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RADY MIASTA GDYNI 
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28 kwietnia 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.04.10, godz. 13.50 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 18 marca: 
 

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

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 

RMG 
2. Przyjęcie protokołów z 11 lutego i 18 lutego 2010r. 
3. Spotkanie z radami dzielnic: Chwarzno-Wiczlino, 

Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino 
Radiostacja, Witomino Leśniczówka 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
Ad. 1 
Skarbnik Miasta – p.prof.Krzysztof Szałucki przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RMG nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2010 – ANEKS do porządku obrad – pkt. 
1  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Naczelnik Wydziału Zdrowia – p.Teresa Marzejon przed-
stawiła projekt uchwały - druk 4.3 w sprawie przyjęcia 
raportu z realizacji w roku 2009 Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Radni RMG otrzymali pełny Raport w wersji elektro-
nicznej. Radny M.Bzdęga zwrócił się z prośbą, aby Pani 
Naczelnik przedstawiła wnioski wynikające z Raportu. 
Pani T.Marzejon wysoko ocenia współpracę pomiędzy 
jednostkami realizującymi Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii, jak np.: MOPS-em, Policją, StraŜą 
Miejską, OPiTU, szkołami, organizacjami pozarządo-
wymi. ZauwaŜono, Ŝe coraz więcej osób rezygnuje z 
terapii grupowej na rzecz terapii indywidualnej, na którą 
rośnie zapotrzebowanie.  
Jako problem, który trzeba dopracować, Pani Naczelnik 
uznaje organizację grup postrehabilitacyjnych dla osób 
po zakończonej terapii. Jest to zadanie bardzo waŜne. Do 
częściowej jego realizacji przygotowuje się Stowarzysze-
nie VIA FACTI. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej – 
p.Katarzyna Stec przedstawiła projekty uchwał: 

- druk 4.1 w sprawie określenia zadań, na które przezna-
cza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – 
Z funduszy tych pokrywa się koszty realizacji zadań z 
zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Ponie-
waŜ budŜet na rok 2010 jest nieco mniejszy niŜ w roku 
poprzednim, zmniejszono nakłady na aktywizację spo-
łeczną (np. turnusy rehabilitacyjne) traktując jako priory-
tet aktywizację zawodową. Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 
przez osoby niepełnosprawne powoduje, iŜ zaczynają one 
być samodzielne finansowo, co oznacza, Ŝe przestają być 
klientami MOPS. Turnusy rehabilitacyjne cieszą się 
duŜym zainteresowaniem. Jednak nie wszystkie wnioski 
zostaną zrealizowane w tym roku, ale stanowią one in-
formację dla MOPS na przyszłość, jakie jest zapotrzebo-
wanie na tę formę pomocy. Radny Andrzej Bień zapytał, 
o ile zapotrzebowanie na aktywizację społeczną przewyŜ-
sza posiadane przez MOPS moŜliwości finansowe. Pani 
K.Stec odpowiedziała, Ŝe potrzeby są co najmniej 2-
krotnie większe. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
- druk 4.15 w sprawie przystąpienia Gminy miasta Gdy-
ni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliŜej 
siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – kontynuacja 
projektu w ramach III edycji. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Pani Anna Zielińska - Inspektor w Biurze Miejskiego 
Konserwatora Zabytków przedstawiła projekt uchwały - 
druk 4.6 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. 
Wpłynęło 21 wniosków o dotacje. 10 wniosków dotyczy 
budynków wpisanych do rejestru zabytków, a 11 – bu-
dynków połoŜonych na terenie zabytkowym. Proponuje 
się udzielić dotacji odpowiadając na wszystkie wnioski, 
w ramach posiadanych środków budŜetowych oraz w 
wysokości dopuszczanej przepisami , poza jednym, który 
dotyczy budynku z nieuregulowanym pod względem 
prawnym stanem własnościowym.  
E.Krym poruszyła problem dot. Kościoła Św.Mikołaja – 
przy którym istnieje szpecąca obiekt przybudówka. Te-
mat rozbiórki przybudówki był juŜ wielokrotnie porusza-
ny. Kościół wystąpił o dotację, ale w projekcie uchwały 
nie uwzględniono środków na rozbiórkę. Pani 
A.Zielińska wyjaśniła, iŜ za waŜniejszy problem uznano 
remont dachu. Niestety, nie starcza środków, aby pokryć 
100% zapotrzebowania i dlatego ten wniosek został 
uwzględniony w części. 
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A.Bień zauwaŜył, Ŝe niektóre wnioski dotyczą prac pro-
jektowych – i tu ma wątpliwości, bo chyba powinno się 
ratować istniejącą substancję, a nie dotować prace projek-
towe. Z tym punktem widzenia zgodził się radny 
M.Horała. Pani A.Zielińska odpowiedziała, Ŝe dotowanie 
prac projektowych jest dopuszczane ustawą i dlatego 
takŜe takie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  
Radny M.Horała wystąpił z wnioskiem, aby zwrócić się 
do Prezydenta Miasta o uwzględnienie w całości wniosku 
o dotację dla Kościoła Św.Mikołaja. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Ad. 2  
Następnie Przewodniczący – p.Stanisław Borski poprosił 
o zabranie głosu przedstawicieli zaproszonych rad dziel-
nic: 
�  Rada Dzielnicy Grabówek 
Przewodniczący Zarządu – p.Mieczysław Kołakowski 
przestawił propozycję kilku rad dzielnic dotyczącą zmian 
zasad funkcjonowania rad dzielnic oraz zmian zasad i 
trybu przeprowadzania wyborów do rad dzielnic. Jako 
waŜny problem związany z wyborami do rad dzielnic 
p.M.Kołakowski uwaŜa rozpowszechnienie informacji o 
wyborach w znacznie większym stopniu niŜ do tej pory.  
Wiceprzewodniczący – p.Zenon Roda przedstawił kilka 
spraw, na które Rada dzielnicy chciałaby zwrócić uwagę. 
Radnych niepokoi fakt, iŜ nie otrzymują od władz Miasta 
informacji o planowanych inwestycjach. Nie zgadzają się 
na konieczność wnoszenia opłat za parkowanie swoich 
prywatnych pojazdów, kiedy przyjeŜdŜają do UMG w 
sprawach dzielnicy. Pozytywnie oceniają współpracę z 
Zarządem Dróg i Zieleni, Wydziałem Budynków, nieco 
gorzej  
z Wydziałem InŜynierii Ruchu i Biurem Ogrodnika. Rada 
Dzielnicy Grabówek chciałaby mieć do dyspozycji wię-
cej środków na inwestycje. Dziewięć razy brali udział w 
konkursach, tylko 4 z tych projektów zostały nagrodzone. 
Wnioskują o to, aby rady dzielnic mogły uzyskać infor-
mację, ile punktów otrzymał kaŜdy projekt, a jeśli został 
odrzucony, to z jakiego powodu.  
Radna Joanna Chacuk i Stanisław Borski wyjaśnili, Ŝe 
ocena projektów jest subiektywną oceną punktową kaŜ-
dego członka kapituły, tak więc sformułowanie uzasad-
nienia jest w tym wypadku niemoŜliwe.  
Rada Dzielnicy Grabówek p.Halina Raszka zwróciła 
uwagę, Ŝe ten temat był juŜ poruszany w momencie kiedy 
uruchamiane były pierwsze edycje konkursów, a nic się 
nie zmieniło do tej pory. Osoby przygotowujące projekty 
poświęcają na to sporo pracy, dlatego prośba o przygo-
towanie uzasadnień do ocen wniosków konkursowych - 
pozwoli to radom dzielnic eliminować błędy w kolejnych 
projektach. 
Radny A.Bień stwierdził, Ŝe naleŜy dopilnować, aby ta 
informacja dotarła do rad dzielnic. 
Radny Z.Roda kontynuując dodał, Ŝe radni Miasta nie 
przychodzą na sesje rady dzielnicy, pomimo przekazy-
wanych im informacji. 
� Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
Wiceprzewodniczący p.Stefan Benkowski stwierdził, Ŝe 
słaba jest frekwencja na sesjach, a młodzi radni stracili 
zapał, który mieli na początku. Dzielnica wymaga wielu 
inwestycji – nie ma dróg, brakuje oświetlenia, mieszkań-
com trudno jest w godzinach szczytu zarówno wyjechać 
jak i wjechać na teren dzielnicy. Radna p. Ewa Przyby-
łowska zwróciła takŜe uwagę na skrzyŜowanie przy 
osiedlu Hossy, gdzie zakręt jest tak wąski, Ŝe nie miesz-
czą się autobusy ZKM. Przewodniczący p.Leszek Wici-
kowski twierdzi, Ŝe zdarza się, Ŝe urzędnicy posługują się 

nieaktualną ewidencją ulic. Narzeka równieŜ na brak 
informacji ze strony Miasta nt inwestycji. Radni dzielnic 
nie są w stanie udzielić mieszkańcom informacji, nie 
mówiąc juŜ o jakichkolwiek konsultacjach. Rada Dziel-
nicy Chwarzno-Wiczlino budŜet ma niewielki, więc 
brakuje środków na inwestycje, a nawet na doŜywianie 
dzieci. Chętnie widzieliby zwiększenie budŜetów rad 
dzielnic. 
Pani E.Przybyłowska zwróciła uwagę w związku z kon-
kursami dla rad dzielnic, Ŝe przygotowanie takich projek-
tów to cięŜka praca, często nie dla amatorów. Potrzeba tu 
pomocy specjalistów lub urzędników, którzy by podpo-
wiedzieli, jak uniknąć błędów. Pan Wicikowski dodał, Ŝe 
są problemy z odpowiednim przygotowaniem formalnym 
wniosków konkursowych i moŜe władze Miasta wskaza-
łyby kogoś, kto mógłby się zająć wstępną korektą tych 
projektów – przed złoŜeniem.  
� Witomino Radiostacja 
Przewodniczący p.Dariusz PyŜ przyłączył się do głosów 
Rady Dz.Chwarzno-Wiczlino w sprawie konkursów – 
projekty są coraz powaŜniejsze i rzeczywiście wskazana 
byłaby pomoc ze strony Urzędu. Często zdarza się, Ŝe 
nagrodzony projekt trafia do realizacji i wtedy zaczynają 
się powaŜne problemy. Stanisław Borski zasugerował, Ŝe 
takie sytuacje naleŜy zgłaszać p.Tomkowi Kamińskiemu 
– będzie się starał wyjaśnić. Rady dzielnic oczekują 
jednak więcej pozytywnego nastawienia urzędników i 
większego ich zaangaŜowania w realizację zadań i pro-
jektów konkursowych. NajpowaŜniejszy projekt RDz. 
Witomino Radiostacja to budowa toru rowerowego, który 
jest w trakcie realizacji, a Rada liczy na szybkie oddanie 
go do eksploatacji.  
Przewodniczący nie narzeka na prace radnych dzielnicy 
oraz współpracę z mieszkańcami /np. projekt przebudo-
wy ul.Zielnej/. Trudnym zadaniem okazała się budowa 
ciągu pieszo-jezdnego we współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową BAŁTYK. Brak jest na Witominie miejsc 
parkingowych i sugeruje, aby władze Miasta zwróciły na 
to uwagę. PowaŜnym problemem jest przychodnia lekar-
ska na Witominie, która obsługuje teŜ mieszkańców 
Chwarzna i Wiczlina. Jest to w sumie ogromna liczba 
mieszkańców. Przedstawiciele RDZ. Chwarzno-Wiczlino 
potwierdzają, Ŝe ten problem pojawia się na kaŜdym 
spotkaniu z mieszkańcami. Pan D. PyŜ słabo ocenia 
kontakt z radnymi Miasta – nie przychodzą na sesje rady 
dzielnicy. 
� Rada Dzielnicy Działki Leśne 
Głos zabrał Przewodniczący – p.Radosław Tyślewicz. 
Opisując działalność Rady Dzielnicy zwrócił uwagę na 
strukturę budŜetu, w którym kiedyś istniał podział: 50% 
na inwestycje, 50% na drobniejsze potrzeby. W ostatnim 
czasie przyjęto zasadę, Ŝe na inwestycje przeznacza się 
ok. 75% środków. Rada radzi sobie jakoś ze sprawami i 
problemami do załatwienia, chociaŜ chętniej widzieliby 
zwiększenie budŜetu, aby na inwestycje moŜna było 
przeznaczyć jeszcze większą sumę. DuŜym zamierzeniem 
jest likwidacja wypływów z lasów i wąwozów. Inwesty-
cja będzie rozpoczęta w tym roku. Przewodniczący nie 
najlepiej ocenia współpracę z Wydziałem InŜynierii 
Ruchu oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. Rada Dz.Działki Leśne startowała kilkakrotnie w 
konkursach. Raz wniosek został odrzucony z przyczyn 
formalnych, ale otrzymali wyjaśnienie i poprawili projekt 
do następnej edycji. Mankamentem w działalności rady 
dzielnicy jest brak kanału do kontaktu  
z mieszkańcami: strona internetowa nie jest dobrym 
medium, rada dzielnicy nie jest rozpoznawalna przez 
większość mieszkańców. 
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Jako waŜne problemy dzielnicy p. Tyślewicz uznał: 
1. zatłoczenie parkującymi samochodami rejonu ul . 
Warszawskiej w godzinach pracy - pojawiło się w mo-
mencie wprowadzenia w śródmieściu SPP; wraz z budo-
wą inwestycji w mieście nie idzie w parze pozyskiwanie 
miejsc parkingowych; najpierw naleŜałoby zadbać o 
parkingi, a potem rozszerzać SPP; 
2. rejon ulic Bydgoskiej i Poznańskiej - od lat w strasz-
nym stanie, nic się tam nie dzieje, chociaŜ władze miasta 
obiecywały, Ŝe przebudowa będzie; a dzielnica Działki 
Leśne jest dzielnicą tranzytową, ten wzmoŜony ruch jest 
teraz bardzo odczuwalny dla mieszkańców; 
3. brak sygnalizacji przy przychodni lekarskiej na 
ul.Warszawskiej; 
4. wiele zamieszania jest wokół zmiany ruchu na 1-
kierunkowy i ustalenia miejsc parkingowych dla miesz-
kańców na górnych tarasach dzielnicy; miał być realizo-
wany II etap przebudowy, ale sprawa nie jest jeszcze 
zakończona. 
Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący – p. Zygmunt 
Ziółkowski stwierdzając, iŜ młodzi ludzie tracą zapał do 
pracy w radzie z powodu trudności  
w załatwianiu spraw dzielnicy. Przykładem mogą być 
rozwiązania komunikacyjne w górnych tarasach dzielni-
cy, o których mówił p.Tyślewicz oraz skrzyŜowanie ulic 
Śląska-Warszawska.  
� Rada Dzielnicy Leszczynki 
Przedstawiciele Rady Dzielnicy – radni: p. Paweł Stec 
oraz p. Arkadiusz Radzimowski mówiąc o problemach tej 
dzielnicy zwrócili uwagę na:  
1. wzmoŜony ruch kołowy z racji usytuowania Estaka-

dy Kwiatkowskiego; 
2. fatalna jakość dróg osiedlowych; 
3. konieczność wykonania lewoskrętu z ul.Morskiej w 

Kalksztajnów dla usprawnienia ruchu 
4. infrastruktura w rejonie ul.Kordeckiego, która miała 

być wykonana przy okazji budowy estakady, a nic 
się tam nie zmieniło /kadencja się kończy i nie udało 
się nic w tej sprawie załatwić/. 

W kwestii konkursów p.A.Radziszewski wystąpił z zapy-
taniem, czy jest moŜliwość, aby składać wnioski na tyle 
wcześniej, aby rozstrzygnięcie pozwoliło zaplanować we 
wrześniu dodatkowe środki w planie finansowym rady 
dzielnicy /chodzi o realizację projektu w kolejnym roku 
budŜetowym/. 
Następnie głos zabrał radny p. Bartosz Bartoszewicz. 
Podsumowując wystąpienia przedstawicieli rad dzielnic 
wyraził Ŝal, Ŝe o problemach dotyczących organizacji 
ruchu Komisja nie wiedziała wcześniej, poniewaŜ w 
poprzednim miesiącu odbyło się spotkanie z Naczelni-
kiem – p.Jackiem Oskarbskim i byłby to dobry moment 
na przekazanie uwag, które padły na obecnym posiedze-
niu. Obiecał jednocześnie, Ŝe Komisja zwróci się do 
Wydziału InŜynierii Ruchu z prośbą o wyjaśnienie, jakie 
są rozstrzygnięcia i plany w sprawie skrzyŜowania Ślą-
ska-Warszawska-Witomińska.  
Pan B.Bartoszewicz podziękował za pozytywne wypo-
wiedzi dotyczące organizacji konkursów dla rad dzielnic. 
Jeśli chodzi o budŜety rad dzielnic, to trzeba się z tym 
pogodzić, Ŝe nie na wszystkie potrzeby wystarczy pienię-
dzy, nie wszystko teŜ da się zrealizować i nie wynika to z 
niechęci urzędników. 
Radny p.Mariusz Bzdęga odpowiadając na zarzuty dot. 
braku współpracy z radnymi miasta wyjaśnił, Ŝe nie 
zawsze udaje się być na kaŜdej sesji rady dzielnicy, 
moŜna natomiast współpracować „zadaniowo”, czyli 
pomagać w konkretnej sprawie, tak, jak np. współpraco-

wał z radami dzielnic : Chwarzno-Wiczlino, Grabówek, 
Działki Leśne.  
Przewodniczący Rady Dz.Grabówek wracając do tematu 
zmian systemowych w funkcjonowania rad dzielnic 
powtórzył, Ŝe najwaŜniejszą sprawą jest zmiana ordynacji 
wyborczej oraz upodmiotowienie rad, szczególnie chodzi 
o opiniowanie inwestycji na terenie miasta. Do tych 
sugestii dołączył się radny p.Z.Ziółkowski stwierdzając, 
Ŝe tak uwaŜa większość radnych dzielnic.  
Radny p.M.Bzdęga potwierdził, Ŝe jest to najwaŜniejsze, 
kluczowe zadanie.  
Radny p.S.Benkowski zwrócił uwagę, Ŝe mieszkańców 
interesują podstawowe sprawy, takie, jak: drogi, bezpie-
czeństwo. MoŜe rady dzielnic powinny robić z ZDiZ-em 
wspólne zestawienia koniecznych inwestycji i remontów 
na okres np. 3 lat, a nie kaŜdy swoje.  
Radny Miasta p.Paweł Stolarczyk zaprotestował prze-
ciwko opinii, Ŝe nie ma współpracy z radnymi Miasta. 
Nie jest radnym z tego okręgu, ale chętnie zapozna się z 
problemami obecnych tu rad dzielnic. 
Radna Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino p.Ewa Przybyłow-
ska zasugerowała, Ŝe moŜe praca nad tworzeniem społe-
czeństwa obywatelskiego /program edukacyjny, np. dla 
szkół/ spowoduje większe zainteresowanie mieszkańców 
sprawami dzielnicy  
i miasta. 
Przewodniczący Komisji p.Stanisław Borski podziękował 
przybyłym za udział w posiedzeniu, za przekazane uwagi 
i spostrzeŜenia. Uwagi i wnioski z całego cyklu spotkań 
zostaną zebrane i przeanalizowane.  
Ad. 3 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 11 lutego br. - wynik głosowania 5/0/0; 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 18 lutego br. - wynik głosowania 5/0/0; 
Ad. 4 
Termin posiedzenia Komisji w sprawie zaopiniowania 
sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009 ustalono 
na 24 marca, po Sesji RMG, a kolejne przed Sesją kwiet-
niową, tj. 22 kwietnia br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 23 marca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje w dniu 
24.03.2010 r. 
3. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Ry-
backiego – w obecności członków Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Prze-
wodniczący Komisji Marcin Wołek. Do porządku obrad 
nie wniesiono uwag. 
Ad 2. Projekt uchwały wniesiony aneksem do porządku 
obrad sesji w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta 
Gdyni Nr XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010 przedstawił Skarbnik MG, 
prof. dr hab. Krzysztof Szałucki. Po wyjaśnieniach i 
krótkiej dyskusji Komisja zaopiniowała projekt pozytyw-
nie w głosowaniu: 6/0/1. 
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Miejski Konserwator Zabytków dr Robert Hirsch omówił 
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na 
terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, przed-
stawiając takŜe autopoprawkę do projektu. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 7/0/0. 
Następnie Dyrektor BPP Marek Karzyński udzielił wyja-
śnień w sprawie projektu uchwały w sprawie wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego przez Irenę i 
Zenona Gajdów dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 
rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Chwarzno Wiczlino w Gdyni 
rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 6/0/1. 
Prelegent zaprezentował takŜe projekty uchwał znajdują-
ce się w aneksie do porządku sesji w sprawach: 
 a) skargi z dnia 16 lutego 2010 roku złoŜonej przez 
prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na 
uchwałę nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 
sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek 
południowy. Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/1. 
b) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Katarzynę Dobkowską dotyczącego uchwały nr 
XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
c) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Danutę Dobkowską dotyczącego uchwały nr 
XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
d) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Annę i Mirosława Chabowskich dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
 e) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Sylwię Olejniczak dotyczącego uchwały nr 
XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
7/0/0. 
f) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Joannę Rychlik-Król i Rafała Króla dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
g) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Ewę i Mieczysława Lodańskich dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 

stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
 h) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Kazimierza Nawracałę dotyczącego uchwały nr 
XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
i) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Ewę i Cezarego Lasków dotyczącego uchwały nr 
XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
j) wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez mieszkańców ulicy Wiczlińskiej dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/1. 
Ad 3. Rozpoczęto część wspólna posiedzenia z udziałem 
członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor 
BPP Marek Karzyński, posiłkując się prezentacją, zapre-
zentowali projekt uchwały wraz z autopoprawką w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon Mola Rybackiego, który zostanie wniesiony do 
porządku sesji decyzją Prezydenta w trybie nadzwyczaj-
nym. Obejmuje on obszar o powierzchni 18,86 ha - Molo 
Rybackie oraz tereny u nasady Mola, czyli terenu, gdzie 
obecnie znajduje się firma Dalmor. Główne załoŜenia 
planu: 
- zachowanie ogólnodostępnego, publicznego charakteru 
ulic, placów, promenad nawodnych, wskazanych w pla-
nach przejść publicznych oraz głównych wypoczynko-
wych wnętrz kwartałów zabudowy. Nie dopuszcza się 
wygradzania tych terenów;- w linii równoległej do Na-
brzeŜa Kutrowego w parterach budynków realizowanych 
wzdłuŜ ciągów usługowych ograniczenie zakresu do-
puszczalnych usług do: gastronomii i usług hotelarskich 
(południowa ekspozycja zapewnia doskonałe warunki dla 
realizacji tego typu usług);- wschodni kraniec molo połu-
dniowego jest obszarem przeznaczonym na ogólnodo-
stępny park miejski, reprezentacyjne usługi publiczne 
kulturalno - muzealno - wystawiennicze wraz z usługami 
towarzyszącymi. W tym właśnie miejscu planowane jest 
utworzenie muzeum Ŝeglarstwa, jako filii Centralnego 
Muzeum Morskiego; 
- powstanie przystani morskiej z usługami towarzyszą-
cymi obejmującej NabrzeŜe Kutrowe, Islandzkie, Angiel-
skie, Rybne oraz Pirs nr 1; 
- w planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się 
równieŜ zapis dotyczący wysokości zabudowy na tym 
obszarze. I tak: na terenie tym moŜe powstać drugi po 
Sea Towers wysoki budynek (do wysokości 90 m, czyli 
takiej jaką ma niŜsza wieŜa), ponadto mogą powstać trzy 
mniejsze dominanty: jedna 54 m oraz dwie 36 metrowe. 
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Pozostała zabudowa nie moŜe być wyŜsza niŜ 4-5 kondy-
gnacji.  
W dyskusji zabrał głos radny Grzegorz Bonk, który 
zwrócił uwagę na efekty wykluczenia z Mola Rybackiego 
prowadzenia usług handlowych ograniczając tym samym 
moŜliwość obsługi turystycznej i pasaŜerskiej (Ŝegluga), 
a więc sprzedaŜy biletów, pamiątek, informatorów, itp. 
Wiceprezydent Stępa wyjaśnił, Ŝe tego typu usługi mogą 
być prowadzone na tzw. małym molo. Ponadto będzie 
moŜliwość połączenia małego mola ze Skwerem Ko-
ściuszki promem lub ruchomym mostem, stwarzając 
moŜliwość wygodnej komunikacji pieszej. Radny Jerzy 
Miotke zapytał o lokalizację punktów widokowych. 
Wiceprezydent wskazał na koniec mola (parametry 
umoŜliwiające sięgnięcie wzrokiem ponad falochron), 
natomiast planowany punkt widokowy na Sea Towers 
wymagałby niezaleŜnej windy. Wyjaśnił takŜe obiekcje 
dot. zachowania komunikacji na drogach dojazdowych, 
które zostały bądź będą ujęte w innych planach obejmu-
jących tereny sąsiadujące. Z tego tez względu nie jest 
moŜliwa wyŜsza zabudowa na tym obszarze (zbyt duŜa 
ilość samochodów powodowałaby utrudnienia w ruchu). 
Dyrektor M. Karzyński przybliŜył załoŜenia maksymal-
nych parametrów chłonności zabudowy (część mieszkal-
na – ok. 2.500 osób). Radny Tadeusz Szemiot zaintere-
sowany był podmiotem utrzymującym nabrzeŜa – będzie 
to Urząd Morski (tereny Skarbu Państwa). Z pytaniami o 
warunki zagospodarowania terenu zgłaszają się firmy 
zainteresowane inwestycjami w tym rejonie, co wskazuje 
na pomyślną sprzedaŜ terenów i ich urbanizację. 
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący komisji wezwali 
członków komisji do przyjęcia opinii do projektu: 
- Komisja Strategii i Polityki gospodarczej – opinia pozy-
tywna: 7/0/0. 
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska – opinia pozytywna: 6/0/0. 
Ad 4. Członkowie Komisji strategii i Polityki Gospodar-
czej przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń: z dnia 
24 listopada 2010 r. – 7/0/0, 15 grudnia 2010 r. – 7/0/0, 
19 stycznia 2010 r. – 7/0/0, 09 lutego 2010 r. – 7/0/0, 9 
marca 2010 r. – 7/0/0. 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 24 marca: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu MG za rok 

2009 – wyraŜenie opinii. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono zastrzeŜeń. 
Ad 3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Gdyni 
przedstawił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. 
Omówił kolejno wykonanie całościowe budŜetu, dochody 
z podziałem na rodzaj wpływów i przyczyny ich zmniej-
szenia (w stosunku do planu, jeśli wystąpiły), wydatki 
ogółem i w poszczególnych działach, w tym – zadania 
związane ze zdrowiem i opieką społeczną. Tu dodatko-
wych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzieliła pani 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie wykonania budŜetu MG za rok 2009 - głosowa-
nie: 5/0/0. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie 21 kwietnia 2010 r.. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 24 marca: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. Przedmiotem posiedzenia było za-
opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykona-
nia budŜetu za rok 2009. 
Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Miasta – 
p.prof.Krzysztof Szałucki  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 6/0/1 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 22 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Uroczystość sadzenia Dębu Katyńskiego. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na kwietniową sesję RMG. 
Ad 1.  

Wiceprezydent Ewa Łowkiel i członkowie komisji wzięli 
udział w uroczystości sadzenia Dębu Katyńskiego (zor-
ganizowanej przez Zespół Szkół Nr 13), dla upamiętnie-
nia Majora Bolesława Ryzińskiego, zamordowanego w 
Charkowie, w kwietniu 1940 r. 
Ad 2. 
Numery niŜej wymienionych projektów odpowiadają 
numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 
RM. 
Projekty przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Pkt 1 Aneksu do porządku obrad – projekt uchwały w 
spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia bu-
dŜetu Miasta Gdyni na rok 2010: 
Zmiany zaplanowane w budŜecie działu oświaty omówiła 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Zmiany wiąŜą się z otrzy-
maniem mniejszej, niŜ wnioskowano, dotacji na termo-
modernizację 9. budynków oświatowych. Wobec powyŜ-
szego konieczne jest zwiększenie puli miejskich środków 
kierowanych na przedmiotowy cel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜe-
tu gminy Gdynia za rok 2009: 
 Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.2. – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni 
absolutorium z wykonania budŜetu w roku 2009: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.6. w spr. zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla 
uczniów gdyńskich szkół podstawowych…” 
Omawiając blok projektów (przedmiotowy i dwa kolejne) 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, jakie działania 
byłyby realizowane w razie otrzymania środków (zgodnie 
z treścią załączników). Wszystkie trzy projekty są warto-
ściowe, wszystkie uzyskały pozytywne opinie. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.7. – w spr. zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla 
uczniów gdyńskich gimnazjów”…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
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5.8. – w spr. zatwierdzenia projektu „Potencjał młodych 
przyszłością regionu”…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.9. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. wyraŜenia 
zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia 
a okolicznymi Gminami na współpracę dot. zwrotu kosz-
tów pobytu dzieci … 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.10 – w spr. likwidacji V Liceum Profilowanego w ZSZ 
Nr 1…: 
Wiceprezydent poinformowała, iŜ przedmiotowy projekt, 
jak i dwa kolejne, są konsekwencją przyjęcia uchwał dot. 
zamiaru likwidacji placówek wymienionych w tytułach 
projektów.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.11 – w spr. likwidacji IV Liceum Profilowanego w 
Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.12 – w spr. likwidacji VIII Liceum Profilowanego w 
Zespole Szkół Technicznych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-04-06: 
 
14556/10/V/P - organizacji promocji ksiąŜeczki z serii 

„Moja mama… nie słyszy, nie widzi, jeździ na 
wózku” 

14557/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej rę-
ki na organizację koncertów pod nazwą „La-
dies Jazz Festival” w Gdyni 

14558/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/489/UI/133/W/2009 oraz nr 
KB/494/UI/34/W/2009 dotyczących realizacji 
zadania pn. ” Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i 
ulicy Nasypowej wraz z przebudową kanali-
zacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni” 

14559/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

14560/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zaku-
pu nagród dla finalistów Konkursu Biblijnego, 
którego współorganizatorem jest Zespół 
Szkół Nr 5 w Gdyni 

14561/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli ze szkoły zawodowej 
Fenix Kunskapcentrum z Vaggeryd w Szwecji 
w ramach współpracy międzyszkolnej 

14562/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów V Jubileuszowego Przeglądu Te-
atrzyków Dziecięcych klas młodszych, które-
go organizatorem jest Zespół Szkół Nr 10 w 
Gdyni 

14563/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Dziewiątego Przeglądu Piosenki 
Popularnej POP CIS Gdynia 2010 organizo-
wanego przez Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni 

14564/10/V/O - dofinansowania XIII Zawodów Kompu-
terowych MłodzieŜy Szkół Podstawowych o 
Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez 
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz LOK 

14565/10/V/S - określenia zasad, sposobu i trybu przy-
znawania oraz korzystania ze słuŜbowych 
kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków 
z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego 

oraz innych samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych i osób prawnych 

14566/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Cumowników prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

14567/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14568/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego osobie fizycznej 
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyń-
skiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

14569/10/V/M - uniewaŜnienia, w zakresie objętym 
częścią drugą przedmiotu zamówienia, po-
stępowania o zamówienie publiczne na wy-
konanie wycen nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nierucho-
mości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 193.000 EUR 

14570/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Chwarznieńskiej 128 

14571/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania worków Ŝeglarskich z wyhaftowanym 
logo Gdyni 

14572/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie modelu 3D Fo-
rum Kultury w Gdyni 

14573/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie mapy do celów 
projektowych z uzbrojeniem terenu Miejskiej 
Stacji Pogotowia ratunkowego zlokalizowa-
nego przy ul. świrki i Wigury 14 w Gdyni 

14574/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Bp. 
Dominika 17 w Gdyni 

14575/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Widnej 13 w Gdyni 

14576/10/V/M - wykonania podjazdu i poręczy, dla 
osoby niepełnosprawnej, do lokalu mieszkal-
nego przy ul. Dickmana 22 w Gdyni 

14577/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Waszyngtona 
28 w Gdyni 

14578/10/V/M - remontu oświetlenia osiedlowego przy 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ber-
linga 10 ABC w Gdyni 

14579/10/V/M - wykonania i montaŜu placu zabaw 
zlokalizowanego na terenie gminnym przy ul. 
Morskiej 212 

14580/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o po-
zwolenie na budowę wewnętrznej instalacji 
gazu dla potrzeb lokalu uŜytkowego Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień przy ul. Trau-
gutta 9 w Gdyni 

14581/10/V/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1275/PK/28-w/09 z dnia 14.10.2009 r. do-
tyczącej najmu miejsca na maszcie anteno-
wym pod montaŜ urządzeń monitoringu wi-
zyjnego Miasta 

14582/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekom-
pensacyjnych zieleni na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 16 w Gdyni wraz pielęgnacją 
przez trzy sezony wegetacyjne 

14583/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
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rancji na robotę budowlana: „Przebudowa 
ciągu pieszego i schodów terenowych przy 
ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem 
kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka” 

14584/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo festynu 
rodzinnego w dniu 3 – go Maja na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni 

14585/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – re-
kreacyjnego z okazji obchodów 3 – go Maja 
na terenie Gdyni Wielki Kack przy „Źródle 
Marii” 

14586/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szko-
leniowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 roku 

14587/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy w nr 
KB/722/UI/242/W/2009 w zakresie harmono-
gramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. 
„Przebudowa układu drogowego Węzła Św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu drogo-
wego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP 
w Gdyni” 

14588/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o po-
zwolenie na budowę pn.: „Przebudowa po-
mieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lute-
go 24 na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni" 

14589/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Hutniczej i ul. Puckiej– Gdyńska 
Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska 

14590/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych ro-
bót w ramach zadania: „Przebudowa układu 
drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyń-
ską, torami SKM i PKP w Gdyni” 

14591/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie wycen 
nieruchomości w celu określenia wartości ryn-
kowej wraz z inwentaryzacją gatunku drze-
wostanu 

14592/10/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i 
publicznych niesamorządowych przedszkoli, 
punktów przedszkolnych oraz oddziałów 
przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 
podstawowych w 2010 r. 

14593/10/V/S - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, 
albumu fotograficznego „Gdynia. śycie mia-
sta.” 

14594/10/V/U - zamówienia wykonania dokumentacji 
projektowej remontu więźby dachowej budyn-
ku gospodarczego (tzw. browaru) na terenie 
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego 
Kolibki w Gdyni 

14595/10/V/U - zamówienia wykonania remontu więźby 
dachowej budynku gospodarczego (tzw. bro-
waru) na terenie zabytkowego zespołu dwor-
sko-parkowego Kolibki w Gdyni 

14596/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie plakatów i ulotki w ramach reali-
zacji projektu: „Razem dla europejskiego dia-
logu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Ki-
lonii” 

14597/10/V/P - organizacji pokazu mody z udziałem 
niepełnosprawnych modelek pt: „Piękne mi-
mo wszystko” 

14598/10/V/P - organizacji uroczystości z okazji ob-
chodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w 
dniu 13 kwietnia 2010 r. 

14599/10/V/P - zmiany treści regulaminu Nagrody im. 
Profesora Romualda Szczęsnego, przyzna-
wanej przez prezydenta miasta dla autorów 
najlepszych prac dyplomowych w zakresie 
nowych technologii, wykonanych na Politech-
nice Gdańskiej 

14600/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych programu „Pies w wielkim mie-
ście” 

14601/10/V/O - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji 
odpadów zebranych w trakcie wiosennej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych na te-
renie miasta Gdyni 

14602/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego o warto-
ści poniŜej kwoty 4.845.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie 
robót budowlanych polegających na rozbu-
dowie wraz z przebudową SP Nr 20 

14603/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumera-
ty prasy dla UM Gdyni w 2010 r. 

14604/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia do 
193.000 EUR na wykonanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa przystani 
rybackiej w Gdyni-ObłuŜu” 

 
2010-04-07: 

 
14605/10/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego na dostawę 500 ty-
sięcy sztuk torebek na psie nieczystości 

14606/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia bez 
barier”, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 
2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni 

 
2010-04-13: 

 
14607/10/V/S - rozbudowy jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni 
14608/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2010 
14609/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 

13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni 

14610/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu Nagrody Artystycznej Pre-
zydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion 
Gdyński” 

14611/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. na 
wykonanie projektu budowlanego i wyko-
nawczego budowy sali gimnastycznej przy 
Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, 
ul. Kopernika 34 

14612/10/V/S - zmiany zarządzenia dotyczącego 
szczegółowego podziału zadań pomiędzy 
Prezydentem, wiceprezydentami, sekreta-
rzem i skarbnikiem Miasta Gdyni 

14613/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 
2000 r. w sprawie określenia struktury we-
wnętrznej wydziałów i zadań referatów 
Urzędu Miasta Gdyni 
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14614/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup 2 licencji programu TLPG InDe-
sign dla Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości 

14615/10/V/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisy-
wania umów z Pomorskim Urzędem Woje-
wódzkim w Gdańsku w ramach dofinanso-
wania pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników 

14616/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczenia dla 4 Gdyńskiej DruŜyny 
Harcerzy ZHR w celu organizowania zbió-
rek harcerzy w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 4 w Gdyni 

14617/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XIII Małego Gdyńskiego Fo-
rum Zespołów Teatralnych, którego orga-
nizatorem jest Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa Nr 17 w Gdyni 

14618/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji 
Mistrzostw Polski w pływaniu dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
lekkim, których organizatorem jest Zespół 
Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni 

14619/10/V/O - dofinansowania XI Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, którego or-
ganizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 

14620/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy 10 uczniów wraz z 2 opiekunami z 
Gimnazjum Nr 2 w Gdyni do szkoły w Rö-
deby w Szwecji w ramach wymiany mię-
dzyszkolnej 

14621/10/V/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia z Polskim Związkiem Gimna-
stycznym dotyczącego dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej programu szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej sportowo w gimnastyce 

14622/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu 
piwnicy przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. II w 
Gdyni 

14623/10/V/M - wymiany chodnika przy budynku 
mieszkalnym –ul. Bohaterów Starówki 
Warszawskiej 25 w Gdyni 

14624/10/V/M - wykonania uporządkowania i zago-
spodarowania terenu gminnego przy ul. 
Hallera 27-31 w Gdyni 

14625/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Dąbrowskiego 45 w Gdyni 

14626/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15 w 
Gdyni 

14627/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Herberta 7 w Gdyni 

14628/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Śląskiej 51 B w Gdyni 

14629/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Morskiej 108B – 112C w Gdyni 

14630/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Woj. Wachowiaka 24-30 w Gdyni 

14631/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej 

14632/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 35 

14633/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie naklejek od-
blaskowych z logo Gdyni 

14634/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk 350 sztuk 
egzemplarzy plakatu promującego „Po-
morski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” 

14635/10/V/M - zmiany treści załącznika nr 2 do 
zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
14420/10/V/M z dnia 23 marca 2010 roku 

14636/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 4.845.000 EUR na wykonanie zada-
nia „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Skrajnej w Gdyni” 

14637/10/V/P - zawarcia umowy uŜyczenia dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

14638/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14402/10/V/M z dnia 23 marca 2010 r. do-
tyczącego przedłuŜenia okresu uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Szturmanów 9 

14639/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14379/10/V/M dotyczącego opracowania 
dokumentacji technicznej dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 
62 w Gdyni 

14640/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i ponownego ogłoszenia 
sprzedaŜy w drodze przetargu dwóch sa-
mochodów osobowych Urzędu Miasta 
Gdyni 

14641/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/475/UP/135/W/2008 z dnia 
17.07.2008r. na wykonanie projektu budo-
wy ul. Aragońskiej w Gdyni oraz umowy 
KB/299/UI/79/W/2009 z dnia 04.05.2009 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej budowy kanału deszczowe-
go na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. 
Kom. Grudzińskiego w Gdyni 

14642/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14547/10/V/P z dnia 30 marca 2010 r. do-
tyczącego druku folderu i ulotki o informu-
jących o wystawie ”Pomorska Przygoda 
Harcerska” 

14643/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜe wy-
staw w Galerii Ratusz 

14644/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na opracowanie do-
kumentacji projektowo - kosztorysowej ka-
nalizacji teletechnicznej dla drugiego etapu 
światłowodowej sieci szkieletowej realizo-
wanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej 
Sieci Szkieletowej w Gdyni” 

14645/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na konserwację plo-
tera w Wydziale Geodezji 

14646/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania: „Rozbudowa ulicy Olim-
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pijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z par-
kingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni” 

14647/10/V/M - udzielenia zamówienia na naprawę i 
konserwację sprzętu komputerowego w 
Wydziale Geodezji 

14648/10/V/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do Projektu Cruise Baltic III, kontynuacji 
Projektu Baltic Cruise II i Baltic Cruise, 
ostatni współfinansowany ze środków Unii 
(Interreg III B) 

14649/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Podatek VAT 2010” dla 32 pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni 

14650/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14651/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14652/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
14120/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na zakup usług szkoleniowych dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 
roku 

14653/10/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę drzwi 
pancernych do pomieszczeń w budynku 
UMG wartości do 14.000 EUR 

14654/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup i montaŜ 
klimatyzatora przenośnego marki SHARP 
CV-PO9FR na potrzeby UMG wartości do 
14.000 EUR 

14655/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 
ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe 
Karwiny w Gdyni 

14656/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 
rejonu ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, 
Cynamonowej i Walerianowej w Gdyni 

14657/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 
ulicy śeglarzy w Gdyni 

14658/10/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu otwartego konkursu ofert na organi-
zację i realizację „Pikniku Rodzinnego w 
Orłowie” w dniu 3 lipca 2010 r. 

14659/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
wydrukowania 8 planów miasta do nośni-
ków reklamowych zlokalizowanych w cen-
trum Gdyni 

14660/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dotyczącego wypłaty odszkodowania z 
tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości dro-
gowych /Invest Komfort S.A./ 

14661/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie materiałów promujących 
program „Pies w wielkim mieście” 

14662/10/V/M - zmiany treści wykazu stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 14222/10/V/M 
z 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia i ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
odrębny lokal mieszkalny nr 3 połoŜonego 

w budynku przy ul. Orłowskiej 4 w Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go 

14663/10/V/M - zmiany treści wykazu stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 14223/10/V/M 
z 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia i ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
odrębny lokal mieszkalny nr 1 połoŜonego 
w budynku przy ul. Orłowskiej 4 w Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go 

14664/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 193.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad reali-
zacją i w okresie gwarancji robót budowla-
nych polegających na rozbudowie wraz z 
przebudową SP Nr 20 przy ul. Starodwor-
cowej 36 w Gdyni 

14665/10/V/P - dofinansowania organizacji obcho-
dów 25-lecia „Solidarności Walczącej” w 
Trójmieście 

14666/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu graficznego pamiąt-
kowego tableau 

14667/10/V/P - zmiany treści zarządzenia dotyczą-
cego udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację przewodu dla uczestników 
obchodów 65. rocznicy ewakuacji i wyzwo-
lenia obozu koncentracyjnego Stutthof 

14668/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
sów do umów najmu siedzib dla placówek 
opiekuńczo-wychowawczych połoŜonych w 
Gdyni przy ul. Leszczynki 74 i ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej 4 

14669/10/V/P - zamówienia zmian w CMS /panelu 
administracyjnym/ do redagowania 
www.gdynia.pl 

14670/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zamiennego 
projektu budowlano-wykonawczego dla re-
alizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i ul. Nasypowej z przebudową 
kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w 
Gdyni” 

14671/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną „Budo-
wa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz 
z infrastrukturą techniczną” 

14672/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebo-
wej z zapleczem technicznym dla ZCK 

14673/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania „Przebudowa układu drogowego 
Węzła św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni” 
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14674/10/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
zakup papy nawierzchniowej, gazu butlo-
wego oraz emisji zewnętrznej dla OSP w 
Wiczlinie 

14675/10/V/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację rejestru wyborców 
Gminy Miasta Gdyni 

14676/10/V/M - wykonania ekspertyz technicznych 
dotyczących warunków bezpieczeństwa 
poŜarowego SP Nr 20 w Gdyni przy ul. 
Starodworcowej 36 oraz drogi poŜarowej 
do budynku szkoły 

 
2010-04-07: 

 
14677/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na organizację wyjazdu gdyńskich harce-
rzy do Warszawy na uroczystości Ŝałobne 
poświęcone ofiarom katastrofy lotniczej w 
Smoleńsku 

 
2010-04-20: 

 
14678/10/V/O - zmiany treści zarządzenia Nr 

9482/09/V/O z dnia 17 lutego 2009 roku w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrek-
torom szkół dotyczącego działań związa-
nych z realizacją budowy hal sportowych o 
powłoce pneumatycznej 

14679/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup i posadzenie bratków wokół fon-
tanny na Al. Jana Pawła II, o wartości do 
14.000 EUR 

14680/10/V/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2010 roku 

14681/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni oraz organizacja 
w Gdyni imprez sportowych w 2010 roku” 

14682/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w 
upowszechnianiu kultury 

14683/10/V/P - wykonania statuetki Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdyni na 35. Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych w formie rzeźby 
w kamionce 

14684/10/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego 
wraz z formą gipsową postaci ks. prałata 
Stanisława Zawackiego 

14685/10/V/P - wykonania odlewu wraz z transpor-
tem i montaŜem rzeźby postaci ks. prałata 
Stanisława Zawackiego, która będzie usy-
tuowana w Gdyni Orłowie 

14686/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/40/UI/13/W/2010 z dnia 01.02.2010 r. 
dotyczącej wykonania opracowania doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej dla 
inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ul. 
Wawrzyniaka w Gdyni” 

14687/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i zamonto-
wanie poręczy przy schodach terenowych 

prowadzących do wejścia na teren ogrodu 
działkowego od ul. Grodnieńskiej 

14688/10/V/R - upowaŜnienia do podpisu aneksu nr 
09/2010 do umowy z dnia 02.11.2009 r. w 
sprawie udostępnienia miejsc dla miesz-
kańców Gdyni w prowadzonych przez Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej domach pomo-
cy społecznej 

14689/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych 

14690/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy 

14691/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10789/05/IV/S w sprawie oznakowania 
wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gdyni 

14692/10/V/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 14427/10/V/S 
z dnia 23 marca 2010 r. 

14693/10/V/S - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ urzą-
dzeń od systemów klimatyzacji i wentylacji 
zamontowanych na IV piętrze budynku 
WTC przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 w Gdy-
ni 

14694/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
przeglądu technicznego drzewostanu ro-
snącego na terenie cmentarza komunalne-
go przy ul. Witomińskiej w Gdyni 

14695/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu z 
przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielni-
cy Witomino Leśniczówka 

14696/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu z 
przeznaczeniem na salę posiedzeń Rady 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

14697/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy 25 
uczniów i 2 opiekunów z Gimnazjum Saint 
Géneviẻve w Bolbec we Francji, w ramach 
współpracy międzyszkolnej z Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni 

14698/10/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 9-osobowego zespołu 
uczniów z Gimnazjum Nr 4 w Gdyni i opie-
kuna na Światowe Finały Konkursu „Ody-
seja Umysłu” do East Lansing w Stanie Mi-
chigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

14699/10/V/O - organizacji roku szkolnego 2010 – 
2011 w prowadzonych przez Miasto Gdy-
nię placówkach oświatowych 

14700/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników konkursów oraz akcji ekolo-
gicznych organizowanych przez Szkołę 
Podstawową Nr 13 oraz Zespół Szkół Nr 
14 w ramach obchodów Dnia Ziemi 

14701/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego ( MS.DK-71409-1/20/08) 

14702/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS-71409-1/22/09) 

14703/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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14704/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14705/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Stryjskiej 26 

14706/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
prezentacji multimedialnej o kampaniach 
informacyjno-promocyjnych Gdyni 

14707/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu na grun-
cie stanowiącym własność Gminy Miasta 
Gdyni przy ul. Bałtyckiej 1 

14708/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

14709/10/V/S - homologacji nesesera dla poborców 
UMG 

14710/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup materiałów eksploatacyjnych do dru-
karki Brother 4050CDN dla Urzędu Miasta 
Gdyni 

14711/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

14712/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

14713/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000EUR na wykonanie dodatkowych 
robót budowlanych w ramach zadania pn: 
„Budowa sali gimnastycznej wraz z prze-
budową infrastruktury dla Szkoły Podsta-
wowej nr 18 w Gdyni” 

14714/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/524/UI/152/W/2009 z dnia 31.07.2009r. 
dotyczącej zadania pn.: ”Budowa sali gim-
nastycznej wraz z przebudową infrastruktu-
ry dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni” 

14715/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000EUR na wykonanie docieplenia 
dwóch ścian budynku Szkoły Podstawowej 
nr 18 w Gdyni” 

14716/10/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Płockiej 
5 

14717/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie ulotki w ramach realizacji 
projektu: „Razem dla europejskiego dialo-
gu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Ki-
lonii” 

14718/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 euro na organizację festy-
nu „Pies w Wielkim Mieście” 

14719/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb 
ekologicznych 

14720/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb 
ekologicznych 

14721/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na organizację poczęstunku w związku ze 
spotkaniem dotyczącym uroczystego wpły-
nięcia Ŝaglowca Fryderyk Chopin do Gdyni 

14722/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie strojów sportowych dla re-
prezentacji Urzędu Miasta Gdyni 

14723/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania, montaŜu i demontaŜu dwóch 
banerów informacyjno-reklamowych na 
nośnik zlokalizowany w Gdyni Orłowie 

14724/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14725/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na emisję spotu radiowego promującego 
program „Pies w wielkim mieście” 

14726/10/V/S - zmiany treści zarządzenia prezyden-
ta Gdyni nr 3275/09/V/S w sprawie za-
twierdzenia wyników konkursów dla rad 
dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna 
dzielnica” 

14727/10/V/S - zatwierdzenia składów komisji oce-
niających wnioski składane do konkursów 
dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica” oraz 
„Gdynia po godzinach” 

14728/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
13666/10/V/P z 26.01.2010 r. w sprawie 
organizacji XI edycji konkursu „Gdynia bez 
barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku 

14729/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14606/10/V/P z 09.04.2010 r. w sprawie 
organizacji gali konkursu „Gdynia bez ba-
rier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku 

14730/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14242/10/V/P z 16.03.2010 r. w sprawie 
organizacji gali konkursu „Gdynia bez ba-
rier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku 

14731/10/V/P - akceptacji aneksu nr 3/2010 do 
umowy nr KB/473/PK/3/w/08 na opraco-
wanie dokumentacji projektowej i wykona-
nie robót budowlanych – rozbudowa moni-
toringu wizyjnego miasta Gdyni oraz anek-
su nr 1/2010 do umowy nr 
KB/768/PK/7/w/2009 w sprawie wykonania 
zamówienia uzupełniającego 

14732/10/V/P - organizacji XI edycji gali konkursu 
„Gdynia bez barier”, która odbędzie się 17 
maja 2010 r 

14733/10/V/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

14734/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie mate-
riałów promocyjnych programu „Pies w 
wielkim mieście” 

14735/10/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie grawerów na znaczkach z nu-
merami rejestrowymi dla psów 

14736/10/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego 
dla SP Nr 26 w Gdyni z okazji jubileuszu 
50-lecia placówki 

14737/10/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego 
nr 5/99/III prezydenta miasta Gdyni w 
sprawie Regulaminu Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych 

14738/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę umundurowania dla 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni 
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do 193.000 EUR w 2010 roku oraz wyboru 
oferenta 

14739/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/34/W/2007 w zakresie terminu 
wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy skrzyŜowania 
ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską 

14740/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej budowy 
oświetlenia łącznika pomiędzy schodami 
przy ul. Aragońskiej a ul. Grudzińskiego w 
Gdyni 

14741/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
14674/10/V/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na udzielenie zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na zakup papy nawierzchnio-
wej, gazu butlowego oraz emulsji ze-
wnętrznej dla OSP w Wiczlinie 

14742/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na aktualizację wersji telewizyjnej i radio-
wej spotu „Pies w wielkim mieście” oraz 
przygotowanie wersji spotu „Gdynia filmo-
wa” do emisji podczas XXXV FPFF 

14743/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13589/10/V/M na wyraŜenie zgody na wy-
datkowanie środków finansowych na opła-
tę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarcze-
nie mediów /energia, telefon, internet/ na 
potrzeby MIT na dworcu PKP 

14744/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie kubków z na-
drukiem okolicznościowym oraz logo Gdyni 
i hasłem „matura 2010” 

14745/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na zakup licencji na wykorzystanie lotni-
czych materiałów zdjęciowych miasta 
Gdyni 

14746/10/V/M - zmiany treści § 2 zarządzenia nr 
14286/10/V/MG w sprawie wyraŜenia zgo-
dy na wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu miasta na opłatę roczną za 2009 
i 2010 rok z tytułu uŜytkowania wieczyste-
go gruntów stanowiących własność gminy 
Kosakowo – cmentarz w Kosakowie 

14747/10/V/P - zakupu fotografii z uroczystości 
otwarcia Narodowego Stadionu Rugby 

14748/10/V/R - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów spoŜywczych przeznaczonych na po-
częstunek uczestników międzynarodowego 
spotkania partnerów projektu Interface w 
dniach 6 i 7 maja 2010 r. 

14749/10/V/R - realizacji na terenie gminy miasta 
Gdyni projektu South-North Axis /”SoNorA” 

14750/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację „majówki” 

 
2010-04-22: 

 
14751/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 
Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

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 czwartek, godz. 14.30 
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:  
_____________________________________________ 


