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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 64 

4 grudnia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 03.12.09, godz. 12.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Statutowa – 26 października: 
 
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 Gospodarki Mieszkaniowej – 17 
listopada: 
 
Porządek posiedzenia 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na listopadową sesję RMG. 

2. Nazwy ulic – propozycje. 
3. Wolne wnioski. 
4. Termin kolejnego posiedzenia. 

Ad 1.  
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad.  
PoniŜsze projekty prezentował Skarbnik Miasta Gdyni K. 
Szałucki: 
4.1- w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. procedury uchwa-
lania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi budŜetu: 
Skarbnik wyjaśnił, iŜ projekt jest wynikiem nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych. Skonstruowanie budŜetu 
w oparciu o dotychczas obowiązujące zasady nie byłoby 
kwestionowane przez RIO, ale naleŜałoby i tak dostoso-
wać zapisy budŜetowe w 1. kwartale przyszłego roku do 
nowych regulacji ustawowych. PrzedłoŜony projekt 
opracowany został w formie wariantowej, przy czym 
pierwszy z nich odpowiada nowym regulacjom, zaś drugi 
regulacjom dotychczasowym. Z chwilą podjęcia uchwały 
pozwalającej na zmianę podstawy prawnej (pkt 1. paragr. 
1.), automatycznie drugi wariant przestanie obowiązy-
wać.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za. 
Projekty dot. opłat i podatków (od 4.2. do 4.5.) omówił p. 
K. Szałucki.  

4.2 – w spr. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości…: 
Opinia pozytywna: 2/0/2 
4.3. – w spr. zwolnień z podatków i opłat lokalnych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.4.- w spr. określenia stawek podatku od środków trans-
portowych: 
Opinia jednogłośnie  pozytywna: 4 gł. za 
4.5. – w spr. określenia zasad ustalania i poboru opłaty 
targowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.15 – w spr. przejęcia na własność Gminy pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Gdyni: 
Projekt omówiony przez Skarbnika Miasta zaopiniowano 
jednogłośnie pozytywnie: 3 gł. za 
PoniŜsze projekty uchwał przedstawili Wiceprezydent 
Marek Stępa i Dyrektor Marek Karzyński: 
4.6. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Annę Kuletę … 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.7. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Grzegorza Ślusarczyka …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.8 – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Ryszarda Pietrzykowskiego …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Aneks do porządku obrad XXXVII Sesji RMG: 
1 – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
złoŜonego przez Tomasa Macha …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
5. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego /…/ rejon Skweru Kościuszki oraz 
ulic Jana z Kolna i 10 Lutego: 
Ustalenia planu prezentował Wiceprezydent M. Stępa.  
Wniesione uwagi do załoŜeń planistycznych omówił p. 
M. Karzyński.  
Przewodniczący komisji, radny M. Horała, poprosił o 
przedstawienie przyczyn zastosowania trybu 7-dniowego 
do wniesienia przedmiotowego projektu pod obrady RM. 
Wiceprezydent M. Stępa zaznaczył, iŜ jest to normalny, 
ustawowy tryb. W przedmiotowym przypadku zastoso-
wanie takiego trybu wiąŜe się z przekonaniem projekto-
dawców, iŜ wcześniejsze przyjęcie planu byłoby dla 
Miasta korzystne z uwagi na plany inwestycyjne dot. 
przyszłego Forum Kultury. Plan byłby podstawą do 
wydawania stosownych decyzji. Inną, istotną przyczyną, 
jest fakt, iŜ obszar objęty proponowanym planem wpisa-
ny jest do rejestru zabytków, a taki stan rzeczy stwarza 
potrzebę ustalenia zasad jego ochrony. Opracowanie 
planu jest elementem starań Miasta, aby ranga zabytku 
jakim jest modernistyczne centrum Gdyni, została odpo-
wiednio podniesiona. Nadanie centrum wyŜszego statusu 
wiązałoby się z moŜliwością uzyskania pomocy finanso-
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wej na utrzymanie zabytków. Plan jest juŜ gotowy, a 
opóźnienie, nawet miesięczne, byłoby dla Miasta nieko-
rzystne. Obecnie toczą się rozmowy z Ministerstwem 
Kultury, dla przebiegu których istotne jest, aby strona 
gdyńska mogła się wylegitymować, iŜ czyni kolejne 
kroki w celu ustanowienia ochrony zespołu moderni-
stycznego. Ponadto władze Miasta zobowiązały się wo-
bec Konserwatora zabytków do czynienia starań, aby 
stosowny plan został jak najszybciej opracowany.  
Wątpliwości p. M. Horały  nie podzielił radny Ireneusz 
Bekisz. Radny zwrócił uwagę, iŜ ustalenia planu były juŜ 
prezentowane członkom komisji.  
Przewodniczący komisji podtrzymał swoje stanowisko 
stwierdzając, iŜ jego zdaniem bardzo dobrym zwyczajem 
była dotychczasowa praktyka, zgodnie z którą projekty 
uchwał o wysokiej randze, a takim projektem jest nie-
wątpliwie przedmiotowy plan, prezentowane były 
wszystkim radnym z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Radni, którzy nie znają zagadnienia, mają dzięki temu 
okazję dogłębnego poznania tematu.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ w dotychczasowej 
praktyce stosowano zasadę niekorzystania z trybu 7-
dniowego, jednak przedstawiona wyŜej sytuacja powodu-
je, iŜ w tym przypadku, dla dobra Miasta, warto z tej 
ustawowej moŜliwości (tryb 7-dniowy – p.p.) skorzystać. 
Jedną z przyczyn podjęcia takiej decyzji było teŜ wcze-
śniejsze omówienie ustaleń planu na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej.  
Radny Bogdan KrzyŜanowski oświadczył, iŜ podziela 
wątpliwości  radnego M. Horały.  
Radny Paweł Stolarczyk przypomniał o swojej negatyw-
nej opinii na temat zamiaru usytuowania Forum Kultury 
na terenie Parku Rady Europy.  
Radny poprosił o wyjaśnienie, z czego wynika przesunię-
cie granicy strefy chronionej poza granicę planu.  
Jak wyjaśnił Wiceprezydent, przytłaczająca większość 
terenu objętego planem jest przedmiotem ochrony, poza 
Forum Kultury i Forum Morskim. Część terenu objętego 
ochroną, a znajdującego się poza granicą przedmiotowe-
go planu, objęta jest innym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
Zdaniem r. M. Horały nie jest najlepszym rozwiązaniem, 
iŜ na terenie jednego planu występują dwie róŜne funkcje 
– Forum Kultury i otoczona ochroną zabudowa Śródmie-
ścia. O ile fakt objęcia ochroną obszaru Śródmieścia nie 
budzi sprzeciwu radnego, o tyle Forum Kultury nie jest, 
zdaniem radnego, najpilniejszą potrzebą inwestycyjną.  
Zdaniem radnego I. Bekisza im więcej inwestycji, tym 
lepiej dla Miasta.  
Radny A. Bień zwrócił uwagę, iŜ naczelną wartością 
planu jest fakt, iŜ porządkuje przestrzeń Miasta.  
Wynik głosowania nie rozstrzygnął jednoznacznie kwe-
stii stanowiska komisji nt. przedmiotowego projektu: 2 
gł. za; 2 gł. przeciw; 1 gł. wstrzym. się 
4. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego /…/ rejon ulicy Kieleckiej i Drogi 
Gdyńskiej: 
Opinia pozytywna: 4/0/1 
Wniosek Przewodniczącego M. Horały, aby projekty o 
duŜym znaczeniu dla polityki Miasta, niosące ze sobą 
konsekwencje finansowe, a takŜe projekty skomplikowa-
ne poznawczo wnoszone były pod obrady Rady Miasta z 
14-dniowym wyprzedzeniem został przyjęty: 4/1/0 
Ad 2.  

• Nazwy ulic: 
Wniosek radnego Pawła Stolarczyka, adresowany do 
Komisji Statutowej, aby kaŜda proponowana nazwa ulicy 
była przedmiotem odrębnego projektu uchwały i tym 

samym moŜliwe było odrębne głosowanie nad poszcze-
gólnymi propozycjami (np. proponowane nazwy ulic dla 
danego osiedla nie powinny być głosowane łącznie) 
przyjęto jednogłośnie: 5 gł. za 
Przedmiotem dyskusji były teŜ niektóre propozycje rad-
nego M. Horały (przedstawione na piśmie i zarchiwizo-
wane w materiałach komisji): 
Radny P. Stolarczyk wnioskował, aby propozycje nie 
były zgłaszane en bloc. Wątpliwości radnego budzi łą-
czenie w kontekście tego samego czynu (samospalenie) 
2. nazwisk: pp. Jana Palacha oraz Ryszarda Siwca. Zda-
niem radnego Stolarczyka protest obu postaci naleŜałoby 
oceniać odmiennie w aspekcie moralnym. O ile J. Palach 
nie pozostawił rodziny, o tyle R. Siwiec naraził na kon-
sekwencje swojego czynu Ŝonę i 5. dzieci wyrządzając 
im krzywdę dwojakiego rodzaju – ekonomiczną i spo-
łeczną. Ponadto R. Siwiec został juŜ uhonorowany przez 
miasto Przemyśl.  
Zdaniem r. M. Horały  zarzut osierocenia dzieci moŜna 
postawić kaŜdemu działaczowi czy Ŝołnierzowi. Czyn  
jakiego dokonał R. Siwiec naleŜy oceniać jako bohater-
ski, jeśli rozstrzyga się jego wagę w kontekście korzyści 
dla określonej wspólnoty.  
Wątpliwości radnego P. Stolarczyka podzielili radny B. 
KrzyŜanowski oraz radny I. Bekisz.   
W drodze głosowania (3/2/0) komisja zdecydowała o 
wykreśleniu nazwiska Ryszarda Siwca, a następnie jed-
nogłośnie (5 gł. za) zdecydowała o skierowaniu propozy-
cji (z uwzględnieniem przedmiotowej poprawki) do 
Komisji Statutowej. 
Ad 3.  
Członkowie komisji przyjęli propozycję Przewodniczą-
cego M. Horały skierowania do Naczelnika Tomasza 
Banela i Dyrektora Jerzego Jałoszewskiego odpowie-
dzialnych - zgodnie z informacją uzyskaną od Skarnika 
Miasta -  za realizację budŜetu w rozdziale Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego, prośby o pisemne 
uzasadnienie wysokości kwot proponowanych w załoŜe-
niach budŜetowych na 2010 rok, w rozdziale 75075  oraz 
o szczegółowe rozpisanie wydatków zawierających się w 
pozycji  „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.   
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 22 listopada b.r.; godz. 
16.45 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 17 listopada: 
 
Porządek obrad: 

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

RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posie-

dzeń. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji dr 
Marcin Wołek, który powitał zebranych oraz przypo-
mniał problematykę spotkania. 
Ad 2.  
a) Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki omówił 
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXIV/832/05 z 28 września 2005 r. w sprawie proce-
dury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi budŜetu. PowyŜ-
sze zmiany maja na celu dostosowanie procedury uchwa-
lania budŜetu do przepisów nowej ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i mają zastosowa-
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nie do układu budŜetu Miasta na rok 2010 (sposób zapisu 
zadań w grupach wydatków). Opinia pozytywna – gło-
sowanie: 6/0/0.  
b) Kolejne projekty przedstawili Skarbnik MG 
oraz Z-ca Skarbnika MG Stanisław Zachert. Po udziele-
niu wyjaśnień komisja zaopiniowała pozytywnie projekty 
uchwał w sprawach:   
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Miasta Gdyni – 7/0/0. 
- określenia stawek podatku od środków transportowych 
(w tym dla trolejbusów) – 7/0/0, 
- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na 
terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości – 7/0/0. 
- Osobno dyskutowano nad projektem uchwały w spra-
wie zwolnień z podatków i opłat lokalnych. Radny Paweł 
Stolarczyk, w związku z wyszczególnieniem osób podle-
gających zwolnieniu, poprosił o wyjaśnienia dotyczące 
aktualnego statusu prawnego osób posiadających przy-
dział lokali na podstawie decyzji administracyjnych o 
przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach wielo-
mieszkaniowych stanowiących własność osób fizycz-
nych. Jak wyjaśniono, decyzje takie, które wydawane 
były w latach 40-tych i 50-tych, na podstawie art. 5 de-
kretu o publicznej gospodarce lokalami z 21.12.1945 r. 
(Dz.U. R.P. Nr 36, poz. 343), obecnie wygasają (opusz-
czenie lokalu przez uprawnionego decyzją, śmierć loka-
tora, zadłuŜenie skutkujące eksmisją). Radny Stolarczyk 
zwrócił uwagę, Ŝe dotychczas był informowany o wyga-
śnięciu decyzji o przydziale z dniem 01.01.1991 r., tj. 
wejścia w Ŝycie uchwały nr IX/51/90 Rady Miejskiej w 
Gdyni z dnia 5 września 1990 r. „w sprawie zniesienia 
najmu lokali i budynków na podstawie decyzji admini-
stracyjnej o przydziale” i przeniesieniu statusu osób z 
przydziałem na grunt cywilno-prawny. Opinia pozytywna 
– głosowanie: 6/0/1.  
c) Wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor BPP Marek 
Karzyński z pomocą pani Kierownik Iwony Markesič 
(BPP) zaprezentowali projekty uchwał w sprawie: 
- 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.  
- 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. 
Oba wezwania są bezzasadne, m.in. dlatego, Ŝe przywo-
łane Studium nie jest dokumentem stanowiącym prawo 
miejscowe, nie narusza więc uprawnień i interesu praw-
nego w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. 
Projekty uzyskały opinie pozytywną w kolejnych głoso-
waniach: 7/0/0 (druk 4.6), 8/0/0 (druk 4.7). 
- 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 
Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kal-
ksztajnów i Dembińskiego, opinia pozytywna – głosowa-
nie: 7/0/1. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Tomasa 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 - głosowanie: 6/0/0. 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, 
rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej, opinia pozy-
tywna – głosowanie: 8/0/0. 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 
Lutego. W szczegółowe rozwiązania zawarte w doku-
mencie wprowadził zebranych Wiceprezydent Marek 
Stępa, omawiając kolejno granice opracowania, przezna-
czenie poszczególnych kwartałów planu, układ komuni-
kacyjny i rozkład terenów zielonych oraz miejsc parkin-
gowych. Radny Paweł Stolarczyk uznał, Ŝe słusznie 
uwzględniono uwagę Stowarzyszenia „Gdynia SOS” 
umoŜliwiającą Wspólnocie przy ul. 3 Maja 22-24 po-
większenie terenu o niezbędny dla funkcjonowania obec-
nie wydzielonego po obrysie budynku. Dzięki dołączeniu 
terenu zieleni wypoczynkowej do działki moŜliwe będzie 
wykupienie tej części nieruchomości przez współwłaści-
cieli budynku. Radny Stolarczyk przypomniał, Ŝe juŜ w 
trakcie dyskusji nad przystąpieniem do tego planu 
stwierdził, iŜ nie jest dobrym rozwiązaniem przeznacze-
nie całego parku Europy pod budowę obiektów Forum 
Kultury. Dyrektor BPP Marek Karzyński na pytanie 
radnego wyjaśnił, Ŝe ul. Władysława IV będzie na całej 
długości dwukierunkowa (po poszerzeniu) w momencie, 
kiedy wykonanie nowej ul. Węglowej dojdzie do skutku i 
pojawi się potrzeba lepszego skomunikowania Międzyto-
rza z Centrum Gdyni. Radny Grzegorz Bonk wyraził 
obawy dotyczące rozszerzenia ul. Władysława IV (od ul. 
10 Lutego do ul. Jana z Kolna), które poprzez znaczne 
zwiększenie ruchu w wąskim gardle zabudowy miejskiej 
moŜe spowodować przekroczenie hałasu, naruszenie 
struktury starych budynków, a takŜe związane jest z 
wycinką drzew. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe ewentualna 
rozbudowa poprzedzona zostanie wymaganymi eksperty-
zami i analizami, związana będzie równieŜ z nakładami 
chroniącymi istniejące budynki i ich mieszkańców (wy-
miana stolarki okiennej, modernizacja elewacji itp.). 
Wykonana zostanie równieŜ specjalna nawierzchnia. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/2/2. 
d) Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek 
omówił projekt uchwały w sprawie 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 siedzi-
bą w Gdyni, do projektu pn. „South-North Axis” (SoNo-
rA) w ramach programu INTERREG IV B Europa Środ-
kowa. Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Ad 3. Przyjęcie protokołów odbędzie się na kolejnym 
posiedzeniu. 
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 24 listopada 
2009 r., godz. 16.45. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 19 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na listopadową sesję RM. 

2. Omówienie załoŜeń budŜetowych na 2010 rok 
w dziale oświaty.  

3. Wytypowanie placówek, na terenie których od-
będą się przyszłe posiedzenia komisji.  
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4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki związków 
zawodowych pracowników edukacji.  
Ad 1. 
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanych porządku obrad i aneksie do porządku.  
Pkt 1. aneksu- projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały 
RMG /…/ w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2009: 
Projekt – zgodnie z informacjami zawartymi w omawia-
nym dokumencie – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni 
Krzysztof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.1. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi budŜetu: 
Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił p. K. 
Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.16 – w spr. zmiany nazwy Technikum OdzieŜowego …: 
Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, prezentowała Wice-
prezydent Ewa Łowkiel.  
Zmiana nazwy będzie jednym z elementów stworzenia 
moŜliwości elastycznego kształtowania oferty placówki.  
Odnosząc się ogólnie do zjawiska zmieniania nazw szkół 
Wiceprezydent informowała, iŜ czynność ta budzi często 
opór ze strony szkół, głównie z uwagi na identyfikowanie 
się z tradycją. Dlatego teŜ nie dąŜy się do zmieniania 
nazw tam, gdzie nie jest to konieczne.  
Wracając do meritum p. Łowkiel wyjaśniła, iŜ nadal będą 
podejmowane próby utworzenia w Technikum Nr 4 klasy 
o profilu odzieŜowym tym bardziej, Ŝe Miasto podpisało 
umowę z Zakładami OdzieŜowymi „WybrzeŜe”. Jest to 
jednak kwestia dobrowolnego wyboru i ostateczne powo-
dzenie w utworzeniu takiej klasy zaleŜy od wyników 
przeprowadzonego naboru. Najistotniejsze jest stworze-
nie przez placówkę takiej oferty, która przyciągnie ab-
solwentów gimnazjów i stąd propozycja zmiany nazwy 
na „Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Usługowych, ul. 
Morska 75”.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za. 
4.17- w spr. zmiany adresu Zespołu Szkól Usługowych w 
Gdyni, ul. Morska 77: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.18- w spr. wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 
dziecka w śłobku „Niezapominajka”…: 
Istotnym novum projektu jest uzaleŜnienie odpłatności za 
pobyt dziecka w Ŝłobku od rodzaju usług i czasu ich 
świadczenia.  
Radnego  Zygmunta  Zmudę Trzebiatowskiego intereso-
wało, czy zostały przeprowadzone analizy związane z 
poszerzeniem dostępności Ŝłobków.  
Wiceprezydent odpowiedziała twierdząco. Prawdopo-
dobnie w pewnych dzielnicach powstanie rezerwa miejsc. 
Jeśli zostaną uchwalone planowane zmiany legislacyjne 
(Ŝłobki nie będą podlegały ministerstwu zdrowia) samo-
rząd będzie miał większe moŜliwości w tworzeniu od-
działów Ŝłobkowych przy przedszkolach (planowane jest 
utworzenie w przyszłym roku filii Ŝłobka przy przedszko-
lu na Demptowie dla ok. 10. dzieci).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
Pkt 10 aneksu – w spr. ustalenia opłat za ponadprogra-
mowe świadczenia udzielane przez przedszkola …: 
Jak informowała Wiceprezydent, projekt jest pochodną 
wyroków sądowych i decyzji Wojewodów. Z orzeczeń 
wynika, iŜ opłatę naleŜy określać w sposób ekwiwalentny 
do wartości usługi, w tym za zajęcia przekraczające 
podstawę programową. Katalog zajęć wykraczających 

poza podstawę programową został sformułowany w 
moŜliwie szczegółowy sposób. Miało to na celu zagwa-
rantowanie, iŜ zajęcia te nie będą powieleniem realizacji 
podstawy programowej. Nie będzie moŜliwości pobiera-
nia wyŜszej opłaty od rzeczywistych kosztów, a zapropo-
nowana w projekcie wysokość opłaty jest niŜsza. Autorzy 
projektu mieli na celu zagwarantowanie, aby 9. godzin 
opieki mieściło się w dotychczasowej kwocie. Statut 
placówki określi, w jakich godzinach będzie realizowana 
podstawa programowa i tu kluczem będą umowy zawie-
rane z rodzicami.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
Ad 2.  
O załoŜeniach budŜetowych na rok 2010 w dziale oświa-
ty mówiła Wiceprezydent E. Łowkiel. Współczynniki 
dynamiki wzrostu obrazują, iŜ budŜet w dziale oświaty 
będzie jeszcze większy niŜ w bieŜącym roku. Wszystkie 
realizowane zadania będą kontynuowane. Dotyczy to m. 
in. kontynuacji robót remontowych realizowanych w 
szkołach. Planuje się dodatkowe środki na kontynuację 
projektu realizowanego w szkołach, a dotyczącego 6.-
latków (pieniądze na doposaŜenie oddziałów). Realizacja 
wszystkich zadań, mających na celu budowę załoŜonego 
standardu edukacyjnego w Gdyni, będzie kontynuowana.  
Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, 
zapytała, czy jest moŜliwe oddanie do eksploatacji na-
tychmiast po remoncie części placówki na Wiczlinie.  
Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ ideą jest taka rozbudowa 
placówki, aby moŜna było utworzyć zaplecze kuchenne 
obsługujące szkołę i przedszkole. NaleŜałoby zacząć 
prace od przedszkola tak, aby dzieci kontynuowały naukę 
w tej samej placówce. Dlatego prace winny być tak eta-
powane, aby moŜliwe było oddanie do uŜytku w pierw-
szym rzędzie przedszkola i kuchni. Drugi etap to kwestia 
dobudowy budynku szkolnego.  
Odnosząc się z kolei do remontu placówki przy ul. Nar-
cyzowej, Wiceprezydent poinformowała, iŜ do końca 
lipca powinna być wymieniona elektryka. Jedno z zamie-
rzeń dotyczy stworzenia w placówce auli.  
Radny Mariusz Bzdęga zapytał, czy planowane jest 
stworzenie w kolejnym roku placówki, która świadczyła-
by usługi w zakresie doradztwa zawodowego.  
Zdaniem Wiceprezydent tworzenie takiej placówki było-
by dublowaniem zadań realizowanych przez funkcjonu-
jącą w Gdyni Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 
Miasto kieruje duŜe środki na rzecz organizacji pozarzą-
dowych, które zajmują się realizacją zadań z zakresu 
doradztwa. Miasto sfinansowało realizację pracowni 
komputerowej dla Fundacji Gospodarczej, w celu spo-
rządzania diagnozy związanej z wyborem zawodu.  
W Gdyni jest na tyle bogaty rynek edukacyjny, iŜ nigdzie 
miejsca nie są limitowane. Zainteresowanie kształceniem 
się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych jest znikome, 
a właśnie w tym zakresie doradztwo jest najbardziej 
potrzebne.  
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ nigdy nie spotkała się z 
sygnałem ze strony rodziców, iŜ mają jakiś dylemat 
związany z wyborem kształcenia dziecka w zawodzie. W 
Gdyni świadczy usługi 3. doradców zawodowych z 
uprawnieniami, ale doradzić w kwestii wyboru dalszego 
kierunku kształcenia moŜe kaŜdy psycholog.  
Obecnie dziecko moŜe być poddane badaniu tylko w 
obecności rodzica.  
Szkoły informują rodziców o moŜliwości skorzystania z 
doradztwa zawodowego.  
Na pytanie r. M. Bzdęgi, czy Wiceprezydent nie dostrze-
ga korzyści w utworzeniu w Gdyni ośrodka doradztwa 
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zawodowego p. E. Łowkiel stanowczo odpowiedziała: - 
Na taki cel nie będą przeznaczone środki budŜetowe.  
W aspekcie finansowym informacje nt. załoŜeń budŜeto-
wych przekazał Skarbnik K. Szałucki. BudŜet oświaty 
stanowić będzie 25 % całego budŜetu. Wzrosną znacząco 
środki na realizowanie inwestycji w oświacie i tu udział 
będą miały takŜe Rady Dzielnic, które na ten cel wyasy-
gnują środki będące w ich dyspozycji. SpoŜytkowane 
będą takŜe środki pochodzące z zewnętrznych źródeł 
finansowania.  
W odniesieniu do budŜetu na rok 2010 radny M. Bzdęga 
sformułował wniosek o zaplanowanie środków na utwo-
rzenie w Gdyni placówki do spraw doradztwa zawodo-
wego dla młodzieŜy.  
PowyŜszy wniosek nie został przyjęty: 1/2/0 
Przewodnicząca poinformowała, iŜ planuje odbycie 
jednego z przyszłych posiedzeń na terenie Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej.  
Ad 3.  
Przewodnicząca komisji M. Borusewicz przedstawiła 
nast. propozycje dotyczące przyszłego roku: 
Przedszkole Nr 46 (Pustki Cisowskie) – styczeń 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul. Staffa) – 
luty 
Przedszkole Nr 28 (Witomino)- marzec 
Zespół Szkół Nr 11 – kwiecień 
SP Nr 18 – maj 
I L.O. Akademickie – wrzesień 
Radny M. Bzdęga zaproponował odwiedzenie SP Nr 26  
Przewodnicząca zaproponowała zorganizowanie posie-
dzenia na terenie SP Nr 26 (Działki Leśne) w czerwcu.  
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 10 grudnia b.r.; godz. 
14.30 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 23 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliŜszą sesję RM, 
2. Zaopiniowanie projektu budŜetu na rok 2010, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1) zmian w budŜecie miasta na rok 2009 – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

2) zmiany uchwały w sprawie procedury uchwa-
lania budŜetu miasta – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości – opinia pozytywna – 4/0/0, 

4) zwolnień z podatków i opłat lokalnych – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

5) określenia stawek podatku od środków trans-
portowych – opinia pozytywna – 4/0/0, 

6) opłaty targowej – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Gośćmi komisji byli pan prof. Krzysztof Szałucki, skarb-
nik Miasta, i dyrektor UM, Jerzy Zając. Skarbnik zrefe-
rował projekt od strony finansowej, zaś dyrektor omówił 
praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem 
budŜetu.  
Przez minione lata sala mieszkańców dopracowała się 
bardzo wysokiego standardu, pracuje we wszystkie sobo-
ty. WdraŜane są elektroniczne systemy obiegu dokumen-
tów e-urząd i e-edukacja. Korespondencja pochłania aŜ 1 

mln zł. Spore kwoty przeznaczane są na bezpieczeństwo 
w dzielnicach (120 kamer) i na dokształcanie pracowni-
ków.  
W roku 2010 nie przewiduje się większych inwestycji. 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budŜetu na 2010 r, 
w dziale administracja – wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 3 
Przewodniczący komisji poruszył problem nielegalnego 
toru motocrossowego na Chwarznie. Postanowiono za-
prosić na jedno z kolejnych spotkań komendanta StraŜy 
Miejskiej i komendanta Policji, a takŜe Komisję Samo-
rządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, aby wspólnie 
wysłuchać informacji na ten temat. 
______________________________________________ 

 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2009-11-24: 
 
12851/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-

towania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni 

12852/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej 
oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego na realizację 
zadań dotyczących działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, mieszkańców Gdyni 

12853/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na usługi logopedyczne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym niepełnosprawnych in-
telektualnie, mieszkańców Gdyni 

12854/09/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu ad-
ministracyjnym) do redagowania 
www.gdynia.pl 

12855/09/V/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmu-
jących się badaniem dziejów Gdyni 

12856/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakresu kul-
tury w 2010 roku, ogłoszonego 

12857/09/V/P - zakupu ksiąŜki Hanny Szopińskiej-
Pawełko „Mała historia Gdyni krok po kroku. 
Sprawdź swoją wiedzę o mieście” od Wydaw-
nictwa IPJ 

12858/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
Ŝonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w 
Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej 
Roli 

12859/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy z 
Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie re-
alizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu całodobowej pla-
cówki opiekuńczo – wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

12860/09/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2009 do umowy 
KB/26/MOPS/2008 w sprawie realizacji zada-
nia z zakresu pomocy społecznej polegającego 
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na prowadzeniu schroniska z funkcją interwen-
cyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie 
nietrzeźwości i upojonych alkoholem przeby-
wających na terenie Gdyni 

12861/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy 
KB/23/MOPS/2009 w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜnio-
nych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią 
uzaleŜnienia tych osób 

12862/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy 
KB/23/MOPS/2009 w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜnio-
nych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią 
uzaleŜnienia tych osób 

12863/09/V/R - przyjęcia harmonogramu przygotowania 
projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

12864/09/V/O - dofinansowania kosztów przygotowania 
poczęstunku dla uczestników seminarium 
„CIVIC VOICES”, który będzie przygotowany 
przez Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

12865/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu upo-
minków dla uczestników Mistrzostw w siłowa-
niu się na rękę organizowanego przez Zespół 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

12866/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny 
Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni ul. 
Reja 2 

12867/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie mapy o wartości do 14.000 EUR 

12868/09/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 zakup papieru do drukarek 
i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 r. 

12869/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na do-
stawę naturalnej wody źródlanej, dzierŜawę i 
sanityzację dystrybutorów oraz dostawę mine-
ralnej wody niegazowanej, gazowanej i kub-
ków jednorazowych dla Urzędu Miasta Gdyni 

12870/09/V/M - przekazywania środków pienięŜnych 
związanych z uiszczaniem opłat za czynności 
komornicze wobec dłuŜników alimentacyjnych 

12871/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
5474/2008/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 

12872/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
12298/2009/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego egzekucyjnego 

12873/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
4436/2007/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego egzekucyjnego 

12874/09/V/M - uchylenia zarządzenie nr 
10968/2009/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 

12875/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12876/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12877/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12878/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12879/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12880/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej przy ul. Bema 10 przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

12881/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, poło-
Ŝonej przy ul. Kilińskiego 4 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

12882/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
12692/09/V/M oraz wykazu nr 734/2009/V/M 

12883/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. Ra-
duńskiej 

12884/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. OkręŜnej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12885/09/V/R - zmiany harmonogramu otwartych kon-
kursów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na rok 2009 

12886/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 
terminu składania wniosków dotyczących przy-
znania dotacji organizacjom pozarządowym na 
przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla 75 mieszkańców Gdyni 

12887/09/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację 
zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 

12888/09/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyń-
skich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Mia-
sta w Gdyni od firmy „P.H. KAS J.Kasperski 
Sp. J.” z Gdyni w ramach projektu „Dobry za-
wód gwarancją sukcesu” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Działania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowe-
go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

12889/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej przy ul. Traugutta przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

12890/09/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
MG/58/D/09, przedmiotem której jest grunt po-
łoŜony przy ul. Chylońskiej 178 B 

12891/09/V/U - zamówienia tłumaczenia referatów wy-
głoszonych na II konferencji naukowej „Mo-
dernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Ar-
chitektura I poł. XX w. i jej ochrona” 

12892/09/V/U - zamówienia wykonania specjalistycznej 
korekty przekładu z języka angielskiego na ję-
zyk polski wybranych referatów wygłoszonych 
na II międzynarodowej konferencji naukowej 
„Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura I poł. XX w. i jej ochrona” 

12893/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację świadczeń w ramach 
objęcia przez Gazetę Wyborczą roli patrona 
prasowego Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji 

12894/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 r. 

12895/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 
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12896/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskiego od ulicy 
Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdy-
ni” 

12897/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7836/08/V/U 
dotyczącego udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Wzgó-
rze Bernadowo 

12898/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwo-
lenie na budowę na remont Hali Targowej przy 
ul. Wójta Radtkego w Gdyni 

12899/09/V/P - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 
25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” ze 
środków Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej 

12900/09/V/M - przyjęcia treści umowy z partnerami 
kampanii promującej miasto z okazji Dni 
Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji 

12901/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy miasta z 
okazji Dni Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji 

12902/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie breloków promujących 
Gdyńskie Muzeum Motoryzacji 

12903/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, w spra-
wie modernizacji i montaŜu tablic promujących 
Miasto z okazji Dni Gdyńskiego Muzeum Mo-
toryzacji 

12904/09/V/U - podpisania aneksu do umowy nr 
309/UM/DIF/2008 z dnia 26.06.2008 r. z Sa-
morządem Województwa Pomorskiego w celu 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kolej Metropo-
litarna w Trójmieście” 

12905/09/V/P - zakupu sprzętu ratowniczego 
12906/09/V/P - zakupu łóŜek polowych 
12907/09/V/P - najmu miejsca montaŜ urządzeń monito-

ringu wizyjnego 
12908/09/V/O - zmiany umowy nr KB/732/UO/62-

W/2009 z dnia 02.09.2009 roku na zlecenie w 
trybie zamówienia publicznego do 14 000 euro 
wykonania pomiarów hałasu w środowisku 

12909/09/V/O - wyraŜenia zgody na zmianę umowy nr 
SOO/3253/98/UO dot. najmu gruntu leśnego 
stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L 

12910/09/V/R - przyjęcia ewaluacji programu na-
prawczego Domu Dziecka w Gdyni 

12911/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 
terminu składania wniosków dotyczących przy-
znania dotacji organizacjom pozarządowym 
oraz osobom prawnym i jednostkom organiza-
cyjnym działającym na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania 
na przyjęcie do realizacji zadania „Prowadzenie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej" 

12912/09/V/R - powołania komisji oceniającej 
12913/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 

szkolnej dla grupy Duil w celu przeprowadze-
nia zajęć z tańca irlandzkiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

12914/09/V/O - powołania oceniającej oferty zgłoszone 
do otwartego konkursu ofert dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego 
na wspieranie zadań z zakresu działań wycho-
wawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 
zakresie nowych technologii, ogłoszonego na 
mocy zarządzenia nr 12382/09/V/O 

12915/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia 
uzupełniającego – rozbudowa monitoringu wi-
zyjnego miasta Gdyni 

12916/09/V/P - nadzoru wykonania usługi utylizacji 
substancji 

12917/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11774/09/V/M w 
sprawie określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabu-
dowanej ozn. na km 27, jako działki nr: 129/2, 
129/4, 130/2, 185/5 przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
obszarze Gdynia-Zachód a docelowo pod drogę 
publiczną 

12918/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 
EUR faksu CANON FAX L-140 i niszczarki 
biurowej SKREBBA 08-4 do uŜytku Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości oraz 
kserokopiarki CANON IR 2018 do uŜytku Wy-
działu BudŜetu 

12919/09/V/M - bezcięŜarowego odłączenia lokali 
mieszkalnych w wielobudynkowej nierucho-
mości 

12920/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne z wolnej ręki na wyko-
nanie remontu pomieszczeń MSPR przy ul. 
świrki i Wigury 14 

12921/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
12922/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych na opłatę notarialną 
12923/09/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę 

mediów do plotera w Wydziale Geodezji 
12924/09/V/P - zmiany treści zarządzenia dotyczącego 

przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu 
działalność poŜytku publicznego w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania „Aktywi-
zacja gdyńskiej młodzieŜy” 

12925/09/V/P - organizacji imprezy kulturalnej Rady 
Dzielnicy Witomino-Radiostacja – zabawy mi-
kołajkowej „W oczekiwaniu na św. Mikołaja” 

12926/09/V/P - przyznania stypendium naukowego 
prezydenta miasta Gdyni dla studentów zajmu-
jących się badaniem dziejów Gdyni 

12927/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
druk plakatów i naklejek 

12928/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/767/UI/304//2007 na opracowanie koncep-
cji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieŜek rowe-
rowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój 
komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiej-
skiej w latach 2007-2013” 

12929/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
prac uzupełniających dla zadania pn: „Przebu-
dowa skrzyŜowań w ramach budowy zintegro-
wanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni” 

12930/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/655/UI/145/W/2008 na wykonanie robót na 
zadaniu: „budowa stadionu rugby z zapleczem 
socjalnym w Gdyni” oraz umów dodatkowych 
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12931/09/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 parkingu przy ul. Stryjskiej 
w Gdyni” 

12932/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy robo-
ty budowlanej: „Przebudowa skrzyŜowania ul. 
Północnej z ul. Chylońską w Gdyni” 

12933/09/V/U - akceptacji na zawarcie porozumienia 
dotyczącego wykonanych robót zamiennych 
oraz dodatkowych na zadaniu pn: „Rozbudowa 
ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową 
kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” 

12934/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie projek-
tu budowy ul. Aragońskiej w Gdyni 

12935/09/V/U - udzielenia zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn: 
„rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyŜowa-
niem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską 

12936/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/725/UI/244/W/2009 realizowanej w ra-
mach zadania pn: „Budowa ul. Radosnej w 
Gdyni” 

12937/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji 
związanej z uszczelnieniem pokrycia dachowe-
go sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 15 
przy ul. Jowisza 60 

12938/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/299/UI/79/W/2009 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragoń-
skiej do ul. Kmdr. Grudzińskiego w Gdyni 

12939/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/286/UI/76/W/2009 na wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego wraz z częścią 
kosztorysową dla przedsięwzięcia pn: „Rozbu-
dowa ul. Oliwkowej w Gdyni” 

12940/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie usługi transporto-
wej 

12941/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych 
związanych z rozbudową ul. Bosmańskiej i Na-
sypowej w Gdyni 

12942/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na aktualizację dokumentacji pn: 
„budowa i przebudowa kanałów deszczowych 
w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, 
Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz 
z budową urządzeń podczyszczających na wy-
lotach do Basenu Prezydenta na działce terenu 
zamkniętego /wojskowego/” 

12943/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego wraz z czę-
ścią kosztorysową budowy kanalizacji desz-
czowej w ulicach: śółkiewskiego, ks. Miegonia 
oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni 

12944/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/497/UI/136/W/2009 dotyczącej budowy 
boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Złotej 

12945/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamó-
wienia do 14.000 EUR na zmianę w programie 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
na ul. Morskiej w rejonie ul. Okoniewskiego w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania umowy w 
tej sprawie 

12946/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/22/UR/2007 zawartej z Semeko GI w 
sprawie ustalenia szczegółowych warunków 
budowy dróg publicznych spowodowanej in-
westycją niedrogową – budową budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 6-
kondygnacyjnego z garaŜami podziemnymi 
wielostanowiskowymi na terenie działki nr 
298/133 km 27 przy ul. Dembińskie-
go/Sambora w Gdyni i upowaŜnienia do podpi-
sania ww. aneksu do umowy 

12947/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/13/UR/2009 w sprawie ustalenia szczegó-
łowych warunków przebudowy dróg publicz-
nych spowodowanej planowaną inwestycją 
niedrogową, polegającą na budowie dwóch bu-
dynków mieszkalnych na terenie określonym, 
jako 089 MW2 w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w rejonie ulic Wiczliń-
skiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej w Gdyni i 
upowaŜnienia do podpisania ww. aneksu do 
umowy 

 
2009-11-25: 

 
12948/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 

2009 
12949/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/K doty-

czącego ustalenia układu wykonawczego bu-
dŜetu miasta Gdyni na rok 2009 

12950/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/K doty-
czącego ustalenia harmonogramu realizacji do-
chodów i wydatków budŜetu miasta Gdyni w 
2009 roku 

12951/09/V/M - konkursu ofert na organizację przestrze-
ni miejskiej przeznaczonej na usługi gastrono-
miczno – handlowe w dniach 12-23 grudnia 
2009 r. w ramach Kiermaszu Świątecznego 
na terenie Gminy Miasta Gdyni 

 
2009-11-26: 

 
12952/09/V/U - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zarządu Komunikacji Miejskiej 
 

2009-11-27: 
 
12953/09/V/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa Szkoły Muzycznej w 
Gdyni oraz zakup wyposaŜenia – etap I” ze 
środków pozostających w dyspozycji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [231] – 2009-11-25 – radny Mariusz Bzdęga – w 
sprawie budowy placu na tzw. Starym Chwarznie. 
_________________________________________ 
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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: 14.12., godz. 15.30  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 15.12., godz. 
16.00    
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 09.12., 
godz. 17.00  
_____________________________________________ 


