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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 82 

20 października 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 19.10.10, godz. 14.20 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 21 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Informacja na temat działalności Teatru Miej-

skiego w Gdyni w 2010 roku (wraz ze Sceną 
Letnią), 

5. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Protokół przyjęto. 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.3. – w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 
4.4. – zaciągnięcia kredytu długoterminowego – opinia 
pozytywna – 4/0/0 
Informację na temat działalności Teatru przedstawił 
dyrektor, Ingmar Villqist. 
Rok 2010 to rok jubileuszu 50-lecia teatru. Wystawiono 
m.in. „Kamienie w kieszeniach”, „Fantazy”, „Ostatnia 
taśma”. We współpracy z Muzeum Miasta Gdyni zorga-
nizowano równieŜ wystawę poświęconą 50-leciu teatru 
(2000 eksponatów). Wydano publikacje na temat historii 
teatru, od pierwszej premiery po dzień dzisiejszy.  
Scena Letnia obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Prze-
niesiona została w inne miejsce, o charakterze bardziej 
kameralnym. Zmiana repertuaru spowodowała niŜszą 
frekwencję (ok. 4 tys. widzów) – naleŜy to brać pod 
uwagę przy planowaniu sezonu 2011. NaleŜy myśleć o 
rozbudowaniu infrastruktury otaczającej Scenę (kawia-
renki, miejsca zabaw dla dzieci).  
Wysoka formuła teatru nie do końca odpowiada zapo-
trzebowaniom widzów, co równieŜ nie najlepiej wpływa 
na frekwencję. Brakuje oferty dla dzieci – w przyszłym 
roku ma zostać wystawiony „Mały ksiąŜę” jako bajka. Na 
rok przyszły planowane jest w sumie ok. 12 premier.  
Komisja po raz kolejny wnioskuje o utworzenie etatu dla 
osoby prowadzącej edukację teatralną w Teatrze Miej-
skim – 4/0/0. 
Ad. 5 
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 
______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 22 
września: 
 
Porządek posiedzenia: 
Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję Rady, 
Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/845/09 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2010, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J.Skrzetuskiego, bpa 
J.Pelczara i kard. S.Wyszyńskiego, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 5/0/0 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon Niegotowa i ul. Chwarznień-
skiej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamiennej Góry w Gdyni, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Waldemara Kwaśnika, 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, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
zapisanych w KW nr GD1Y/00010224/7 połoŜonych w 
pasie ulic Chabrowej, Jaskółczej i Jałowcowej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
połoŜonych w pasie ulicy Władysława IV, Kieleckiej, 
Świętokrzyskiej i 10-go Lutego, 
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Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
z AP (zmiana w tytule) – 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działek drogowych połoŜonych w 
pasie ulicy Myśliwskiej, Źródło Marii, Małe Karwiny, 
Górniczej, Kowieńskiej i Druskiennickiej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
zapisanych w KW nr GD1Y/00009006/3 połoŜonych w 
pasie ulicy Kartuskiej, Chabrowej i Adm. J.Unruga, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Ignacego 
Paderewskiego, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
połoŜonych w pasie ulicy Sopockiej, Wiczlińskiej i Ło-
wickiej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanych w księdze 
wieczystej KW nr GD1Y/00101695/4, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kowień-
skiej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych 
przy ul. Arciszewskich i inŜ. J.Śmidowicza, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Kal-
ksztajnów, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej 
przy ul. Płka Stanisława Dąbka, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. inŜ. 
J.Śmidowicza, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
zmiany uchwały nr XXVII/635/09 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody 
na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Armatorów 5A, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 7/0/0 
przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni, 

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 
Rady Miasta Gdyni nr XXXII/730/09 z dnia 27 maja 
2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Parkowej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 
– 7/0/0 
Ad. 2 
Gośćmi komisji byli pan wiceprez. Marek Stępa, pan 
wiceprez. Bogusław Stasiak oraz naczelnik Wydziału 
Inwestycji, pani Teresa Horiszna. Przedstawili oni komi-
sji podsumowanie inwestycji drogowych i kanalizacyj-
nych, które Komisja umieściła na swojej tzw. liście ran-
kingowej.  
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 22 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowa-

nych na sesję 29.09.2010 r. 
5. Informacja na temat stanu prawnego budynku 

przychodni przy ul. Armii Krajowej w Gdyni. 
6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska powitaniem zebranych oraz stwierdzeniem kwo-
rum.  
Ad 2. Porządek obrad na wniosek przewodniczącej został 
uzupełniony w pkt. 4 o projekt uchwały (aneks do po-
rządku sesji) w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/900/10 
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, a w pkt. 6 – zaopiniowanie kandydatury do Nagro-
dy Prezydenta MG dla pracowników gdyńskiej słuŜby 
zdrowia.  
Ad 3. Protokół nr 63 z dnia 18 sierpnia 2010 r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad 4. Zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2010 omówiła Pani Alicja Helbin, Z-ca 
Skarbnika MG, Naczelnik Wydz. BudŜetu. Dodatkowych 
informacji dot. subwencji oświatowej udzieliła Pani 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Opinia pozytywna w gło-
sowaniu: 7/0/0.  
Pani Skarbnik przedstawiła takŜe uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który takŜe 
uzyskał pozytywną opinię w głosowaniu: 7/0/0.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przekazała uzasadnienie 
konieczności podjęcia uchwały w sprawie likwidacji 
przedszkoli jako zakładów budŜetowych gminy Miasta 
Gdynia celem przekształcenia ich w jednostki budŜetowe. 
Z nazw przedszkoli zostaje jednocześnie wykreślona 
nazwa „samorządowe”. Opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0.  
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 
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roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, omówił pan Piotr Harhaj,  Kierownik 
Zespołu ds. wsparcia seniorów i osób niepełnospraw-
nych. Zmiany w uchwale dotyczą przeniesienia środków 
finansowych w wysokości 150 tys. zł., które nie zostały 
wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem z 
powodu wstrzymania wypłat dofinansowania z NFZ, a 
takŜe środków niewykorzystanych na uczestnictwo w 
turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieŜy nie-
pełnosprawnej (róŜne przyczyny). Proponuje się przezna-
czenie środków na likwidację barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowa-
nia uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych (dorośli). Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0.  
Ad 5. Wyjaśnień na temat stanu prawnego budynku 
przychodni przy ul. Armii Krajowej w Gdyni w imieniu 
Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka, udzielała Pani 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Radny Rafał Geremek wprowadził obecnych w problem 
skutków braku uregulowań dot. prywatyzacji budynków 
uŜytkowanych przez spółki lekarskie, i w jego opinii, 
wynikającej z tego niepewności zarządców spółek (pro-
blemów związanych z inwestycjami i remontami). Na-
wiązał do złoŜonej w 2007 roku interpelacji w powyŜszej 
sprawie. 
Pani Wiceprezydent podsumowując 10-letnie doświad-
czenie w działalności NZOZ-ów (przekształcone przez 
gminę SPZOZ-y na podstawie Uchwały RMG nr 
XXI/765/00 z 23.08.2000) poinformowała, Ŝe umowy na 
dzierŜawę budynków spółek lekarskich zostały przedłu-
Ŝone do 2016 roku. Właścicielem budynków jest gmina, 
która prowadzi politykę obrotu swoimi nieruchomościa-
mi, a która takŜe zobowiązana jest do zapewnienia usług 
medycznych (jednym z zadań własnych gminy jest za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczegól-
ności m.in. sprawy ochrony zdrowia). W opinii władz 
miasta pewniejszym rozwiązaniem jest, gdy miasto jest 
właścicielem budynków, poniewaŜ umoŜliwia to lepszą 
kontrolę nad lokalizacją funkcji medycznych. Po prze-
prowadzaniu szeregu analiz i zasięgnięciu opinii praw-
nych miasto w dalszym ciągu będzie właścicielem 
przedmiotowych budynków. Tworzone są warunki, aby 
uŜytkownicy mogli rozwijać swoje usługi.  
Zdaniem radnego R. Geremka informacji o powyŜszej 
polityce miasta zarządy spółek medycznych nie posiada-
ją. Poruszył takŜe problem prawdopodobnego podziału 
budynku na tyłach przychodni przy ul. Armii Krajowej, 
w którym obecnie mieszczą się gabinety RTG i ortope-
dyczny. Podział taki mógłby zmusić spółkę do likwidacji 
tych usług, poniewaŜ przeniesienie tych gabinetów w 
inne miejsce wiąŜe się z kosztami inwestycyjnymi, które 
mogłyby nie zamortyzować się do 2016 r. Ponadto ko-
rzystający z tych usług medycznych mieszkańcy są czę-
sto niepełnosprawni ruchowo i inna lokalizacja (na pię-
trze) będzie znacznym utrudnieniem.  
Pani Wiceprezydent nie szczędząc pochwał spółkom 
zarządzającym miejskimi budynkami przychodni podkre-
śliła, Ŝe umowy na dzierŜawę będą indywidualnie prze-
dłuŜane, nie ma wiec powodów do obaw o ciągłość dzia-
łalności placówki. Sytuacja przychodni przy ul. Armii 
Krajowej rozwaŜana jest z uwagą i ostroŜnością, takŜe w 
kwestii dwóch ostatnich pięter zwolnionych przez 
MOPS, a plan na inne zagospodarowanie dotyczy terenu 
przyległego, nie wykorzystywanego do celów medycz-
nych (m.in.: garaŜe).  

Głos zabrał takŜe dr Andrzej Bartnicki, Prezes Zarządu 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” 
przy ul. Armii Krajowej, obecny na posiedzeniu komisji. 
Stwierdził, Ŝe usługi medyczne mogą być dobrym bizne-
sem i jego przychodnia przynosi zysk , więc chętnie 
wykupiłby budynek przychodni, aby móc rozwijać zakres 
usług medycznych.  Poinformował o niezrealizowanych 
planach rozwojowych Przychodni Specjalistycznej 
„Śródmieście”, w tym remontu dachu, na który pozyskał 
środki unijne, a z powodu braku informacji i rozstrzy-
gnięć musiał je zwrócić. Według niego Urząd nie odpo-
wiada na pisma, czas oczekiwania wydłuŜył się do 8. 
miesięcy. Udostępnienie części piętra dzielonej z maga-
zynami innych podmiotów, nie pozwoli w świetle obo-
wiązujących przepisów prowadzić tam działalności me-
dycznej. Pani Wiceprezydent wyjaśniała, Ŝe dla Gdyń-
skiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk”, funk-
cjonującego na górnych piętrach budynku poszukiwana 
jest inna lokalizacja.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski w dłuŜszym wystąpieniu 
stwierdził, Ŝe nie sprzedawanie budynków przychodni 
spółkom 10 lat temu było zasadne. Obecnie spółki me-
dyczne przynoszą dochód, chcą się rozbudowywać, są to 
spółki pracownicze więc wydaje się, Ŝe nie zmienią 
profilu działalności z dnia na dzień, a to wszystko prze-
mawia za sensownością sprzedaŜy przez Miasto budyn-
ków przychodni spółkom pracowniczym. Przedstawił na 
przykładzie przychodni dr Bartnickiego, Ŝe brak rozwią-
zań hamuje rozwój spółki, np. trudno zainstalować rezo-
nans magnetyczny, poniewaŜ brak jest ustaleń na temat 
długotrwałej dzierŜawy lub sprzedaŜy budynku, a amor-
tyzacja tak drogiego sprzętu trwa dłuŜej niŜ ustalony 
obecnie czas dzierŜawy. Proponuje, aby w chwili ustala-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego zabezpieczyć funkcje medyczne w istniejących 
lokalizacjach ustaleniami planu, i szczególny nacisk 
połoŜył na opracowywany plan części Śródmieścia, na 
terenie którego znajduje się budynek przychodni. 
Radny R. Geremek stwierdził, Ŝe miasto powinno ustalić 
politykę wobec spółek medycznych i poinformować o 
niej zarządy. Zgodził się z Panią Prezydent Łowkiel, Ŝe 
sprzedaŜ budynków niesie zbyt duŜe ryzyko związane z 
dostępem mieszkańców do usług medycznych.  
Pani Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe zasady stanowiące taką 
politykę zostały przedstawione na lipcowym spotkaniu z 
przedstawicielami zarządów gdyńskich spółek medycz-
nych. NFZ podpisuje kontrakty na usługi medyczne na 
okres 3 lat z róŜnymi podmiotami, niekoniecznie tymi, do 
których przyzwyczajeni są mieszkańcy.  
W wyniku dalszej dyskusji radni stwierdzili, Ŝe naleŜało-
by jednak spotkać się z panem Wiceprezydentem Bogu-
sławem Stasiakiem celem rozwiania pozostałych wątpli-
wości w zakresie polityki gminy w stosunku do NZOZ.  
Ad 6. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami poparcia 
kandydatury dr Komarnickiego do Nagrody Prezydenta 
MG dla pracowników gdyńskiej słuŜby zdrowia, został 
skierowany wniosek do Wydziału Zdrowia o przyjęcie 
tego kandydata.  
Ad 7. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 13 paź-
dziernika 2010 r.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 23 września: 
 
Porządek posiedzenia: 
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1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na wrześniową sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione 
3. Terminy kolejnych posiedzeń. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.3. w spr. zmiany Uchwały  RMG /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 r.: 
Proponowane zmiany przedstawił, zgodnie z treścią 
załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.4. – w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawiła Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel: 
4.47 – w spr. likwidacji przedszkoli jako zakładów budŜe-
towych gminy Miasta Gdyni celem przekształcenia ich w 
jednostki budŜetowe: 
Jak poinformowała Wiceprezydent E. Łowkiel, podsta-
wową przyczyną zmiany formy organizacyjnej przed-
szkoli jest zmiana ustawy o finansach publicznych.  
Wiceprezydent omówiła zalety funkcjonowania przed-
szkoli w formule zakładów budŜetowych (większa nieza-
leŜność finansowa, łatwiejsza obsługa księgowa, większa 
motywacja do przemyślanego gospodarowania pieniędz-
mi) oraz minusy (przedszkola miały  niewielki wpływ na 
koszty swojego funkcjonowania, natomiast były benefi-
cjentami środków). 
Zaletą nowej formuły będzie to, iŜ przedszkola będą 
otrzymywały środki w wysokości stosownej do ich po-
trzeb.  
Wiceprezydent stwierdziła, iŜ dopiero zebranie doświad-
czeń pozwoli na pełniejszą ocenę, która z form organiza-
cyjnych jest korzystniejsza.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.48- w spr. nadania imienia X Liceum Ogólnokształcą-
cemu z siedzibą przy ul. Władysława IV 58 w Gdyni: 
Na wstępie prezentacji Wiceprezydent uprzedziła człon-
ków komisji, iŜ zgłosi na sesji autopoprawkę dot. para-
grafu 1. projektu, zgodnie z którą do nazwy ulicy (Wła-
dysława IV) dopisany zostanie numer (58). 
Wiceprezydent przypomniała, jaka jest historia placów-
ki(Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie i 
wreszcie X LO).  
Przesłanką wniesienia projektu pod obrady jest brak 
stosownej uchwały Rady w spr. nadania imienia (Bohate-
rów II Wojny Światowej), projekt ma więc charakter 
formalny.  
Wątpliwości radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego wywo-
łał fakt, iŜ patron szkoły ma charakter zbiorowy.  
Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ przedmiotowy przypadek 
jest wyjątkowy- imię szkoły ma długoletnią tradycję i jest 
w pełni akceptowane zarówno przez uczniów, jak i rodzi-
ców.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Aneks do porządku obrad RM: 
Pkt 5 – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
złoŜonego przez Cosinus Sp. z o.o. /…/ w spr. ustalenia 
zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o 
uprawnieniach publicznych) …: 
Wiceprezydent odniosła się do zarzutów zawartych w 
wezwaniu (zgodnie z treścią załącznika). 
W razie braku rozliczenia dotacji w wymaganym termi-
nie kolejna dotacja nie jest odbierana, a jedynie wstrzy-
mana.  

PoniewaŜ ustawa określa, iŜ dotacja moŜe być przezna-
czana jedynie na wydatki bieŜące, sposób wydawania 
środków został w uchwale szczegółowo określony. 
Wzór rozliczania dotacji stanowi załącznik do uchwały i 
w ocenie Wiceprezydent ściśle odnosi się do ustawowych 
zapisów.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
W związku z pytaniem radnego M. Bzdęgi o termin 
otwarcia filii Ŝłobka NIEZAPOMINAJKA, Wiceprezy-
dent poinformowała, iŜ filia działa od września b.r. 
Wiceprezydent poinformowała członków komisji o kie-
runku, w jakim zmierzają prace nad nową ustawą i pla-
nowanych formach opieki  - Ŝłobek, klub dziecięcy (5. 
dzieci), opiekunka, niania. śłobki nie będą miały statusu 
zakładów opieki zdrowotnej.  
Z chwilą uchwalenia ustawy analizowane będą potrzeby 
na terenie gminy pod kątem nowych regulacji ustawo-
wych, m. in. rozwaŜane będzie tworzenie grup Ŝłobko-
wych przy przedszkolach.  
Ad 3.  
Termin kolejnych posiedzeń: 
30 września b.r.; godz. 14:30 – posiedzenie wyjazdowe (I 
L.O.); 
15 października b.r., godz. 14:30 – posiedzenie robocze 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
28 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zadania aktualnie  realizowane przez wy-
dział inŜynierii transportu oraz przez Za-
rząd Dróg i Zieleni po zmianach organiza-
cyjnych.  

2. Termin kolejnego posiedzenia. 
Ad 1.  
W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydent M. Stępa, 
Dyrektor Biura InŜynierii Transportu Jacek Oskarbski i 
Dyrektor ZDiZ Maciej Karboliński.  
W związku z prośbą Przewodniczącego komisji, radnego 
M. Horały, Dyrektorzy Oskarbski i Karboliński poinfor-
mowali, jakie zadania są obecnie realizowane przez Biuro 
InŜynierii Transportu, a jakie przez Zarząd Dróg i Ziele-
ni: 
- Biuro In Ŝynierii Transportu : uzgadnianie planów 
zagospodarowania przestrzennego  w zakresie rozwiązań 
transportowych (w tym współpraca z Biurem Rozwoju 
Przestrzennego); planowanie zrównowaŜonego transportu 
(obecnie realizowany jest projekt promujący korzystanie 
z alternatywnych środków transportu publicznego), opra-
cowywanie rozwiązań warunkujących rozwój zrównowa-
Ŝonego transportu miejskiego (m. in. uczestniczenie w 
międzynarodowej wymianie doświadczeń w tym zakre-
sie); współpraca ze Związkiem Miast Bałtyckich; nowe 
technologie w transporcie, w tym Three Star; opiniowa-
nie rozwiązań świetlnych; współpraca z instytucjami w 
zakresie integrowania ruchu; sprawy formalne związane z 
rozszerzaniem Strefy Płatnego Parkowania; rozwój ście-
Ŝek rowerowych (konsultacje); opiniowanie zakresu 
rzeczowego dot. warunków przebudowy i rozbudowy 
dróg; konsultacje i uzgodnienia w zakresie wszelkich 
duŜych projektów (np. przebudowa duŜych skrzyŜowań 
pod kątem miejskich planów oraz pod kątem wdraŜania 
systemu zarządzania ruchem). 
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- ZDiZ:  uzgadnianie dokumentacji; organizacja ruchu 
(np. zmiany ulic na jednokierunkowe; zatwierdzanie 
nowych koncepcji obsługi komunikacyjnej, organizacji 
ruchu); wydawanie decyzji dla inwestorów dot. zjazdów 
z dróg publicznych; uczestniczenie w procesie wydawa-
nia decyzji o warunkach zabudowy; umowy drogowe 
zawierane z inwestorami (np. ustalanie przebiegu dróg 
publicznych na terenie Miasta); kompetencje administra-
cyjne  w zakresie wszelkich spraw dotyczących indywi-
dualnych obywateli (decyzje, postanowienia).  
Dyrektor M. Karboliński poinformował, na prośbę radne-
go I. Bekisza, jaki zakres robót jest realizowany na ul. 
Nowowiczlińskiej  - wjazdy i wyjazdy z obiektów (para-
metry ulicy zostaną niezmienione) oraz kanalizacja chod-
nika na odcinku od ul. Rdestowej do ul. Miętowej.  
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o kwestię 
organizacji ruchu na ul. Bohaterów Starówki Warszaw-
skiej, pan Oskarbski poinformował, iŜ zostało to opraco-
wane przez dawny wydział inŜynierii ruchu i przekazane 
do realizacji  ZDiZ.  
Radny B. KrzyŜankowski poruszył kwestię nieprawidło-
wości w parkowaniu na ul. Bohaterów Starówki War-
szawskiej (na zakrętach). 
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iŜ zastosowanie tu 
mogą mieć jedynie przepisy kodeksu drogowego i wrę-
czanie mandatów przez Policję. 
Radny KrzyŜankowski zwrócił uwagę na potrzebę rozła-
dowania ruchu w końcówce ulicy Bohaterów Starówki 
Warszawskiej.  
Radny A. Bień wskazał z kolei na potrzebę przesunięcia 
miejsc parkingowych na ulicach Kwidzyńskiej i Tatrzań-
skiej. 
Pan Karboliński poinformował o uzgodnieniu z Radą 
Dzielnicy potrzeby zastosowania rozwiązania doraźnego 
(przebudowa skrzyŜowania jest duŜą inwestycją). 
Radny A. Bień nawiązał do kwestii organizacji ruchu w 
obrębie Placu Górnośląskiego.  
Dyrektor Oskarbski poinformował, iŜ wydział inŜynierii 
ruchu przygotował projekt organizacji ruchu, który na-
stępnie został przekazany do realizacji ZDiZ.  
W związku z uwagą radnego A. Bienia, iŜ Strefa Płatne-
go Parkowania nie poszerza się o Kamienną Górę, Wice-
prezydent Stępa wyjaśnił, Ŝe są problemy z wyłonieniem 
w przetargu wykonawcy (w pierwszym przetargu wpły-
nęła jedna oferta z wysoką ceną). Ogłoszony zostanie 
kolejny przetarg. Przepisy w zakresie zamówień publicz-
nych nie pozwalają na zlecanie prac z „wolnej ręki”.  
Kolejny temat zgłoszony przez radnego A. Bienia to 
kwestia organizacji ruchu na ulicy Krasickiego.  
Dyrektor J. Oskarbski poinformował o przekazaniu pro-
blemu do ZDiZ wraz z propozycją jego rozwiązania.  
Dyrektor M. Karboliński poinformował, iŜ ZDiZ posta-
nowił wstrzymać się z pracami do czasu wprowadzenia 
Strefy Płatnego Parkowania.  
Radny Bień zwrócił uwagę na wykonanie tylko części 
remontu ulicy Krasickiego. 
Pan Karboliński wyjaśnił, iŜ na odcinku od ul. Legionów 
do ul. Piłsudskiego swoje prace musi wykonać gazownia.  
Radny A. Bień poprosił o zwrócenie uwagi na przedmio-
tową kwestię (remont ul. Krasickiego). 
Radny A. Bień nawiązał do złoŜonego przez siebie wnio-
sku w sprawie wyłączenia z ruchu na terenie Śródmieścia 
samochodów waŜących powyŜej 10 ton. 
Pan Oskarbski poinformował o przekazaniu tematu ZD-
iZ-owi. 
Pan Karboliński stwierdził, iŜ problem polega na tym, Ŝe 
zakazu nie moŜna ograniczyć wyłącznie do pojazdów 

komunalnych. Dotyczy to takŜe samochodów dostaw-
czych.  
Wiceprezydent Stępa poinformował o próbach rozwią-
zywania problemu w innych krajach Europy, np. tworze-
niu punktów przeładunkowych, z których odbywa się 
dystrybucja do odbiorców towarów przez mniejsze samo-
chody (do 3,5 ton). W Gdyni rozwaŜa się wprowadzenie 
takiego rozwiązania. Problemem jest znalezienie stosow-
nych miejsc na obrzeŜach Miasta. Postanowiono zacząć 
od podjęcia prac planistycznych.  
Nawiązując do koncepcji rozwiązań drogowych Węzła 
Pokoju radny A. Bień poprosił o rozwaŜenie, czy jest 
moŜliwe oddzielenie ścieŜki rowerowej od chodnika.  
Wiceprezydent poinformował o powstaniu aŜ 6. wersji 
dotyczących skrzyŜowania – m. in. ZDiZ, Biura Plano-
wania Przestrzennego, Pełnomocnika ds. komunikacji 
rowerowej. NajwyŜej oceniona jest wersja proponowana 
przez ZDiZ, który nie uwzględnił jednak faktu przygoto-
wania nowych planów, m. in. dla Międzytorza. śadna z 
wersji nie rozwiązuje optymalnie problemu ruchu rowe-
rowego.  
Radny P. Stolarczyk podniósł kwestię bramownicy na 
ulicy Kcyńskiej, która uniemoŜliwiłaby wyjazd z TESCO 
samochodom powyŜej 7. ton. .  
Wiceprezydent poinformował radnego o przekazaniu 
stosownego projektu do ZDiZ.  
Pan M. Karboliński zobowiązał się do przygotowania dla 
komisji pisemnej informacji dot. przedmiotowej sprawy.  
Radny P. Stolarczyk przypomniał o złoŜeniu wniosku w 
spr. wykonania chodnika łączącego ulicę Piaskową z 
peronem SKM przy ul. Cisowskiej (chodzi o moŜliwość 
oświetlenia niebezpiecznego przejścia, które funkcjonuje 
w tym miejscu).  
Wiceprezydent zobowiązał się do przygotowania stosow-
nej, pisemnej  informacji.  
Pan Karboliński poinformował, iŜ w roku bieŜącym 
wykonano oświetlenie i połączono ulicę z przystankiem 
SKM połoŜonym wzdłuŜ ulicy Cisowskiej. Pan Karboliń-
ski stwierdził, iŜ temat chodnika pomiędzy torami nie jest 
mu znany.  
Radny P. Stolarczyk przypomniał o złoŜeniu wniosku w 
spr. oświetlenia odcinka pomiędzy TESCO a Pustkami 
Cisowskimi (odcinek do ul. Słowiczej).  
Dyrektor Karboliński zapewnił, iŜ kwestia ta wchodzi w 
zakres planowanej inwestycji.  
Wiceprezydent dodał, iŜ jest juŜ negocjowana stosowna 
umowa z inwestorem.  
W związku z poruszeniem przez r. Stolarczyka kwestii  
przejazdu ulicą Leszczynki, Wiceprezydent zapewnił, iŜ 
inwestycja jest juŜ realizowana (prawdopodobnie skoń-
czy się w połowie grudnia b.r.).  
Sprawa utwardzenia ulicy Poznańskiej (kwestia podnie-
siona przez r. Stolarczyka) – Wiceprezydent zapewnił, iŜ 
sprawa ta jest obecnie na etapie wykonywania projektu. 
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę na potrzebę oświetlenia 
fragmentu ulicy Rdestowej. 
Wiceprezydent Stępa poprosił p. Karbolińskiego o zapro-
ponowanie sposobu rozwiązania problemu  
Radny B. KrzyŜankowski zwrócił uwagę na bardzo nie-
bezpieczne miejsce, jakim jest skrzyŜowanie ulicy Rolni-
czej, ulicy  Kieleckiej i ulicy Witomińskiej – nie jest 
widoczne oznakowanie poziome. Doraźnym rozwiąza-
niem byłoby zrobienie lewoskrętu.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ lewoskręt zostanie wykona-
ny.  
Kolejne, poruszone przez radnego B. KrzyŜanowskiego, 
sprawy dotyczyły bardzo złej sytuacji na skrzyŜowaniu 
ulicy Małokackiej z ulicą Konwaliową oraz ulicy Kielec-
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kiej z Małokacką  (konieczność oddzielenia ścieŜki rowe-
rowej od chodnika).  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ drugi problem z czasem z 
pewnością zostanie rozwiązany. 
Radny B. KrzyŜankowski przypomniał o wniosku w 
sprawie urządzenia parkingu przy ul. Nauczycielskiej (od 
strony szkoły). 
Wiceprezydent zapewnił, iŜ przedmiotowy problem 
będzie rozwaŜany (został do wykonania trzeci etap prze-
budowy liceum).  
Radny M. Horała podniósł problem Chylońskiej – Pół-
nocnej. 
Wiceprezydent poinformował o rozstrzygnięciu przetar-
gu. Przewidywany koszt to 2 300 000 zł. Inwestycja 
zostanie wykonana w przyszłym roku.  
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie in-
formacji nt. stopnia zaawansowania prac nad systemem 
Three Star.  
Dyrektor Oskarbski poinformował o złoŜeniu wniosku o 
dofinansowanie. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w 
przeciągu 2, 3 miesięcy. W przypadku pozytywnego 
rozstrzygnięcia zorganizowany zostanie przetarg na 
realizację systemu. Termin zakończenia prac nad projek-
tem budowlanym – listopad b.r. Uruchomiona zostanie 
procedura przetargowa. Realizacja pierwszego etapu w 
2012 roku. Muszą powstać centra zarządzania ruchem w 
Gdańsku i w Gdyni, po czym nastąpi realizacja drugiego, 
a następnie trzeciego etapu (rok 2014). 
Radny M. Horała nawiązał do artykułu w „Dzienniku 
Bałtyckim”, w którym – jak informował – zawarta była 
informacja o wystąpieniu Policji do ZDiZ w sprawie 
umieszczenia radarów w 4. miejscach.  
Dyrektor Karboliński uściślił, i Ŝ takich wniosków było 
więcej – takŜe od mieszkańców. Postawiono juŜ dwa 
fotoradary.  
Dyrektor Oskarbski poinformował o zamiarze instalowa-
nia fotoradarów w ramach realizacji systemu Three Star.  
Radny Horała zapytał o kwestię zainstalowania fotorada-
ru na ulicy Chylońskiej (między ul. .Kcyńską i ul. Janow-
ską). 
Pan M. Karboliński wyjaśnił, iŜ sprawa ta ujęta jest na 
liście potrzeb.  
Radny M. Horała poinformował o prośbach mieszkańców 
dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych, prowadzącego z ulicy Morskiej (w okolicy pętli 
Syberiusa).  
Dyrektor Oskarbski poinformował, iŜ nie stwierdzono, 
aby było to miejsce krytyczne, po czym przyznał, Ŝe na 
wszystkich szerokich przejściach powinna być instalo-
wana sygnalizacja świetlna.  
Radny M. Horała przekazał kolejny wniosek mieszkań-
ców dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ul. 
Chabrowej (przy SP Nr 16). 
Pan M. Karboliński zobowiązał się do sprawdzenia, czy 
taka potrzeba rzeczywiście istnieje.  
Kolejne miejsce, co do którego wpływają wnioski miesz-
kańców o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej (informa-
cja r. M. Horały), to  przejście z ul. Chylońskiej na skrzy-
Ŝowaniu z ul Starogardzką . 
Fakt wpływania wniosków mieszkańców w przedmioto-
wej sprawie potwierdził radny P. Stolarczyk.  
Radny P. Stolarczyk przedstawił problem występujący 
przy ul. Chylońskiej (blok 95 – 109). Występujący tam 
długi odcinek drogi przeznaczony do parkowania jest 
jednocześnie pasem ruchu dla róŜnych słuŜb. Obecnie nie 
ma tam moŜliwości wjazdu przez samochody róŜnego 
rodzaju słuŜb (pogotowie, policja, itd.) 

Kolejny, podniesiony przez radnego problem, to sprawa 
braku wydzielonego pasa dla prawoskrętu  na skrzyŜo-
waniu Chylońskiej ze Starogardzką.  
Radny Horała wnioskował o sprawdzenie kwestii braku 
pasa dla prawoskrętu.  
Radny M. Horała podniósł kwestię bloku przy ul. Chy-
lońskiej 95 – 109 w kontekście braku zjazdu na schodach 
dla wózków inwalidzkich po przebudowie.  
Dyrektor Karboliński wyjaśnił, iŜ schody muszą spełniać 
wymagane prawem parametry, aby moŜliwe było urzą-
dzenie zjazdu dla wózków.  
Radny Horała poprosił o sprawdzenie, jak moŜna rozwią-
zać przedmiotowy problem.  
Sprawa przejścia przez ul. Kartuską przy ul. Raduńskiej 
(r. M. Horała): zdaniem dyrektora Oskarbskiego koniecz-
ne byłoby wydzielenie w tym miejscu zatoczki postojo-
wej i ścieŜki rowerowej.  
Przewodniczący komisji wnioskował o rozwaŜenie, co 
moŜna w przedmiotowej sprawie zrobić.  
Sprawa skrzyŜowania ul. Wielkopolskiej z ul. Łowicką 
(r. M. Horała): zgodnie z informacją p. J. Oskarbskiego 
skrzyŜowanie jest juŜ projektowane. Zakładane jest zain-
stalowanie sygnalizacji, lewoskręty i ścieŜka rowerowa.  
Radny M. Horała zgłosił problem występujący przy ul. 
Borowikowej – kaŜdorazowo, podczas deszczu, woda 
płynie po ulicy, a z lasu wycieka piasek.  
Dyrektor M. Karboliński poinformował, iŜ właścicielem 
terenu są Lasy Państwowe, które nie są zainteresowane 
rozwiązaniem problemu. Budowa kanalizacji jest uwa-
runkowana przejęciem terenu i posiadaniem odpowied-
nich środków finansowych.  
Ad 2.  
Termin kolejnego posiedzenia: 12 października b.r.; 
godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 29 września: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, Stanisław 
Szwabski.. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 
2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-

goterminowego 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie zreferował 
skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 12/0/0. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego zreferował skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 12/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 30 września: 
 

Miejsce posiedzenia: I Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące przy ul. Narcyzowej 

W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  
Członków komisji przywitał i oprowadził po nowej sie-
dzibie szkoły Dyrektor Leszek Ciesielski.  
Członkowie komisji wyrazili uznanie dla efektów grun-
townego remontu nowej siedziby zasłuŜonego liceum.  
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Dyrektor szkoły opowiedział, jak sobie radzono w po-
przednim roku szkolnym z prowadzeniem zajęć z  
uczniami Akademickiego LO, jak i uczniami ostatnich 
klas poprzedniego liceum, które mieściło się w przejętym 
budynku przy ul. Narcyzowej.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 13 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 20 paź-
dziernika, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Rady Miasta nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2010,- opinia pozytyw-
na – 4/0/0 

2. trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
Miasta Gdyni na 2011 rok,- opinia pozytywna – 
5/0/0 

3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i try-
bu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜ-
nych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Gdynia i jej jednost-
kom podległym oraz warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną,- opinia 
pozytywna – 7/0/0 

4. określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie miasta Gdyni,- opinia po-
zytywna – 6/0/0 

5. ustalenia stawek podatku od środków transpor-
towych,- opinia pozytywna – 6/0/0 

6. określania zasad ustalania i poboru opłaty tar-
gowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wy-
sokości,- opinia pozytywna – 6/0/0 

7. oddania w trybie bezprzetargowym w uŜytko-
wanie wieczyste działek gruntu połoŜonych w 
Gdyni przy ul. Płka Dąbka,- opinia pozytywna 
– 7/0/0 

8. nadania nazwy skrzyŜowaniu ulic w Gdyni 
(rondo Anny Walentynowicz).- opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

9. wyboru podmiotu uprawnionego do badań fi-
nansowych, do przeprowadzenia badania spra-
wozdania finansowego miasta Gdyni za rok 
2010.- opinia pozytywna – 6/0/0 

10. wyraŜenia zgody na odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów,- opinia 
pozytywna – 7/0/0 

11. wyraŜenia zgody na przeniesienie własności 
nieruchomości przy ul. Rumiankowej 15,- opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

12. wyraŜenia zgody na nabycie rzecz Gminy Mia-
sta Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. śniwnej i Olgierda,- opinia pozytywna 
– 7/0/0 

13. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej 
pod drogę publiczną,- opinia pozytywna – 7/0/0 

14. wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 
słuŜebności gruntowej na działkach gruntu nr 

592/67 oraz nr 594/67 opisanych na karcie ma-
py 44 obręb Gdynia ujętych w księdze wieczy-
stej nr GD1Y/00023793/0, przeznaczonych do 
sprzedaŜy na podstawie Uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr IV/59/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na zbycie części za-
budowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Kępa Oksywska I,- opinia pozytywna – 7/0/0 

15. wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 
słuŜebności gruntowej na działce gruntu nr 
532/3 połoŜonej przy ul. Marsa na rzecz kaŜdo-
razowego właściciela działki gruntu nr 532/4 
połoŜonej przy ul. Marsa 15 w Gdyni,- opinia 
pozytywna – 7/0/0 

16. wyraŜenia zgody na nieodpłatne ustanowienie 
słuŜebności gruntowej na nieruchomościach 
gminnych połoŜonych przy ul. Wzgórze Berna-
dowo.- opinia pozytywna – 7/0/0 

17. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ części nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta, po-
łoŜonej przy ul. Miętowej, w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego,- opinia pozytywna – 
7/0/0 

18. wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wydzier-
Ŝawienie na okres 10 lat nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni.- opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

Ad. 2 
Przewodniczący podziękował członkom komisji za czte-
roletnią konstruktywną pracę. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-09-21: 
 
16347/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego 
16348/10/V/P - druku materiałów informacyjnych w 

związku z obchodami Dni Papieskich 
16349/10/V/R - akceptacji aneksu nr 5/2010 do 

umowu KB/23/MOPS/2009 z dnia 
28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜ-
nionych od alkoholu z ternu Gdyni wraz z 
terapią uzaleŜnienia tych osób 

16350/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w celu zorganizowania za-
jęć sportowych dla Gdyńskiego Stowarzy-
szenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i 
Przyjaciół „EFFETHA” w X Liceum Ogólno-
ksztłcącym w Gdyni 

16351/10/V/M - remontu lokalu kryzysowego przy 
ul. śeglarzy 7 w Gdyni 

16352/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Szafranowej 12 D w Gdyni 

16353/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Rybaków 8 w Gdyni 

16354/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wojewody Wachowiaka 43-45 w Gdyni 

16355/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Beniowskiego 36A 
Gdyni 
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16356/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Chylońskiej 178 B w 
Gdyni 

16357/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świeckiej 4 w Gdyni 

16358/10/V/M - wykonania prac remontowych w 
budynku uŜytkowym przy ul. Polskiej 1 w 
Gdyni 

16359/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Wiśniewskiego 22 C w 
Gdyni 

16360/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Chabrowej 2 A w Gdyni 

16361/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Ledóchowskiego 8 w Gdyni 

16362/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Pawiej 13 A w Gdyni 

16363/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16364/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16365/10/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaŜy 
w trybie bezprzetargowym na rzecz uŜyt-
kownika wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Brzechwy 11 

16366/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 37 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16367/10/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Jemiołowej 5 

16368/10/V/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu przy ul. Morskiej dla 
ENERGI – OPERATOR S.A. w Gdańsku 

16369/10/V/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy Placu Kaszubskim 7 

16370/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 7 
na gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Batorego 

16371/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację obsługi tech-
nicznej występów młodych artystów w 
związku z imprezą „Chopin the Course –
Wielki Finał w Gdyni” 

16372/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania flag promujących Miasto Gdy-
nię 

16373/10/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej 
dotyczącej organizacji konferencji „Bioin-
novations International Summit” 

16374/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie projektu graficz-
nego oraz przygotowanie do druku broszu-
ry Navigator Turystyczny 

16375/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Samorządowego Nr 47 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli rady pedagogicznej oraz 

rodziców , celem powołania komisji kon-
kursowej 

16376/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z 
o.o. w Gdyni 

16377/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własno-
ści nieruchomości połoŜonej przy ul. Mor-
skiej przeznaczonej pod zieleń urządzoną 

16378/10/V/S - wyraŜenia zgody na wymianę do-
wodu rejestracyjnego samochodu marki 
Jelcz nr rej. GAY 2457 będącego w uŜyt-
kowaniu OSP Wiczlino 

16379/10/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę insta-
lacji odgromowych w budynkach UMG przy 
ul. 10-go Lutego 24 i Al. Zwycięstwa 291 

16380/10/V/M - zakupu wyposaŜenia dla nowej 
siedziby świetlicy socjoterapeutycznej w 
budynku Placówki Opiekuńczo Wycho-
wawczej przy ul. Widnej 8 w Gdyni 

16381/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania z zakresu kultu-
ry w 2010 r. 

16382/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na montaŜ tablic informacyjnych 

16383/10/V/M - kierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego 

16384/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom fi-
zycznym prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Zeusa 4, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

16385/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom fi-
zycznym prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Zeusa 4, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

16386/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16387/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na opracowanie 
oceny dokumentacji budowlanej dla bu-
dynku kaplicy przy ul. Witomińskiej pod 
względem ochrony przeciwpoŜarowej 

16388/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej budowy 
odcinka ul. Jowisza w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od 
skrzyŜowania z ul. Amona do końca zabu-
dowy” 

16389/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

16390/10/V/O - powołania Komisji do zaopiniowania 
wniosków o przyznanie nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni na 2010 rok dla pracowników 
gdyńskiej słuŜby zdrowia 

16391/10/V/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 
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16392/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realiza-
cję zajęć dodatkowych/wyrównawczych w 
ramach projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 

16393/10/V/O - dofinansowania wyjazdu grupy 
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni do gimna-
zjum w Getyndze (Niemcy) w ramach 
współpracy międzyszkolnej 

16394/10/V/O - dofinansowania dla VI Liceum 
Ogólnokształcącego kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum 
w St. Junien (Francja) w ramach wymiany 
międzyszkolnej 

16395/10/V/O - dofinansowania dla I Akademickie-
go Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 
kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów 
ze szkoły Stormarnschule Gymnasium z 
Ahrensburga w ramach wymiany polsko – 
niemieckiej 

16396/10/V/O - dofinansowania wyjazdu Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „No Name” i „Ze-
społu Muzyki Jazzowej” z MłodzieŜowego 
Domu Kultury w Gdyni na XV Festiwal Kul-
tury Dziecięco-MłodzieŜowej „Razem we 
Wspólnej Europie” organizowany w Mona-
chium 

16397/10/V/O - dofinansowania organizacji cyklu 
koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzycz-
ne spotkania na Chwarznie”, których orga-
nizatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdyni 

16398/10/V/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 
w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i 
opiekunów ze szkoły w Rodeby w Szwecji 
w ramach wymiany międzyszkolnej 

16399/10/V/O - dofinansowania dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów po-
bytu grupy uczniów i opiekunów z Gimna-
zjum EMA w Bonn w ramach wymiany pol-
sko – niemieckiej 

16400/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na ekspozycję baneru informu-
jącego o Światowym Dniu Turystyki w 
Gdyni 

16401/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13293/09/V/U z 15 grudnia 2009 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie projektowanego pasa drogowego Drogi 
Gospodarczej w Gdyni 

16402/10/V/U - udzielenia zgody na uregulowanie 
pozostałej kwoty z tytułu opłaty za przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej stacji 
prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kie-
leckiej, realizowanej w ramach zadania pn: 
„Przebudowa układu drogowego Węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i 
SKM w Gdyni” 

16403/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15920/10/V/U w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego od 4.845.000 EUR na wykonanie za-
dania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej 

wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy Chwasz-
czyńskiej w Gdyni – odcinek I 

16404/10/V/P - zamówienia publicznego na organi-
zację pobytu w Gdyni delegacji z miasta 
Rustavi /Gruzja/ 

16405/10/V/U - otwarcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania pn: „Budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni” 

16406/10/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 

16407/10/V/P - akceptacji wyników konkursu na 
opracowanie wstępnych załoŜeń progra-
mu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i 
funkcjonowania oraz wstępnych załoŜeń 
strategii promocji Muzeum Emigracji w 
Gdyni 

16408/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/720/UI/240/W/2009 dotyczącej rozbu-
dowy ulicy Izydy i ulicy Apollina w Gdyni 

16409/10/V/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a PEWIK w Gdyni dotyczącego 
opracowania dokumentacji projektowej w 
zakresie budowy sieci wodociągowej w uli-
cach: świrowej, Malarskiej i śytniej w Gdy-
ni 

16410/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki o 
wartości do 14.000 EUR na druk plakatów 
promujących imprezę plenerową „Dzień 
bez Samochodu” i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy w tej sprawie 

16411/10/V/P - organizacji II Gdyńskich Warsztatów 
dla Osób Niepełnosprawnych z Psami 
Asystującymi 

16412/10/V/P - organizacji konferencji „Kynoterapia 
jako innowacyjna metoda polisensorycz-
nego wspomagania rozwoju dziecka w 
świetle kwalifikacji zawodowych i praw-
nych” 

16413/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wydanie warunków przyłączenia nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Dworcowej w 
Gdyni /działki nr 24 i 25; km 53, obręb 
Gdynia/ do sieci wodociągowej o wartości 
do 14.000 EUR 

16414/10/V/S - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę wyko-
nania projektu realizacyjnego udostępnie-
nia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz 
oznakowania informacyjnego Rezerwatu 
Przyrody „Kępa Redłowska” 

16415/10/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie wydru-
ków wielkoformatowych na potrzeby UM 
Gdyni 

16416/10/V/S - publikacji informacji o UM Gdyni w 
„Panoramie firm” oraz wyboru oferenta 

16417/10/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
16323/10/V/M w sprawie zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na organizację poczę-
stunku w Teatrze Muzycznym z okazji 
Chopin the Course – Wielki Finał w Gdyni 
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16418/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie oprawy muzycznej w Te-
atrze Muzycznym z okazji Chopin the Co-
urse – Wielki Finał w Gdyni 

16419/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji 
gospodarstwa pomocniczego pod nazwą 
„Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 10” 

16420/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji 
gospodarstwa pomocniczego pod nazwą 
„Kryta Pływalnia przy Gimnazjum Nr 3” 

16421/10/V/O - opinii dotyczącej terminów likwidacji 
gospodarstwa pomocniczego pod nazwą 
„Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 7” 

16422/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na utrzymanie do-
meny www.inwestgdynia.pl 

16423/10/V/P - akceptacji treści umowy o udzielenie 
licencji niewyłącznej zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a AGORĄ S.A. 

16424/10/V/P - opracowania, przygotowania i druku 
materiałów informacyjnych w związku z 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświę-
conej gen. Antoniemu Hedzie 

 
2010-09-23: 

 
16425/10/V/U - uniewaŜnienia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
równej lub przekraczającej 193. 000 euro 
na dostawę i wyposaŜenie rozszerzonej 
strefy płatnego parkowania obejmującego 
urządzenia parkingowe (parkomaty) wraz z 
ich instalacją i utrzymaniem, oraz oznako-
waniem powiększonej strefy płatnego par-
kowania w Gdyni 

 
2010-09-24: 

 
16426/10/V/O - zakupu upominku dla Gdyńskiej 

Szkoły Społecznej w Gdyni z okazji jubile-
uszu 20-lecia działalności 

 
2010-09-27: 

 
16427/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 

14.000 EUR, na wynajem dwóch autoka-
rów na potrzeby wyjazdu do Warszawy na 
nagranie programu telewizyjnego „Kocham 
cię Polsko”, promującego miasto Gdynię 
na antenie Telewizji Polskiej 

 
2010-09-27: 

 
16428/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-

wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania z zakresu kultu-
ry w 2010 r. 

16429/10/V/K - spisania z ewidencji księgowej 
mandatów karnych kredytowanych 

16430/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

16431/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla uczestników autorskiego pro-
gramu „Jedynka Dzieciom” organizowane-

go przez I Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

16432/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej – przeszkolenie 66 pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni nt: „Etyka w Ŝy-
ciu publicznym” 

16433/10/V/M - wykonania projektu technicznego 
oraz innych koniecznych dokumentacji 
umocnienia linii brzegowej w miejscu 
zniszczonych zabudowań - rozbiórka 
obiektu Łazienki w Gdyni Orłowie 

16434/10/V/M - wykonania projektu technicznego 
na podstawie blaszanych kontenerów go-
spodarczych na terenie gminnym przy ul. 
Muchowskiego 4 

16435/10/V/M - zabezpieczenia środków finanso-
wych na roczne i pięcioletnie przegląd in-
stalacji gazowej, elektrycznej i odgromo-
wej, przewodów kominowych i przeglądy 
techniczne dla budynku uŜytkowego przy 
ul. Morskiej 61 w Gdyni 

16436/10/V/M - wykonania remontu dachu wolno-
stojącego pawilonu uŜytkowego naleŜące-
go do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Opata Hackiego 17 A w Gdyni 

16437/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym nr 9 oraz w pomiesz-
czeniu piwnicy przy ul. Morskiej 43 w Gdy-
ni 

16438/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

16439/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 3 w Gdyni 

16440/10/V/M - zabezpieczenia pokrycia dachowe-
go na gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Arciszewskich 30 w Gdyni 

16441/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Leszczynki 169 w Gdyni 

16442/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Mickiewicza 31 w Gdyni 

16443/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
14274/10/V/M z dnia 16 marca 2010 roku 
dotyczącego wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Abrahama 64 w Gdyni 

16444/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
14277/10/V/M z dnia 16 marca 2010 roku 
dotyczącego wykonania adaptacji po-
mieszczeń gminnych na trzy lokale miesz-
kalne przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni 

16445/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

16446/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 36 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16447/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 41 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16448/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 43 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16449/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 45 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16450/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 47 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16451/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 51 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16452/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 
84 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16453/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego zlokalizowanego w hali rybnej – 
pawilon handlowy nr 2 

16454/10/V/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
porozumieniem stron umowy dzierŜawy nr 
TG/542/92 z dnia 21 grudnia 1992r. przed-
miotem której jest grunt połoŜony na hali 
łukowej - pawilon handlowy nr 46 

16455/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. Reja 
16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy 
w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

16456/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na projekt oraz druk 10 000 sztuk ulotek 
okolicznościowych 

16457/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania znaczków metalowych z her-
bem Miasta Gdyni 

16458/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję na 
antenie TVP 2 reklam promujących Gdynię 

16459/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację poczęstunku 

16460/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15996/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 10 sierpnia 2010 r. 

16461/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na zamieszczenie logo Mia-
sta Gdyni w filmie reklamowym 

16462/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Harcerskiej, przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

16463/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Polnej, przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

16464/10/V/P - organizacji bankietu po prezentacji 
idei Muzeum Emigracji w Zamku Królew-
skim w Warszawie 

16465/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-
go Urzędu Miasta Gdyni 

16466/10/V/S - organizacji i zasad funkcjonowania 
kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta 

Gdyni i w jednostkach organizacyjnych 
miasta 

16467/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 189/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

16468/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
13/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność NZOZ „Przy-
chodnia Orłowo” Sp. z o.o., z siedzibą w 
Gdyni przy ul. Wrocławskiej 54 

16469/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 400 balonów 
okolicznościowych 

16470/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 2 opakowań 
okolicznościowych 

16471/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 r. 

16472/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na sprzedaŜ energii elek-
trycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 
oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i 
funkcjonowania syren alarmowych na 2011 
rok 

16473/10/V/S - podpisania aneksu nr 4 do umowy z 
dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjali-
styczną Przychodnią Lekarską „Śródmie-
ście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Kra-
jowej 44 na rozliczanie kosztów eksploata-
cyjnych 

16474/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego – zwiększenie mocy , ul. Westy 
w Gdyni na działkach nr 551 i 556 

16475/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup płyt wió-
rowych laminowanych 

16476/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15991/10/V/M dotyczącego określenia wa-
runków zamiany nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni na nie-
ruchomość stanowiącą własność osób fi-
zycznych 

16477/10/V/M - wydatkowania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów pozyskania materiału 
dowodowego w postępowaniu prowadzo-
nym przed Wojewódzkim Sądem Admini-
stracyjnym w Warszawie w sprawie stwier-
dzenia niewaŜności decyzji Wojewody 
Pomorskiego w przedmiocie uwłaszczenia 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe” (ul. Starodworcowa) 

16478/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie dodatkowych egzemplarzy 
wielobranŜowego projektu budowlanego 
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskie-



12 
 

go od ul. Janka Wiśniewskiego do ulicy 
Unruga w Gdyni” 

16479/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

16480/10/V/M - zapewnienia środków pienięŜnych 
na pokrywanie kosztów pozyskiwania ma-
teriału dowodowego w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych przez or-
gany samorządu powiatowego, jak równieŜ 
w sprawach rozpatrywanych przez sądy 
administracyjne, dotyczących regulacji sta-
nu prawnego nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni 

16481/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 30 flag promu-
jących rozbudowę PPNT w Gdyni 

16482/10/V/M - zakupu licencji na wykorzystanie 
komentarza lektorskiego oraz udzielenia 
zamówienia do kwoty 14.000 EUR na pro-
dukcję materiałów filmowych promujących 
miasto z okazji X Międzynarodowego Fo-
rum Gospodarczego Gdynia 2010 

16483/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie oprawy mu-
zycznej gali z okazji X Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2010 

16484/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na usługę trans-
portową – przewóz fortepianu z Teatru 
Muzycznego im. Danuty Baduszkowej do 
Miejskiej Informacji w Gdyni 

16485/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie naklejek z materiałami re-
klamowymi Gdyni na folii samoprzylepnej 

16486/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie i montaŜ wielkoformatowej 
reklamy Gdyni z okazji Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego 

16487/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację pobytu w Gdyni delegacji z 
Ukrainy 

16488/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/722/UI/242/W/2009 w zakresie harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego dla zada-
nia pn: Przebudowa układu drogowego 
Węzła św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni” 

16489/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wie-
lobranŜowej koncepcji i wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budynku UM Gdyni z parkingiem podziem-
nym i terenami zielonymi w rejonie Skweru 
Plymouth 

16490/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/526/UI/154/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Ruchem 
„TRISTAR” 

16491/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/742/UI/252/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Okrzei 
w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy 
Przybyszewskiego” 

16492/10/V/U - zamówienia przekazania materiału 
zdjęciowego na stronę www.gdynia.pl 

16493/10/V/P - organizacji prezentacji idei Muzeum 
Emigracji w Zamku Królewskim w Warsza-
wie 

16494/10/V/P - wynajmu pomieszczeń na zorgani-
zowanie prezentacji idei Muzeum Emigracji 

16495/10/V/P - realizacji druków towarzyszących 
prezentacji idei Muzeum Emigracji 

16496/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
11211/09/V/S w sprawie szczegółowych 
zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia ogólnego 
pracowników UM Gdyni 

16497/10/V/S - prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 
2010 r. 

16497/10/V/S - prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 
2010 r. 

16499/10/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
ustanowienia polityki jakości UM Gdyni w 
związku z wdroŜeniem Systemu Zarządza-
nia Jakością ISO 9001:2000 

16500/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na usługę doty-
czącą sporządzenia opinii prawnej 

16501/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup laminatora SKY PHOTO dla UM 
Gdyni w 2010 r. o wartości do 14.000 EUR 

16502/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do drukarek kodów 
kreskowych do 14.000 EUR 

16503/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia placu za-
baw i boiska sportowego przy ul. Złotej 

16504/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2010 na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy świrowej 
w Gdyni wraz z ulicami Murarską, śytnią i 
Malarską” 

16505/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie roboty budowlanej „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w 
Gdyni” 

16506/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej na przebu-
dowę sieci wodociągowej w ulicach świro-
wej, Malarskiej i śytniej w Gdyni” 

16507/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 
schodów terenowych przy ul. Bosmańskiej 
28 w Gdyni 

16508/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót dodatkowych związa-
nych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa 
ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z 
przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy 
Unruga w Gdyni” 

16509/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci trakcyj-
nej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomor-
skiego wraz z budową pętli trolejbusowej i 
przebudową oświetlenia na osiedlu Fika-
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kowo w Gdyni, od skrzyŜowania z ulicą 
Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Po-
morskiego i Lipowej” 

16510/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. 
Wielkopolskiej w Gdyni 

16511/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/363/UI/124/W/2010 dotyczącej budowy 
sięgacza ulicy Izydy w ramach zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od 
skrzyŜowania z ul. Amona do końca zabu-
dowy” 

16512/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/101/UI/23/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zmienionego zakresu inwestycyjnego pn: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ klifu 
nadmorskiego” 

16513/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót dodatkowych w ramach za-
dania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Skrajnej w Gdyni” 

16514/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/111/UI/31/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięć pn: „Budowa ulicy Małej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” i 
„Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infra-
strukturą techniczną” 

16515/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/215/UI/69/W/2010 na wykonanie kon-
cepcji zagospodarowania polany leśnej 
przy ul. Rdestowej w Gdyni 

16516/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa ścieŜki rowerowej w ul. 
Rdestowej w Gdyni” 

16517/10/V/O - zakupu biletów wstępu na „Targi 
Kosmetyczne i Fryzjerskie” dla uczniów 
Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu z Gdyni 
oraz na „Targi Mieszkań, Domów i Wypo-
saŜenia” dla uczniów Zespołu Szkół Bu-
dowlanych z Gdyni 

 
______________________________________________ 

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:  
_____________________________________________ 


