki w 
nadzorze), obustronną frustracje wynikającą z odmien-
nych oczekiwań i temperamentów.  
Członkowie Komisji wyrazili gotowość wspierania dzia-
łań MOPS związanych z realizacją programów, takŜe 
dodatkowych profilaktycznych, przy tworzeniu budŜetu 
na rok 2010. 
Ad 7. Następne posiedzenie odbędzie się 18 listopada br. 
Tematem obrad będzie projekt budŜetu na rok 2010 oraz 
sprawy bieŜące. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 22 października: 

 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Stanisław 
Borski, który przywitał członków komisji oraz stwierdził 
kworum. 
Porządek obrad: 
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
RMG. 
Dyskusja nt zmian w statutach rad dzielnic. 
Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
Ad. 1 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – p. Marzen-
na Umławska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką na rok 2010 - druk 4.15  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Wiceprezydent Miasta – p.Michał Guć przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie  przekształcenia placówek opie-
kuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Specjali-
stycznych im.K.Lisieckiego „Dziadka”  oraz Domu 
Dziecka w Gdyni – druk 4.16 – jest to zmiana polegająca 
na wyłączeniu całodobowej Placówki Interwencyjnej ze 
struktury organizacyjnej ZPS. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Wiceprezydent Marek Stępa i Dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego – p.Marek Karzyński przedstawili projek-
ty następujących uchwał: 
druk 4.2  w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack i  Karwiny w Gdyni, rejon ulic 
Wielkopolskiej i Strzelców 
radni : S.Borski i A.Gurazda poruszyli problem parkin-
gów w rejonie przystanków kolei metropolitalnej. Prezy-
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dent M.Stępa zapewnił, Ŝe władze gminy zaplanują miej-
sca na parkingi tam, gdzie będą podjeŜdŜać pasaŜerowie 
poruszający się równieŜ samochodami. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
druk 4.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wi-
leńskiej i Kieleckiej w Gdyni 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
druk 4.4 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa złoŜonego  przez Omega AM Sp. z o.o. dotyczące-
go uchwały nr XXXII/716/09 rady Miasta Gdyni z dnia 
27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
zachód od ulicy Sopockiej, rejonu  tzw. Jeziora Kackiego 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Z powodu nieobecności przedstawiciela pionu Skarbnika 
Miasta odstąpiono od opiniowania projektu uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie – druk 4.1. 
Ad. 2  
Przewodniczący przedstawił  członkom Komisji zestaw 
pytań przygotowanych dla rad dzielnic, które mają być 
podstawą do przygotowania sprawozdań prezentowanych 
przez rady dzielnic na kolejnych posiedzeniach KSLiB. 
Podczas  dyskusji członkowie Komisji uznali, Ŝe ankieta 
wymaga dopracowania. Przewodniczący stwierdził, Ŝe po 
naniesieniu poprawek i zaakceptowaniu ich przez Komi-
sję, zestaw pytań zostanie wysłany do rad dzielnic. 
Gościem Komisji był p.Tomasz Kamiński -  Kierownik 
Referatu ds Współpracy z Radami Dzielnic, który odpo-
wiadał na pytania radnych dot. reagowania urzędników 
UM na sprawy przekazywane im przez rady dzielnic. 
Ad. 3 
Przewodniczący poinformował członków Komisji o 
zmianie na stanowisku Komendanta Policji w Gdyni oraz 
o prośbie StraŜy PoŜarnej o dodatkowe środki na działal-
ność na rok 2010. 
Ad. 4 
Kolejne posiedzenie Komisji – w stałym terminie , 
czwartek przed Sesją RMG, godz. 16,15. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 27 
października: 

 
Porządek posiedzenia: 
Realizacja programu „Pies w wielkim mieście”. 
Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego Wielkiej Roli.  
Propozycje w zakresie nazw ulic.  
Ad 1. 
O realizacji gdyńskiego programu „Pies w wielkim mie-
ście” mówił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa, pan Bartosz Frankowski: 
Realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu b.r. W 
zamyśle jest to program kilkuletni. Jedną  z zasadniczych  
cech programu jest jego charakter edukacyjny – ma na 
celu spopularyzowanie zwyczaju  sprzątania nieczystości 
przez właścicieli psów. Ma teŜ na celu pokazanie osobom 
nie posiadającym psów, jakie są moŜliwości rozwiązy-
wania potencjalnych konfliktów między nimi a właścicie-
lami zwierząt.  

W dotychczasowym okresie realizacji programu wydano 
338 tys. zł. W ramach tej kwoty zakupiono ponad 200 
dystrybutorów. Jak dotąd torebki zamówiono w 2. turach: 
164 470  (z wolnej ręki) i 500 tysięcy w przetargu nie-
ograniczonym. Finansowana jest obsługa portalu interne-
towego i promocja. Organizowane są warsztaty i konfe-
rencje.  
Naczelnik wręczył członkom komisji mapki obrazujące 
rozmieszczenie dystrybutorów na terenie Gdyni.  
Radny Bogdan KrzyŜanowski podkreślił, i Ŝ z duŜym 
zadowoleniem przyjął fakt stworzenia po raz pierwszy 
oferty adresowanej do właścicieli psów i duŜej grupy 
miłośników psów. Ta grupa, w przeciwieństwie do in-
nych, była dotąd – poza tworzeniem nakazów i zakazów 
– pomijana w zakresie tworzenia konstruktywnych pro-
gramów.  
Zdaniem radnego naleŜałoby się obecnie zastanowić nad 
zdefiniowaniem celów, do osiągnięcia których winno się 
dąŜyć w ramach realizacji programu. Jednym z nich  jest 
poprawienie kultury właścicieli psów. 
Dystrybutory są z pewnością trafnym przedsięwzięciem, 
ale niestety jego beneficjentami nie mogą być właściciele 
bardzo duŜych psów.  
Radny zadał następujące pytania:  
- Czy są rozwaŜane inne od dotychczas realizowanych 
przedsięwzięcia? 
- Czy planuje się rozwiązanie kwestii zorganizowania 
wybiegów dla psów? 
Pan B. Frankowski poinformował o propozycji, jaka 
padła w trakcie rozmów, ze strony przedstawicieli Lasów 
Państwowych -  w granicach terenów naleŜących do 
Lasów Państwowych znajdują się miejsca, przez które 
przebiegają linie wysokiego napięcia. WzdłuŜ takich linii 
nie mogą rosnąć drzewa, wobec czego moŜliwe byłoby 
zorganizowanie na tych terenach wybiegów dla psów.  
Naczelnik zaznaczył, iŜ powyŜsza propozycja nie została 
jeszcze sformalizowana, m. in. z przyczyn finansowych.  
Pan Frankowski zwracał uwagę, iŜ na temat celowości 
organizowania wybiegów panują dwa alternatywne po-
glądy – Ŝe wybiegi naleŜy organizować i drugi pogląd – 
Ŝe tworzenie wybiegów jest niepotrzebne (Naczelnik 
wskazał na przykład Gdańska - powstał tam wybieg, 
który nie zdaje egzaminu. Być moŜe przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest fakt, iŜ powierzchnia wybiegu jest bar-
dzo mała). Do tej pory nie rozwaŜano tworzenia wybie-
gów na terenie Gdyni, poniewaŜ Miasto nie dysponuje 
takimi miejscami.  
Radny B. KrzyŜanowski uznał propozycję Lasów Pań-
stwowych za interesującą i wartą rozwaŜenia.  
Zdaniem r. A. Bienia propozycji przedstawiciela Lasów 
Państwowych naleŜałoby nadać oficjalny bieg.  
Radny B. KrzyŜankowski zapytał, co naleŜy rozumieć 
przez kwestię finansową – czy chodzi o koszt infrastruk-
tury, czy teŜ Lasy Państwowe oczekują czegoś w za-
mian? 
Pan B. Frankowski wyjaśnił, iŜ zgodnie z jego wiedzą 
chodzi o koszt urządzenia wybiegu. Mają tu miejsce 
takŜe przeszkody formalne – Miasto nie moŜe finanso-
wać czegoś, co powstaje na terenie nie naleŜącym do 
gminy. ZwaŜywszy jednak na dobre relacje Lasów z 
Miastem, moŜna brać pod uwagę realizację pomysłu, 
który na razie miał formę deklaracji, złoŜonej w trakcie 
rozmowy z Nadleśniczym.  
Naczelnik zwrócił uwagę, iŜ obecnie problemem wyma-
gającym jak najszybszego rozwiązania jest potrzeba 
zorganizowania terenów wokół schroniska.  
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Radny B. KrzyŜanowski zasugerował przeprowadzanie 
działań wiąŜących się z refundacją ze strony Miasta ( np. 
dopłacanie do zabiegów kastracji psów).  
Radny proponował rozwaŜenie, np. w połączeniu z Ko-
misją Zdrowia, moŜliwości włączenia do realizacji pro-
gramu róŜnych grup społecznych, które zapewniłyby 
objęcie projektem róŜnych zadań (np. akcja odrobaczy-
wiania psów, czy teŜ zabezpieczenie placów zabaw przed 
chorobami zwierzęcymi). 
Pan B. Frankowski zwrócił uwagę, iŜ nie ma przepisów 
umoŜliwiających dotowanie mieszkańca pod kątem po-
siadanego przez niego zwierzęcia.  
Radny B. KrzyŜanowski przypomniał, iŜ finansowane są 
przez Miasto zabiegi sterylizacyjne dotyczące kotek.  
Pan B. Frankowski wyjaśnił, iŜ w przypadku kotek sto-
sowany jest inny mechanizm. Nadmierna liczba kotów 
generuje odmiennego rodzaju problemy. Kotki są steryli-
zowane nieodpłatnie w schronisku i w tym przypadku 
koszty ponosi Miasto. Naczelnik stwierdził, iŜ nie widzi 
moŜliwości realizowania takiej formuły w odniesieniu do 
psów mających prywatnych właścicieli, natomiast 
wszystkie psy wydawane ze schroniska są wykastrowane.  
Radny B. KrzyŜankowski podkreślił, i Ŝ jego zdaniem 
konieczne jest stworzenie w ramach programu przejrzy-
stej, czytelnej oferty dla wszystkich mieszkańców Gdyni. 
Chodzi m. in. o to, aby mieszkańcy, którzy nie posiadają 
psów, nie postrzegali grupy posiadaczy zwierząt jako 
osoby uciąŜliwe. Zdaniem radnego jednym z problemów, 
którego rozwiązanie wymaga systemowych działań, jest 
kwestia bezpieczeństwa placów zabaw (zabezpieczenie 
przed chorobami zwierzęcymi). 
Dyskusję wywołała informacja Naczelnika na temat 
wyłączenia ulicy Świętojańskiej z instalowania dystrybu-
torów z torebkami.  
Ad 2.  
Ustalenia projektu planu prezentowali projektant, pani 
Jadwiga Hryncewicz oraz Wiceprezydent M. Stępa i 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek 
Karzyński.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iŜ przedłoŜona 
propozycja nie jest jeszcze ostateczna z uwagi na fakt, iŜ 
do projektu wpłynęły uwagi, z których część prawdopo-
dobnie spowoduje rewizję niektórych załoŜeń.  
Uwarunkowania mające wpływ na zapisy planistyczne 
omówiła p. J. Hryncewicz. W obrębie planu znajdują się 
tereny zalesione, rolne oraz jednorodzinna zabudowa 
mieszkaniowa.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ w Studium kierunków 
rozwoju Miasta dopuszcza się zabudowę Wielkiej Roli – 
do 20 % całego obszaru.  
Dyrektor M. Karzyński wskazał na jedną z podstawo-
wych przesłanek przystąpienia do sporządzania planu – 
potrzebę uregulowania sprawy dojazdu do istniejących i 
przyszłych zabudowań. Obecnie mieszkańcy wnoszą o 
udostępnienie im drogi prowadzącej przez las, na co nie 
moŜna wyrazić zgody.  
Pani J. Hryncewicz informowała, iŜ przy wprowadzaniu 
do ustaleń zasady ograniczenia zabudowy przyjęto jedno-
cześnie załoŜenie, Ŝe kaŜdy z obecnych właścicieli dzia-
łek pod zabudowę powinien mieć moŜliwość wybudowa-
nia po jednym budynku. 
Jednocześnie p. Hryncewicz poinformowała, iŜ Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzgodnił 
plan, poniewaŜ nie miał podstaw prawnych do zakwe-
stionowania załoŜeń planistycznych, natomiast napisał 
negatywną opinię w kontekście ochrony Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego (Wielka Rola leŜy w obrębie 
parku).  

Autorka projektu poinformowała takŜe o kwestiach zwią-
zanych z uzbrojeniem działek. Gmina Szemud rozpoczęła 
budowę kolektora i wnioskuje o zgodę na poprowadzenie 
kanalizacji przez tereny leśne naleŜące do Gdyni (blisko 
zabudowy Wielkiej Roli).  
Radny A. Bień zaproponował przyjęcie kierunku mini-
malizowania zabudowy i wnioskował o przyjęcie takich 
ustaleń, które uniemoŜliwi ą zrealizowanie nowych bu-
dynków. Zdaniem radnego działki o charakterze rolni-
czym mogłoby wykupić Miasto. 
Wiceprezydent M. Stępa przyznał, Ŝe stanowisko Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wyraŜo-
ne w cytowanej wyŜej opinii, skłania go do myślenia w 
kierunku proponowanym przez radnego Bienia (z wyjąt-
kiem propozycji dotyczącej wykupu gruntów). NaleŜy się 
liczyć z tym, iŜ po przyjęciu planu ochrony środowiska 
przez Regionalną Dyrekcję, który prawdopodobnie wy-
kluczy realizacje dalszej zabudowy, powstanie sytuacja 
sprzeczności planu ochrony z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie 
to, iŜ po wybudowaniu kilku domów dalsza zabudowa 
będzie niemoŜliwa do zrealizowana, a to z kolei spowo-
duje powstanie niespójnej przestrzeni. Istotny jest aspekt 
finansowy – budowa infrastruktury dla stosunkowo nie-
wielkiej liczby mieszkańców wiązałaby się z konieczno-
ścią poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Z 
drugiej strony trzeba brać pod uwagę zapisy w studium, 
które dopuszczają realizowanie zabudowy na przedmio-
towym terenie. Niezastosowanie się do tych zapisów 
spowoduje, iŜ grupa ludzi będzie się czuła pokrzywdzo-
na.  
Radny A. Bień stwierdził, iŜ dopuszczalna byłaby zabu-
dowa o charakterze siedliskowym, natomiast dzielenie 
działek pod zabudowę i budowanie drogi jest – zdaniem 
radnego – złym załoŜeniem, poniewaŜ nie chroni warto-
ści parku krajobrazowego. Radny zwrócił uwagę, iŜ poza 
terenem parku jest sporo miejsca na realizację zabudowy 
podobnego typu, co tym bardziej stawia pod znakiem 
zapytania celowość realizacji dalszej zabudowy na obsza-
rze Wielkiej Roli.  
Innego zdania niŜ radny Bień był Przewodniczący ko-
misji, radny Marcin Horała . Zdaniem p. Horały w 
obszarze Wielkiej Roli bardzo zasadne byłoby wprowa-
dzenie zabudowy o charakterze rezydencjalnym. Aktual-
ne, daleko idące przekształcenie terenu przez człowieka 
(zabudowania, uprawy) powoduje, iŜ nie mamy do czy-
nienia z wartościową krajobrazowo polaną śródleśną. W 
takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby wyko-
rzystać teren pod nie obciąŜające przyrody takie inwesty-
cje, jak rzadko rozmieszczona zabudowa jednorodzinna 
na duŜych działkach.  
Jednocześnie radny Horała stwierdził, Ŝe najgorszym 
rozwiązaniem jest rozwiązanie pośrednie – dopuszczenie 
częściowej zabudowy. W takim przypadku nie pozyskuje 
się znaczących terenów pod inwestycje, ani nie chroni się 
aktualnego krajobrazu.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe uchwalony plan będzie 
musiał być zatwierdzony przez Wojewodę, który – w 
drodze rozporządzenia – powołał Trójmiejski Park Kra-
jobrazowy.  
Zdaniem p. M. Karzyńskiego plan jest traktowany w 
przepisach jako dokument będący wynikiem m. in. 
uzgodnień i opinii i dlatego opinii nie naleŜy ignorować.  
Wniosek radnego A. Bienia o zminimalizowanie zabu-
dowy obszaru Wielkiej Roli został przyjęty nast. stosun-
kiem głosów: 1 gł. za; 2 gł. wstrzymujące się. 
Ad 3.  
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Z uwagi na brak quorum wszystkie propozycje omówio-
ne poniŜej nie zostały przegłosowane.  
W omawianiu przedmiotowej kwestii wziął udział zapro-
szony przez komisję Przewodniczący Komisji Statuto-
wej, radny Andrzej Kieszek.  
Przewodniczący M. Horała odniósł się do nazw zebra-
nych w banku nazw stworzonym przez Komisję Statuto-
wą stwierdzając, iŜ nie ma w nim nazw budzących jedno-
znaczny sprzeciw.  
Radny Paweł Stolarczyk zgłosił potrzebę nadania nazwy 
pomostowi łączącemu Al. Zwycięstwa z Halą widowi-
skowo - sportową. Do rozwaŜenia jest, czy nazwać nale-
Ŝałoby pomost imieniem wybitnego sportowca związane-
go z Gdynią (lub przynajmniej z Trójmiastem), czy teŜ 
nawiązać do osiągnięć wielkich polskich sportowców.  
Radny A. Kieszek zobowiązał się do odnotowania przez 
Komisję Statutową powyŜszej propozycji. 
Radny Paweł Stolarczyk poinformował o zgłaszaniu 
przez mieszkańców postulatu nazwania któregoś z cen-
tralnych punktów Miasta (plac, skwer) imieniem Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Radny powołał się na infor-
mację, jaką uzyskał w odpowiedzi na swoją interpelację 
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którą jest juŜ taka 
nazwa w Gdyni, niemniej jednak wolą mieszkańców jest, 
aby – niezaleŜnie od funkcjonowania przedmiotowej 
nazwy w peryferyjnej części Gdyni – uhonorować nią 
jeden z centralnych punktów Gdyni.  
Radny M. Horała zwrócił uwagę na problem takich ulic 
jak świrowa, czy Wiczlińska, które - na skutek realizacji 
zabudowy - zostały podzielone na kawałki, na skutek 
czego trafienie pod konkretny adres jest bardzo trudne. 
Ma to znaczenie w przypadku szybkiego docierania słuŜb 
ratunkowych.  
Przewodniczący A. Kieszek zapewnił, iŜ Komisja Statu-
towa myśli nad rozwiązaniem problemu czytelnego 
nazwania poszatkowanych ulic.  
Radny M. Horała zgłosił propozycje, które uzupełniłyby 
pulę nazw będącą w dyspozycji  Komisji Statutowej. 
Propozycje wraz z uzasadnieniami dla poszczególnych 
kandydatur znajdą się w odrębnym piśmie Komisji Go-
spodarki Mieszkaniowej do Komisji Statutowej. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 17 listopada: 

 
Porządek obrad: 
Omówienie projektu budŜetu na 2010 rok, 
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję. 
Korespondencja, 
Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Ogólne załoŜenia konstrukcyjne projektu budŜetu na 
2010 rok przedstawił skarbnik, prof. K.Szałucki. BudŜet 
zamyka się kwotą 1,284 mld zł po stronie dochodów, co 
oznacza dość wysoką, ok. 15% dynamikę wzrostu w 
stosunku do roku 2009. Pomimo konieczności oszczęd-
nego i uwaŜnego projektowania budŜetu nie zostało z 
projektu wykreślone Ŝadne z waŜnych zadań inwestycyj-
nych (poza budynkiem B Urzędu). BudŜet zostanie w 
2010 roku dość powaŜnie zadłuŜony – do wysokości 
52,8%. 
Następnie na temat Hali Sportowo-Widowiskowej infor-
macji udzielał dyrektor HSW, p. Mariusz Machnikowski. 
W 2009 r. udało się po raz pierwszy uchwycić racjonal-
ny, całoroczny budŜet hali. Do tej pory odbyło się w niej 
ponad 40 duŜych imprez, mecze, targi, koncerty, imprezy 
kulturalne. BudŜet 2010 roku planowany jest na poziomie 

4 mld zł. Terminarz imprez jest układany bardzo staran-
nie, i dzięki dobrej współpracy z klubami na bieŜąco 
koordynowany. Zatrudnienie w hali to 24,75 etatu, w tym 
3 własne sprzątaczki, ochrona zewnętrzna. Hala ma 
bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o standard, ale przede 
wszystkim o sprawność organizacyjną.  
Z uwagi na konieczność oszczędzania zrezygnowano z 
zakupu 2 telebimów.  
Dach hali zostanie ostatecznie uszczelniony na wiosnę, w 
ramach gwarancji. 
Następnie p. Dariusz Szwarc, wicedyrektor GOSiR, 
omówił budŜet tej placówki. BudŜet zamyka się kwotą 
ok. 12 mln zł plus 80 mln na inwestycję stadionu. Budo-
wa stadionu rugby skończy się w połowie grudnia 2009 
r., część rozliczeń przejdzie na 2010 rok. Prace na stadio-
nie piłkarskim powinny się rozpocząć 1 grudnia 2009, 
zakończenie – październik 2010. 
Boisko przy ul. Nauczycielskiej zostanie wykonane w 
2010 r. (5 mln zł). 
P. D.Szwarc odpowiadał równieŜ na pytania r. Ireneusza 
Bekisza dotyczące zawarcia w budŜecie kwot na pokrycie 
kosztów utrzymania niefunkcjonującego przez 2010 rok 
stadionu. 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budŜetu na 2010 
rok w dziale sport – opinia 5/0/0. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜe-
tu – opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
Lista potrzeb dot. sportu wróci do opiniowania w lutym. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 18 
listopada: 

 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
zmiany Uchwały nr XXXIV/832/05 z 28 września 2005 
r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodza-
jów i szczegółowości materiałów towarzyszących projek-
towi budŜetu – opinia pozytywna – 4/0/0 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Miasta Gdyni, – opinia pozytywna – 5/0/0 
zwolnień z podatków i opłat lokalnych, – opinia pozy-
tywna – 5/0/0 
określenia stawek podatku od środków transportowych, – 
opinia pozytywna – 4/0/0 
określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na 
terenie miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości, – opinia 
pozytywna – 4/0/0 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Annę Kuletę, dotyczącego uchwały nr XVII/400/08 
Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwa-
lenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gdyni, – opinia pozytywna – 5/0/0 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Grzegorza Ślusarczyka, dotyczącego uchwały nr 
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni, – opinia pozy-
tywna – 5/0/0 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Ryszarda Pietrzykowskiego, dotyczącego uchwały 
nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z 25 marca 2009 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i 
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Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kal-
ksztajnów i Dembińskiego, – opinia pozytywna – 5/0/0 
zmiany Uchwały Nr XXXII/723/09 Rady Miasta Gdyni z 
27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni, jako członka Stowarzyszenia Miast Autostrady 
Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, do projektu pn. „So-
uth-North Axis” (SoNorA) w ramach programu INTER-
REG IV B Europa Środkowa, – opinia pozytywna – 5/0/0 
 wyraŜenie zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i uŜyt-
kowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (dz. nr 
997/17), – opinia pozytywna – 7/0/0 
wyraŜenie zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i uŜyt-
kowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (dz. nr 
996/17), – opinia pozytywna – 7/0/0 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Balladyny w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowników nierucho-
mości sąsiednich, ), – opinia pozytywna – 7/0/0 
wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. 
Arendta Dickmana na nieruchomość stanowiącą wła-
sność osoby fizycznej, ), – opinia pozytywna – 7/0/0 
przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni, ), – opinia pozytywna – 4/0/0 
Uchwały z aneksu: 
zmiana Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009, ), 
– opinia pozytywna – 4/0/0 
 wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Tomasza Macha, dotyczącego uchwały Nr 
XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy, – opinia 
pozytywna – 5/0/0 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon 
ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej, – opinia pozytywna – 
5/0/0 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego – 
opinia pozytywna – 5/1/1 
wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości od Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu, – opinia pozytyw-
na – 7/0/0. R. T.Szemiot pytał, czy przewidziany uchwałą 
tryb zakupu gruntu (kwota, za którą zostanie dokonany 
zakup) będzie obciąŜona VAT-em. Prosił równieŜ o 
informację, czy tryb zakupu proponowany przez spół-
dzielnię równieŜ jest obciąŜony VATem. 
wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ście-
Ŝek rowerowych w ramach programu „Rozwój komuni-
kacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” w Gdyni rejon ulic Unruga, Szlifierzy, Płk. 
Dąbka, Puckiej, Hutniczej, Chylońskiej, Alei Marszałka 
Piłsudskiego, Kartuskiej, ŁuŜyckiej oraz Wielkokackiej, 
– opinia pozytywna – 7/0/0 
wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. 
Cechowej, – opinia pozytywna – 7/0/0 

przyznania działki zamiennej stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni w ramach odszkodowania za przejętą na 
rzecz Gminy m. Gdyni działkę drogową połoŜoną przy 
ul. B.Prusa, stanowiącą własność osoby fizycznej, – 
opinia pozytywna – 7/0/0 
Następne posiedzenie – 24 listopada, godz. 17.00 (wspól-
nie z Komisją Strategii oraz Komisją Mieszkaniową). 
Temat: plan budŜetu na 2010 rok. 
_____________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2009-11-03: 
 
12633/09/V/P - organizacji wernisaŜu wystawy zdjęć z 

konkursu „Gdynia pod Ŝaglami” 
12634/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego 

„Gdynia pod Ŝaglami” 
12635/09/V/P - najmu miejsca na montaŜ urządzeń moni-

toringu wizyjnego 
12636/09/V/P - rozbudowy systemu lokalizacji i nadzoru 

pracy pojazdów techniką GPS w MCZK 
12637/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup usługi korekty danych adresowych w 
zbiorze ewidencji ludności 

12638/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 236/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

12639/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

12640/09/V/M - wyraŜenie zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta Gdyni 
związanych z zakupem znaków opłaty sądowej 

12641/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni 

12642/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania wachlarzy z terminarzem rozgrywek dru-
Ŝyn koszykówki LOTOS PKO BP GDYNIA 
oraz ASSECO PROKOM GDYNIA 

12643/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
Ŝonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, re-
jon Skweru Kościuszki oraz Jana z Kolna i 10 
Lutego 

12644/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
Ŝonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, 
rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej 

12645/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup miar legalizowa-
nych dla pracowników Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni 

12646/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o 
zamówienie publiczne do kwoty 14.000 EUR 
na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne 
testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV” 
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12647/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – Trasa Kwiatkow-
skiego” 

12648/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
8.240 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12649/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
2.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12650/09/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2009 do 
umowy o najem lokalu uŜytkowego w budynku 
przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z POL-
Levant Linie śeglugowe sp. z o.o. i uniewaŜ-
nienia Zarządzenia nr 11915/09/V/M z dnia 02 
września 2009 r. 

12651/09/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o nakazanie opróŜnienia i 
opuszczenia lokalu uŜytkowego przy ul. Świę-
tojańskiej 49 w Gdyni 

12652/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy 
KB/10/UR/2008 dotyczącej ustalenia szczegó-
łowych warunków przebudowy dróg publicz-
nych, spowodowanej inwestycją niedrogową 
polegającą na budowie zespołu budynków wie-
lorodzinnych przy zbiegu ul. Legionów i Po-
wstania Styczniowego 

12653/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy 
KB/11/UR/20098 dotyczącej ustalenia szczegó-
łowych warunków przebudowy dróg publicz-
nych, spowodowanej inwestycją niedrogową 
polegającą na budowie pawilonu handlowo – 
usługowego przy ul. Nowowiczlińskiej i Rde-
stowej 

12654/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne dokonane w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
206.000,00 EUR na dostawę prasy codziennej i 
czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010r. 

12655/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/196/D/09, przedmiotem której jest grunt 
połoŜony w Gdyni przy ul. Al. Jana Pawła II 9-
1 

12656/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/75/D/09, przedmiotem której jest grunt po-
łoŜony w Gdyni przy ul. Al. Jana Pawła II 9-11 

12657/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na promocję Miasta 
Gdynia przez Agencję „MART” - Janusz Ja-
nowski podczas III Spotkań PodróŜników i 
Eksplorerów w Krakowie 

12658/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczone-
go przetargu ustnego na najem lokali uŜytko-
wych 

12659/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: 
„Kampania informacyjno-edukacyjna „OdwaŜ-
ni wygrywają” – profilaktyka raka jądra” 

12660/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 8874/08/V/S 
z dnia 23 grudnia 2008 roku 

12661/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 
10668/05/IV/S dotyczącego samorządowego 
serwisu informacyjnego Miasta Gdyni 

12662/09/V/O - wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
wkładu własnego w planie budŜetowym na re-

alizację projektu: „KREUJ SWOJĄ PRZY-
SZŁOŚĆ- weź udział w szkoleniu i zdobądź 
międzynarodowy certyfikat ECDL” 

12663/09/V/O - wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
wkładu własnego w planie budŜetowym na re-
alizację projektu: „Innowacyjne formy ocenia-
nia z wykorzystaniem ICT” 

12664/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na wymianę okien w lokalach mieszkalnych w 
przebudowywanym budynku przy ul. Grabowo 
2/ Morska 89 w Gdyni 

12665/09/V/S - wyraŜenia zgody na połoŜenie taśm 
antypoślizgowych wraz z uzupełnieniem ubyt-
ków w schodach w budynku przy ulicy 10 lute-
go 24 

12666/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie rozgra-
niczenie nieruchomości gminnej w ramach za-
dania pn.: „Przebudowa ul. Heweliusza w Gdy-
ni wraz z infrastrukturą techniczną” 

12667/09/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego poniŜej 206.000 EUR 
w trybie konkursu na wybór wykonawcy opra-
cowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 37 

12668/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania 
„Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyŜo-
waniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską” 

12669/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związanych z 
uszczelnieniem pokrycia dachowego sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jo-
wisza 60 w Gdyni 

12670/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w 
ul. Kołodziejskiej w Gdyni” 

12671/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 
w ramach realizacji zadania „Rozbudowa ulicy 
Unruga pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. Podgór-
ską i z ul. Kuśnierską” 

12672/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 14000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa ul. Radosnej w Gdyni” 

12673/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na 
usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją i w okresie gwarancji roboty budow-
lanej: „II etap remontu Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego 

12674/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Budowa parkingu 
przy ul. Stryjskiej w Gdyni” 

12675/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na montaŜ ograniczników przy ba-
lustradzie pochylni kładki dla pieszych wyko-
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nanej na zadaniu: „Budowa kładki dla pieszych 
nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską” 

12676/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych 
polegających na przestawieniu poręczy w ra-
mach zrealizowanej inwestycji pn: „Budowa 
ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną 

12677/09/V/U - uregulowania naleŜności za wykonanie 
map ewidencyjnych oraz map do celów infor-
macyjnych dla prowadzonych przez Wydział 
Inwestycji zadań gminnych 

12678/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej zagospodarowania 
fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliŜu 
mola i rzeki Kaczej 

12679/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/246/UI/64/W/2009 na zadaniu: „Budowa 
stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdy-
ni” 

12680/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: 
„Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i 
Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileń-
skiej w Gdyni” 

12681/09/V/U - zmiany treści zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa 
oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w 
Gdyni” 

12682/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej „Przebu-
dowa skrzyŜowania ulic Morska-Kartuska w 
Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetl-
nej” 

12683/09/V/P - udzielenia zgody na wniesienie opłaty 
tytułem umieszczenia tablicy upamiętniającej 
gen. Antoniego Hedę, pseudonim „Szary” na 
ścianie dworca PKP Gdynia Chylonia 

12684/09/V/P - zorganizowania koncertu Orkiestry Sin-
fonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa 
Pendereckiego w dniu 1 listopada 2009 r. 

12685/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Wy-
brałem zdrowe Ŝycie” w dniu 22 listopada 

12686/09/V/P - wszczęcia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę kwiatów na 
potrzeby UM Gdyni w 2010 r. 

12687/09/V/S - publikacji informacji o UM Gdyni w 
„Panoramie Firm” oraz wyboru oferenta 

12688/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup papierowych 
artykułów sanitarnych do 14.000 EUR oraz ak-
ceptacji wyboru oferenta 

12689/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na 
usługę wypompowania oraz odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych 
znajdujących się w 49 zbiornikach na terenie 
byłego przedsiębiorstwa „Polifarb” przy ul. 
Chwaszczyńskiej 129-149 w Gdyni oraz za-
bezpieczenie infrastruktury po bazie paliw 

12690/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 
roku 

12691/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
dzierŜawy dot. Skate Parku zlokalizowanego w 
Parku Kilońskim 

12692/09/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu 
lokalu uŜytkowego – garaŜu stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonego przy 
ul. Ramułta przeznaczonego do sprzedaŜy na 
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 

12693/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
opracowanie projektu graficznego i wydania 
gdyńskiego kalendarza na rok 2010 

12694/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
usługę polegającą na przygotowaniu memoran-
dum zawierającego analizę prawną struktur, 
które mogą zostać wykorzystane w celu reali-
zacji inwestycji polegającej na budowie par-
kingu podziemnego oraz uczestnictwie w spo-
tkaniach i negocjacjach z inwestorami zaintere-
sowanymi realizacją projektu 

12695/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego Kabare-
towa Noc Listopadowa Gdynia 2009 

 
2009-11-10: 

 
12696/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Wielki Kack koncertu jazzowego w 
dniu 22 listopada 2009 w Klubie Jazz Cafe 

12697/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12596/09/V/P z 
dnia 27 października 2009 r. w sprawie zorga-
nizowania projektu tanecznego Gdynia – Bit 
Północy w dniach 28-30 listopada 2009 r. 

12698/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie materiałów promocyjnych Miasta 

12699/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o 
zamówienie publiczne, do 14.000 EUR na or-
ganizację kampanii lokalnej „Lokal bez papie-
rosa – Dzień bez papierosa w Gdyni” 

12700/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali lek-
cyjnej oraz pomieszczenia magazynowego w 
celu prowadzenia spotkań grup „Odyseja Umy-
słu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Gdyni 

12701/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali gim-
nastycznej oraz dwóch sal komputerowych w 
celu prowadzenia warsztatów z informatyki w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

12702/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitań-
skiej 10 w Gdyni i uchylenia Zarządzenia nr 
11155/09/V/M 

12703/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13A 
w Gdyni 

12704/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdow-
skiego 9-11 / Świętojańskiej 1 w Gdyni 

12705/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie prac budowlanych 
polegających na remoncie dźwigu osobowego 
w budynku uŜyteczności publicznej, przy ul. 
10-go Lutego 24 w Gdyni 

12706/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 14.000 EUR na wymianę dźwigu oso-
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bowego wraz z opracowaniem dokumentacji w 
budynku uŜyteczności publicznej, przy ul. 10-
go Lutego 24 w Gdyni 

12707/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w zaso-
bach Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 3 w Gdyni 

12708/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniach gminnych w budynku mieszkal-
nym przy ul. Rybaków 5 w Gdyni 

12709/09/V/M - uszczelnienia przewodu kominowego w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Szczecińskiej 26 w Gdyni 

12710/09/V/M - remontu budynków mieszkalnych przy 
ul. Dickmana 18-30 oraz ul. Rybaków 3 i 4 w 
Gdyni 

12711/09/V/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji 
sanitarnej na terenie naleŜącym do Gminy po-
między budynkami mieszkalnymi przy Al. 
Marszałka Piłsudskiego 50A oraz 50 B w Gdy-
ni 

12712/09/V/M - usunięcia awarii instalacji centralnego 
ogrzewania na terenie naleŜącym do Gminy 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. 
Śląskiej 51a oraz 51b w Gdyni 

12713/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy na remont 
pomieszczeń StaŜy Miejskiej przy ulicy Zakręt 
do Oksywia 10 w Gdyni 

12714/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

12715/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12716/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12717/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12718/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12719/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego o po-
wierzchni 12,7 m² zlokalizowanego na placu 
targowym – pawilon handlowy nr 369 

12720/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej 
w mieszkaniach gminnych przy ul. Plk. Dąbka, 
Tucholskiej, Orłowskiej 

12721/09/V/P - zakup telefonów przemysłowych oraz 
kart SIM 

12722/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 
4/2009 do umowy KB/40/MOPS/2004 z dnia 
19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej w sprawie określenia warunków i 
wysokości dofinansowania kosztów utworzenia 
i działalności warsztatów terapii zajęciowej 

12723/09/V/R - zawarcia z Województwem Pomorskim 
Porozumienia o Wspólnej Realizacji Działań w 
ramach „Programu działań publicznych słuŜb 
zatrudnionych na rzecz osób dotkniętych skut-
kami procesów restrukturyzacyjnych w prze-
myśle stoczniowym w Województwie Pomor-
skim – STER 2009-2010” 

12724/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych, 
polegających na wykonaniu projektów podziału 

oraz zmiany uŜytkowania działek w projekto-
wanym pasie drogowym ul. Aragońskiej 

12725/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

12726/09/V/O - przyjęcia programów profilaktycznych 
wraz ze specyfikacjami realizowanych w latach 
2010 – 2012 

12727/09/V/O - powołania Komisji Konkursowej do 
rozpatrzenia składanych ofert na realizację pro-
gramów profilaktycznych w latach 2010 – 2012 

12728/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zmian w dokumentacji kanalizacji 
teletechnicznej projektu „TRISTAR” 

12729/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup zamków do 
szaf o wartości do 14.000 EUR 

12730/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów prze-
suwnych dla Wydziału Geodezji o wartości do 
14.000 EUR 

12731/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup oczyszczaczy 
powietrza na potrzeby UMG 

12732/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządzeń i 
materiałów geodezyjnych na potrzeby UMG 

12733/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli biuro-
wych o wartości do 14.000 EUR 

12734/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004 r. 
w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunko-
wości w Urzędzie Miasta Gdyni 

12735/09/V/O - zakupu drewnianego sprzętu zręczno-
ściowego do ogrodu przedszkolnego dla Przed-
szkola Samorządowego Nr 35 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 30 – lecia placówki 

12736/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 11375/09/V/O 
dotyczącego dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosz-
tów organizacji spływów kajakowych w Bara-
nowiczach rzeką Piną oraz rzeką Lawą i Prego-
łą w Obwodzie Kaliningradzkim 

12737/09/V/O - częściowego dofinansowania kosztów 
dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Przedszkola nr 77 dla dzieci z mózgowym po-
raŜeniem dziecięcym w Gdańsku 

12738/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie montaŜu 
osłony w punkcie przyjęć korespondencji kan-
celarii ogólnej UM Gdyni 

12739/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie zapytania o cenę 
do 206.000 EUR na dostawę jednego samocho-
du osobowego dla UM w 2009 

12740/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na świad-
czenie usług transportowych dla UM Gdyni w 
2009 r. o wartości do 14.000 EUR 

12741/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9588/09/V/S w 
sprawie akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę do 206.000 EUR na zakup materiałów eks-
ploatacyjnych i papieru komputerowego dla 
UM w 2009 r. 

12742/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie rocznego 
przeglądu budowlanego w budynku głównym 
UM o wartości do 14.000 EUR 

12743/09/V/S - zatwierdzenia składów komisji oceniają-
cych wnioski składane do konkursów dla rad 
dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna 
dzielnica” 
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12744/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związanych z 
inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Pawiej w Gdyni” 

12745/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na ustawienie słupków uniemoŜ-
liwiających wjazd pojazdów na nowo wybu-
dowaną kładkę dla pieszych nad torami 
PKP/SKM oraz wygradzających chodnik pro-
wadzący do kładki wykonanej na zadaniu „Bu-
dowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM 
i Drogą Gdyńską” 

12746/09/V/U - akceptacji treści aneksów do umów 
KB/619/UP/166/W/2008 i 
KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 

12747/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 10768/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na aktualizację projektu budowla-
nego i wykonawczego zagospodarowania Ze-
społu Parkowego w Gdyni Chwarznie 

12748/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12342/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie zmiany oznaczenia 
uŜytków gruntowych, podziałów wraz z regula-
cją granic na terenie zadania inwestycyjnego 
pn: „Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Źródło Ma-
rii z ul. Gryfa Pomorskiego” 

12749/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zada-
nia „Przebudowa układu drogowego Węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowe-
go pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w 
Gdyni” 

12750/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na zakup oraz wykonanie nasadzeń re-
kompensujących na terenie Gdyni wraz z trzy-
letnią pielęgnacją 

12751/09/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: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w 
Gdyni” 

12752/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3918/07/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geode-
zyjnych w ramach zadania: „Regulacja rzeki 
Chylonki w rejonie ulic Św. Mikołaja i Hutni-
czej w Gdyni” 

12753/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wynajem powierzchni reklamowej 
oraz druk plakatów wielkoformatowych w ra-
mach kampanii promującej Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji 

12754/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Polskim Związkiem Dział-
kowców reprezentowanym przez Zarząd Okrę-
gowy w Gdańsku a Gminą Miasta Gdyni 

12755/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne, powyŜej 14.000 EUR w 
trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej /projektów plastycz-

nych i wykonawczych/ oznakowania śródmie-
ścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miej-
skiej” 

12756/09/V/P - zakupu ksiąŜek, zabawek i upominków 
do paczek dla dzieci z domów dziecka z okazji 
„mikołajek” 

12757/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/534/UI/156/W/2009 dotyczącej pełnienia 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i 
w okresie gwarancji zadania: „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktu-
ry dla SP nr 18 

 
2009-11-13: 

 
12758/09/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowa-

dzącemu działalność poŜytku publicznego w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadania: 
Aktywizacja gdyńskiej młodzieŜy 

12759/09/V/K - przedłoŜenia Radzie Miasta i Regional-
nej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały bu-
dŜetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 
2010 rok 

 
 

2009-11-17: 
 
12760/09/V/P - produkcji spotów telewizyjnych pt. „Je-

sienne Spotkania z Laureatami Nagrody Lite-
rackiej Gdynia 2009” 

12761/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego 

12762/09/V/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pn.: „Kompleksowa termomoderniza-
cja dziewięciu budynków placówek oświato-
wych na terenie Gdyni” ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

12763/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 11/2009 do umowy 
KB/11/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia 
ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewi-
cza 11 w Gdyni 

12764/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 do umowy 
KB/32/MOPS/2008 dotyczącej świadczenia 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 
1 i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Nr 4 

12765/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji 
tradycyjnego Świątecznego Koncertu Galowe-
go organizowanego przez MłodzieŜowy Dom 
Kultury w Gdyni 

12766/09/V/S - wyraŜenia zgody na zamontowanie bra-
my garaŜowej przy ul. Partyzantów 39 

12767/09/V/S - dostawy, do 14.000 EUR, bonów towa-
rowych uprawniających do zakupu artykułów 
spoŜywczych i przemysłowych, w tym dla 
dzieci i młodzieŜy, w 2009 roku 

12768/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w zaso-
bach Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni 

12769/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
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nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12770/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 52 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12771/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12772/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12773/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58A 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12774/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12775/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 105 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12776/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 107 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12777/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 109 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12778/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 111 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12779/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej przy ul. H.Sucharskiego przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

12780/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. śarnowieckiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

12781/09/V/M - określenia warunków dołączenia i wy-
kazu nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Rymarskiej 

12782/09/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości za-
budowanych garaŜami przeznaczonymi do od-
dania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej 

12783/09/V/M - wyraŜenia zgody na wykreślenie z dzia-
łu III księgi wieczystej nr GD1Y/00000211/0 
prowadzonej dla nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Wolności 24B ograniczonej słu-
Ŝebności osobistej na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni 

12784/09/V/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie umowy 
dzierŜawy nr MG/46/D/09, przedmiotem której 
jest grunt połoŜony przy ul. Sandomierskiej 

12785/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie ścianki reklamowej o treści tury-
stycznej 

12786/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/577/OZ/3-w/2007 oraz aneksie nr 1/2009 

12787/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/712/OZ/60-w/2008 oraz aneksie nr 1/2009 

12788/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/742/OZ/77-w/2008.oraz aneksie nr 1/2009 
z dn. 16.04.2009 r. 

12789/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/775/OZ/102-w/2008 oraz aneksie nr 1/2009 
z dn.16.04.2009 r. 

12790/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki ”Histo-
ria gdyńskiej policji” 

12791/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 

12792/09/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Byd-
goszczy o wydanie interpretacji indywidualnej 
przepisów prawa podatkowego 

12793/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego, połoŜonej przy ul. Muchowskiego 4 

12794/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup części za-
miennych oraz usługi serwisowej do kseroko-
piarki Canon 

12795/09/V/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków 
związanych z udziałem Gminy Gdynia w Ryn-
ku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 
2010” 

12796/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 r. 

12797/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup czyścików z 
mikrowłókien syntetycznych dla potrzeb UMG 
do 14.000 EUR oraz wybór oferenta 

12798/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup osuszacza i 
nawilŜacza powietrza na potrzeby 

12799/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania usługi naświetlania CTP gdyńskie-
go folderu gospodarczego 

12800/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, utwo-
rów fotograficznych i przeniesienia autorskich 
praw majątkowych do ich wielokrotnego wyko-
rzystania 

12801/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie 15 sekundowej reklamy Gdyni do 
emisji na Hali Sportowo-Widowiskowej Gdy-
nia 

12802/09/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni jako part-
nera projektu „Pomorze EXPO 2010” realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007 - 2013, priorytet I – „Rozwój i in-
nowacje w MŚP”, działanie 1.6.1. - „Promowa-
nie atrakcyjności regionu” w konkursie ogło-
szonym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. 
w Gdańsku 

12803/09/V/P - organizacji imprezy kulturalnej Rady 
Dzielnicy Oksywie- koncert piosenki francu-
skiej 

12804/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie chodnika przy tere-
nie cmentarza na ul. Spokojnej oraz dostawę i 
montaŜ furtki 

12805/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwo-
lenie na budowę dla inwestycji „Rozbudowa 
szkoły muzycznej I i II stopnia przy ul. Bp. 
Dominika 13A w Gdyni” 
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12806/09/V/P - organizacji konferencji „Postawy rodzi-
cielskie – Niepełnosprawne?” w dniu 10 grud-
nia 2009 roku 

12807/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
zwrot opłaty z tytułu wyceny lokalu uŜytkowe-
go 

12808/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup sprzętu komputerowego 

12809/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na zakup sprzętu kom-
puterowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

12810/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację 
programu „Szkół Otwartych” 

12811/09/V/O - dofinansowania wykonania tradycyjnego 
gwoździa do sztandaru na uroczystość nadania 
sztandaru dla Pomorskiego Okręgu ZNP 

12812/09/V/O - zakupu zestawu foliogramów dla Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego 

12813/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na realizację zadania „Wy-
konanie zabiegów weterynaryjnych i leczenie 
bezpańskich kotów z terenu Stoczni Gdynia” 

12814/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: 
„Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdy-
ni” 

12815/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12504/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 206.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa 
układu drogowego węzła św. Maksymiliana 
wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” 

12816/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej przyłącza telefonicznego wraz z wy-
konaniem robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni” 

12817/09/V/U - zamówienia wykonania projektu budow-
lanego wzmocnienia konstrukcji budynku za-
bytkowego przy ul. Orłowskiej 8 w Gdyni wraz 
z inwentaryzacją w niezbędnym zakresie 

12818/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie analizy przepu-
stowości kanalizacji deszczowej w ul. Maku-
szyńskiego w Gdyni 

12819/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji roboty budowlanej „II etap remontu 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni” 

12820/09/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: „II etap remontu Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 
6 w Gdyni” 

12821/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją Inwestycji pn.:„II etap 
remontu I Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni” 

12822/09/V/U - uregulowania naleŜności za przeprowa-
dzenie oględzin obiektu budowlanego I Aka-
demickiego Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Narcyzowej 6 w Gdyni” 

12823/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji in-
westycji pn: „Wykonanie chodnika przy terenie 
cmentarza na ul. Spokojnej oraz dostawę i 
montaŜ furtki” 

12824/09/V/U - akceptacji treści umowy nr 
KB/496/135/W/2009 dotyczącej zagospodaro-
wania zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie 

12825/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
druku gdyńskiego folderu gospodarczego 

12826/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego oraz o wykonanie zastępcze 
/al. Zwycięstwa 

12827/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na druk 450 sztuk egzem-
plarzy plakatu oraz 1.500 sztuk egzemplarzy 
ulotki promujących szkolenie „Jak rozpocząć 
działalność gospodarczą” w dniu 20 listopada 
2009 roku w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości” 

12828/09/V/M - udzielenia zamówień do 14.000 EUR na 
realizację zadań związanych z promocją pro-
jektu „Przebudowa układu drogowego węzła 
św. Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

12829/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiących własność skarbu państwa i Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonych przy ul. Bernadow-
skiej, przeznaczonych do wydzierŜawienia w 
drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 

12830/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
druk 10.000 sztuk ulotek oraz 400 sztuk plaka-
tów okolicznościowych 

12831/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego: „Działalność 
Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
semestrze wiosenno-letnim roku akademickie-
go 2009/2010 oraz w semestrze jesienno-
zimowym roku akademickiego 2010/2011” 

12832/09/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego w 
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania „Wizyty StaŜowe i StaŜe dla Rozwoju” 

12833/09/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/654/RI/28/W/2009 na aktualizację studium 
wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w Gdy-
ni” 

12834/09/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, 
holowania i parkowania pojazdów 

12835/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina 
sp. z o.o. w ŁęŜycach 

12836/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
12837/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-

towania gminy na Nadzwyczajnym Walnym 
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Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia SA w Gdyni 

12838/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakłado-
wym PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. 

12839/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na wy-
konanie remontu pomieszczeń MSPR 

12840/09/V/P - organizacji pobytu delegaci w Szwecji 
12841/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego na obsługę Urzędu 
Miasta Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na 
zagraniczne przewozy pasaŜerskie oraz krajowe 
przewozy lotnicze 

12842/09/V/S - uniewaŜnienia części wyników postępo-
wania o zamówienia publiczne na usługę nasa-
dzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybra-
nych terenach miasta Gdyni 

12843/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie broszury proekologicznej dot. re-
zerwatu przyrody „Kępa Redłowska” o warto-
ści do 14.000 EUR 

12844/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu nr 
1/2009 do umowy najmu pięciu samochodów 
osobowych dla UM Gdyni w 2009 r. o wartości 
do 14.000 EUR 

12845/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
12520/09/V/S akceptującego wynik postępo-
wania o zamówienie publiczne na usługę nasa-
dzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybra-
nych terenach miasta Gdyni 

12846/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 206.000 EUR na usługę 
wypompowania oraz odzysku lub unieszkodli-
wienia odpadów ropochodnych znajdujących 
się na terenie byłego przedsiębiorstwa Polifarb 
oraz zabezpieczenie infrastruktury po bazie pa-
liw 

12847/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
sprzedaŜ, dostawę i rozładunek krzewów o 
wartości do 14.000 EUR 

12848/09/V/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie kwoty 
umowy na mycie samochodów słuŜbowych 
UM Gdyni i StraŜy Miejskiej, wykonanie pie-
czątek, zakupy artykułów spoŜywczych 

 
2009-11-18: 

 
12849/09/V/P - zmiany umowy najmu nr 01/N/2009 

zawartej w dniu 09.02.2009 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – 
Nadleśnictwem Gdańsk z/s w Gdyni 

 
2009-11-20: 

 
12850/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12255/09/V/U 

dotyczącego wyraŜeniu zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę stadionu pił-
karskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 
Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpelacji. 
_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
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 
POSIEDZEŃ 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:   
_____________________________________________ 


