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RADY MIASTA GDYNI 
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11 marca 2011 roku 
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____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 10.03.11, godz. 11.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 13 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia – zapoznanie się z ustaleniami 
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
Śródmieścia, ulicy Chwarznieńskiej i rejonu Potoku 
Wiczlińskiego. 
Ustalenia planu prezentowali Wiceprezydent Marek 
Stępa oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzen-
nego pp. Alicja Kowalska i Marek Karzyński. 
Plan nr 1104 (Śródmieście): 
O dyskutowanych w trakcie pracy nad planem rozwiąza-
niach i ostatecznie przyjętych ustaleniach informowali 
komisję Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor biura M. 
Karzyński.  
Jednym z pomysłów była budowa nowego przystanku 
SKM, który nazywałby się „Gdynia Śródmieście”. Temat 
jest wciąŜ otwarty. Realizacja przystanku wymagałaby 
przesunięcia torów. Jest to moŜliwe do wykonania, po-
niewaŜ wzdłuŜ torów ciągnie się pas zieleni (al. 17 Grud-
nia). Taki przystanek na pewno uatrakcyjniłby drugą 
stronę zespołu torowego, gdzie obecnie znajduje się 
budynek PROKOM i gdzie jest miejsce na usytuowanie 
kilku podobnych obiektów biurowych. Przeciwwskaza-
niem technicznym dla sprawnego funkcjonowania trans-
portu byłyby zbyt małe odległości minimalne między 
przystankami. NajpowaŜniejszym problemem jest jednak 
kwestia, kto miałby inwestycję sfinansować. Na razie 
PKP nie wykazuje zainteresowania, natomiast celowe jest 
takie skonstruowanie planu, aby w przyszłości to zamie-
rzenie mogło być zrealizowane.  
Drugim przedsięwzięciem, planowanym jeszcze w okre-
sie międzywojennym, jest Droga Czerwona, obecnie 
realizowana jako Droga RóŜowa (od Węzła Franciszki 
Cegielskiej i Janka Wiśniewskiego). Na pytanie czy 
droga będzie potrzebna powinny odpowiedzieć przyszłe 
pokolenia. Plan zapewnia dwie moŜliwości poprowadze-
nia trasy – ponad torami kolejowymi (trudny i wątpliwy 
krajobrazowo) i po stronie zachodniej (wydaje się najła-
twiejszy do zrealizowania). RozwaŜano teŜ trzeci wariant 
– poprowadzenie jednej jezdni po wschodniej i drugiej po 
zachodniej stronie, który ostatecznie odrzucono, jest 
jednak i pod to rozwiązanie zachowana rezerwa.  
Jedną z kwestii wymagającą rozwiązania była sprawa 
placu przy ul. Władysława IV. Do tego terenu odzyskał 
prawo prywatny właściciel. W kilku planach przedwo-
jennych teren ten zawsze miał charakter placu. Ostatecz-
nie planiści zdecydowali się na jedną wersję (parking, 

część zielona i zabudowa w naroŜnikach). Kwestia ko-
nieczności wypłacenia właścicielowi odszkodowania jest 
jeszcze badana.  
Zaprezentowano pozostałe ustalenia planu.  
Zdaniem r. J. Miotke problemem jest niedroŜność ul. 
Abrahama na skutek zablokowania jej przez budynek 
HOSSY.  
Wiceprezydent poinformował, iŜ na ulicy Abrahama jest 
zaprojektowany plac nawrotowy.  
Odnosząc się do terenu, na którym usytuowane było 
dawne kino ATLANTYK radny J. Miotke zapytał, czy 
moŜliwe jest wskazanie dla przedmiotowego terenu 
funkcji kulturalnej.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ taki zapis stworzyłby 
problem, gdyby zaplanowana przez właściciela funkcja – 
klub muzyczny – poniosła fiasko. Uznano więc, Ŝe zasto-
sowanie szerszej formuły usług czyni sytuację bezpiecz-
niejszą. 
W związku z propozycją przewodniczącego A. Bienia nt. 
rozwaŜenia zapisu wprowadzającego minimalny udział 
funkcji mieszkaniowej na ul. Świętojańskiej, Wiceprezy-
dent wyraził obawy, Ŝe narzucanie takiego rozwiązania 
mogłoby być potraktowane przez właścicieli jako prze-
jaw skandalicznego ograniczenia praw i swobód. 
Radny A. Bień postawił wniosek o rozwaŜenie, czy 
moŜliwe jest wprowadzenie zapisu mówiącego o mini-
malnym udziale funkcji mieszkaniowej na ul. Świętojań-
skiej.  
Zdaniem radnego P. Brutel kwestia poruszona przez 
radnego Bienia powinna być regulowana jedynie przez 
rynek. 
Kolejna sugestia r. A. Bienia dotyczyła zaplanowania w 
którymś z obszarów Śródmieścia funkcji turystycznych, 
hotelowych.  
Wiceprezydent wskazał na miejsca, w których moŜliwe 
jest realizowanie funkcji hotelowej: skrzyŜowanie ul. 
Świętojańskiej z ul. 10 Lutego, przy Dworcu Gdynia 
Główna oraz przy al. J. Piłsudskiego (teren dawnej stacji 
benzynowej). Proponowane zapisy nie wykluczają reali-
zacji takiej funkcji na którymś z wymienionych terenów.  
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka o pomnik 
Stefana śeromskiego Wiceprezydent poinformował, iŜ w 
planie nie precyzuje się szczegółowo miejsca posadowie-
nia pomnika. Przyczyną jest brak na obecnym etapie 
wiedzy, jak w istocie będzie wyglądał plac. Chodzi o to, 
aby nie „wiązać rąk” inwestorowi, który moŜe pomnik 
przesunąć w ramach określonego obszaru. Dla przedmio-
towego terenu wymogiem jest przeprowadzenie konkur-
su, a jednym z jego warunków będzie znalezienie miejsca 
na wyeksponowanie pomnika.  
W związku z sugestią radnego I. Bekisza, aby pomnik 
został przeniesiony w okolice Domku śeromskiego 
Wiceprezydent zaprotestował stwierdzając, iŜ byłaby to 
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strata. Pomnik sygnalizuje, iŜ w pobliŜu stał budynek, w 
którym mieszkał pisarz. 
W związku z uwagą radnego A. Bienia pan Karzyński 
zapowiedział, iŜ w odniesieniu do karty terenu 07 po-
nownie zostanie przeanalizowana kwestia parkingów.  
W odniesieniu do kt 16 radny A. Bień apelował o zacho-
wanie terenów zielonych. 
Pan M. Karzyński zapewnił, iŜ autorzy planu chcą tereny 
zielone zachować, a ich naruszenie dopuszcza się w 
niewielkim procencie.  
Uwagę odnośnie zieleni radny A. Bień powtórzył w 
odniesieniu do kt 20.  
Odnosząc się do kt 31 radny A. Bień poruszył problem 
śmietnika na terenie naleŜącym do gminy, z którego 
mieszkańcy korzystają bezpłatnie 
Wiceprezydent zgodził się, iŜ powyŜszy problem winien 
być przedmiotem analiz, ale kwestia ta nie naleŜy do 
rozstrzygnięć planistycznych.  
W kontekście kt 38 radny A. Bień zapytał, czy nie moŜna 
rozwaŜyć urządzenia ogrodzonego wybiegu dla psów. 
Wiceprezydent stwierdził, iŜ moŜna taką funkcję zapisać 
w formie dopuszczenia, ale bez precyzowania lokalizacji.  
Ostatecznie przegłosowano nast. wnioski: 
Wniosek o zlokalizowanie w naroŜniku ulic Święto-
jańskiej i 10 Lutego placyku przyjęto jednogłośnie: 6 
gł. za 
Wniosek o zachowanie terenu zielonego – dot. kt 40 – 
został przyjęty: 4/0/2. 
Wniosek o określenie lokalizacji ogrodzonego wybiegu 
dla psów w obszarze al. 17 Grudnia (kt 38) przyjęto 
jednogłośnie: 6 gł. za 
Plan nr 2206 (ulica Chwarznieńska): 
Ustalenia planu przedstawili pp. A. Kowalska i M. Ka-
rzyński.  
Uwag nie zgłoszono. 
Plan nr 2207 (rejon Potoku Wiczlińskiego): 
Ustalenia planu omówiła p. A. Kowalska. 
W związku z pytaniem przewodniczącego komisji o czas 
podjęcia prac pan M. Karzyński zapewnił, iŜ intencją jest 
jak najszybsze przystąpienie do realizacji inwestycji. Do 
gminy kierowane są sygnały o potrzebie podjęcia takich 
działań, poniewaŜ narasta problem z odprowadzaniem 
wód.  
Dyrektor poinformował teŜ, iŜ kolejne zbiorniki są ujęte 
w innych planach. Zdecydowano o budowie jeszcze 
jednego zbiornika na terenie, który będzie objęty planem, 
do sporządzania którego niedawno przystąpiono.  
W przypadku przedmiotowego planu nie jest konieczne 
przeprowadzenie publicznej dyskusji, poniewaŜ na tere-
nie objętym planem nie ma prywatnych terenów.  
Wniosków do planu nie zgłoszono.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 27 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.  
2. Dyskusja nt. systemu zbiórki odpadów ko-

munalnych.  
3. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad lutowej sesji 
RMG. 

4.1. – w spr. przyjęcia budŜetu Miasta na rok 2011: 
Projekt uchwały z autopoprawką został przyjęty: 
4/0/3 
Radny I. Bekisz wyraził dezaprobatę z tytułu zmniejsze-
nia środków na remont ulicy Olgierda.  
Przewodniczący A. Bień stwierdził, iŜ remont wskazanej 
przez radnego Bekisza ulicy jest na pewno kwestią, o  
której naleŜy pamiętać -  przeznaczenie środków na 
realizację przedmiotowej inwestycji  winno nastąpić z 
chwilą osiągnięcia korzystniejszej sytuacji budŜetowej.  
Radny Bekisz powołując się na  fakt zgłoszenia szeregu 
uwag do projektu budŜetu 2011 pytał, czy nie powinna 
być udzielona pisemna odpowiedź na zgłoszone wnioski. 
4.2. – Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2011-2022: 
Projekt uchwały z autopoprawką zaopiniowano jed-
nogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
4.3. – w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Blok projektów uchwał dot. nieruchomości (od pkt-u 4.7 
do pkt-u 4.11 zaplanowanego porządku obrad lutowej 
sesji) zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za. 
4.12 – w spr. nadania Medalu  im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – 
Medal Nr 43 (dr Maria Kozielecka): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.13 – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – 
Medal Nr 44 (Ryszard Woliński): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.14 – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – 
Medal Nr 45 (Mikołaj Ziółkowski): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
W kontekście projektu nr 4.3. (patrz wyŜej) przedyskuto-
wano, z udziałem Wiceprezydent E. Łowkiel, problema-
tykę systemu odbioru odpadów.  
Na wstępie dyskusji Wiceprezydent uprzedziła, iŜ 
przedmiotem prac sejmowych jest projekt ustawy, który 
wprowadzi systemowe rozwiązania, w wyniku których 
prawdopodobnie nastąpi scedowanie odpowiedzialności 
na gminy za sposób funkcjonowania systemu. 
W związku z obawami radnego P. Brutel, iŜ nowe roz-
wiązania spowodują powstanie problemu ze zwrotem 
kosztów dla firm, z którymi konieczne będzie rozwiąza-
nie umów zawartych na czas określony (np. ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi) Wiceprezydent poinformowała, 
iŜ czas wejścia w Ŝycie przepisów poprzedzony zostanie 
okresem vacatio legis. Ponadto uchwalenie ustawy prze-
suwa się w czasie z uwagi na konieczność rozwiązania 
wielu spornych kwestii.  
W odniesieniu do obecnie funkcjonującego w Gdyni 
systemu radny I. Bekisz zgłosił postulat wprowadzenia 
przepisu obligującego właścicieli domów jednorodzin-
nych do legitymowania się umową dot. odbioru odpa-
dów.  
Wiceprezydent zobowiązała się do sprawdzenia, czy  
przepis, o wprowadzenie którego postuluje radny Bekisz, 
nie jest zawarty  w obecnie obowiązującej ustawie (regu-
lacje ustawowe nie powinny być powielane w uchwałach, 
czyli aktach niŜszego rzędu). 
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, iŜ przy ABK nr 2 usytu-
owany jest śmietnik, który nie jest zabudowany.  
Ad 3. 
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Przy jednogłośnym poparciu (7 gł. za) funkcj ę Wice-
przewodniczącego komisji objął radny  Jerzy Miotke. 
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 17 lutego b.r.; godz. 16 
Jeden z planowanych punktów porządku dotyczyć będzie 
kwestii sprzedaŜy gruntów wspólnotom mieszkaniowym. 

______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 17 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na sesję RMG. 

2. Problem sprzedaŜy gruntów wspólnotom 
mieszkaniowym. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Projekty dot. nieruchomości omówił Wiceprezydent B. 
Stasiak. 
4.8. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie na własność 
/…/ nieruchomości poł. przy ul. Buraczanej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.9. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie w formie da-
rowizny /…/ nieruchomości /../ przy ul. Kaczewskiej i ul. 
Lutyckiej: 
Wiceprezydent B. Stasiak wskazał, iŜ w uzasadnieniu 
winien być takŜe przywołany Prezes Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Pkt 1 aneksu  do porządku obrad: projekt uchwały w 
spr. wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie /…/ nieru-
chomości przy ul. Chwarznieńskiej 89: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Projekty dot. kwestii związanych z miejską komunikacją 
zbiorową (numery jak niŜej) omówił Dyrektor ZKM, pan 
O. Wyszomirski: 
4.7. – w spr. ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej: 
Pan O. Wyszomirski poinformował o przesłankach jakie 
wpłynęły na przedłoŜenie proponowanych podwyŜek 
opłat. Jedna z nich wynika z dąŜenia do integracji komu-
nikacyjnej gmin trójmiejskich i tym samym konieczności 
wprowadzenia w gminach opłat o tych samych wysoko-
ściach.  
Przesłanki merytoryczne to wzrost cen paliw i energii, a 
tym samym wzrost kosztów amortyzacji. Kolejnymi  
przyczynami jest decyzja o wprowadzeniu w Gdyni 
nowego taboru oraz fakt, iŜ od 1. stycznia b.r. obowiązuje 
wyŜszy VAT.  
W ciągu ostatnich 2. lat stawki przewozowe wzrosły o 21 
mln. zł. (rocznie) przy jednoczesnym spadku przychodów 
ze sprzedaŜy biletów. 
W związku z pytaniem radnego P. Brutel dotyczącym 
polityki informacyjnej pan O. Wyszomirski zapewnił, iŜ 
zarówno Miasto jak i ZKM będą mieszkańców o zmia-
nach rzetelnie informowały.  
Przewodniczący komisji radny A. Bień zwrócił uwagę, iŜ 
bilet rodzinny w formie papierowej wydaje się juŜ ana-
chronizmem.  
Dyrektor ZKM wyraził nadzieję, iŜ uda się z czasem 
wprowadzić bilet w formie elektronicznej. Trudnością 
jest konieczność wpisywania wielu danych. 
Pan O. Wyszomirski stwierdził, iŜ roczny  koszt biletów 
rodzinnych wynosi w granicach od 200 do 250 tys. zł. 

zastrzegając, iŜ kwestia ta nie była przedmiotem badań, a 
więc podana wysokość ma  charakter wyłącznie szacun-
kowy.  
Radny A. Bień wnioskował o poszerzenie oferty w zakre-
sie biletu rodzinnego poprzez opracowanie formy elek-
tronicznej biletu i objęcie nim szerszego spektrum bene-
ficjentów tak, aby nie był on honorowany tylko wtedy, 
gdy członkowie rodzin wspólnie korzystają z przejazdów.  
Do kwestii biletu rodzinnego odniósł się teŜ radny B. 
KrzyŜankowski  zwracając uwagę, iŜ bilet rodzinny nie 
powinien być formą pomocy społecznej. Powinien jedy-
nie słuŜyć integracji rodzinnej poprzez sprzyjanie wspól-
nym wyjazdom. NaleŜy brać pod uwagę, iŜ fakt, Ŝe ro-
dzina jest wielodzietna, nie musi być toŜsamy ze złą 
kondycją finansową. 
Przewodniczący komisji poprosił dyrektora o przygoto-
wanie i przedstawienie komisji informacji nt. kosztów 
wiąŜących się z przejazdami pracowników, ich rodzin i 
byłych pracowników komunikacji.  
Przewodniczący A. Bień wskazał teŜ na potrzebę zwró-
cenia się do władz uchwałodawczych Gdańska z apelem 
o konsultowanie z pozostałymi gminami decyzji z zakre-
su cen biletów (wniosek związany z kontrowersyjną 
decyzją Gdańska dot. biletów rodzinnych). 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 6/0/1 
4.6. – zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia cen, opłat i 
uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz 
przepisów taryfowych …: 
Proponowane regulacje omówił dyr. O. Wyszomirski.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.5. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia prze-
pisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających z 
komunikacji miejskiej …: 
Przedstawił p. O. Wyszomirski.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7  gł. za 
PoniŜsze projekty uchwał omówił Wiceprezydent M. 
Stępa. 
4.1. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej 
Stoczni Gdynia: 
Jak wyjaśnił Wiceprezydent M. Stępa, sporządzenie 
planu jest konieczne ze względu na potrzebę uregulowa-
nia kwestii gospodarowania przestrzenią po opuszczeniu 
tego terenu przez jeden władający nim uprzednio pod-
miot, którym była Stocznia Gdynia. W związku z poja-
wieniem się na tym terenie  wielu nowych podmiotów 
istnieje m.in. konieczność wytyczenia na przedmiotowym 
terenie dróg publicznych, co pozwoli na zapewnienie 
wszystkim uŜytkownikom moŜliwości korzystania ze 
swoich terenów. Wniosek o sporządzenie planu zagospo-
darowania wyszedł od władz pomorskiej strefy ekono-
micznej, które dostrzegły potrzebę zaprojektowania 
planistycznego tej przestrzeni, aby jak najlepiej wykorzy-
stać jej potencjał. 
Odnosząc się do pytania radnego I. Bekisza dot. potrzeby 
wykupienia przez Miasto gruntów pod drogi Wiceprezy-
dent stwierdził, iŜ być moŜe zaistnieje taka potrzeba, jeśli 
zapadnie decyzja o nadaniu głównej arterii charakteru 
drogi publicznej. W przypadku nadania drogom statusu 
dróg wewnętrznych taka potrzeba nie zaistnieje, co zresz-
tą – zaznaczył Wiceprezydent - nie rozwiąŜe problemów 
własnościowych.  
Radny J. Miotke wskazał, iŜ w granicach planu nie leŜy 
ulica Gołębia. 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ przedmiotowa ulica jest juŜ 
zawarta w planie dla portu zachodniego (dotyczy teŜ 
ulicy Energetyków). 
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Zdaniem radnego J. Miotke ulica Gołębia powinna zna-
leźć się w obszarze objętym planem po to, aby stała się 
częścią strefy. Obecnie jest ulicą zamkniętą i nie ma na 
nią wjazdu.  
Wiceprezydent M. Stępa odnotował problem zgłoszony 
przez r. Miotke zapowiadając, iŜ sprawdzi, jaki jest stan 
własnościowy i ustalenia planistyczne.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.2. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – 
Wiczlino w Gdyni …: 
Radny A. Bień wskazał na niespójność uzasadnienia i 
tekstu projektu w odniesieniu do kwestii sposobu rozpa-
trzenia uwag (w uzasadnieniu mowa jest o częściowym 
uwzględnieniu uwagi, zaś w tekście projektu o całkowi-
tym odrzuceniu). 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ autor uwagi zmierza do wy-
dania decyzji o budowie ekranu, a to będzie wynikało z 
projektu wykonawczego.  
Radny Bień wyjaśnił, iŜ jego intencją było wskazanie na 
potrzebę skorelowania tego, co podaje się w uzasadnieniu 
z tym, co jest napisane w projekcie.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego /…/ - rejon Potoku Wiczliń-
skiego oraz zbiorników retencyjnych …: 
Przedstawił Wiceprezydent M. Stępa. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 2. aneksu do porządku obrad – projekt uchwały w 
spr. przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia 
między burmistrzami” /…/ na rzecz zrównowaŜonej 
polityki energetycznej: 
Temat omówił Wiceprezydent M. Stępa.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Członkowie komisji wstępnie omówili projekt uchwały 
dot. przedmiotowej kwestii, przygotowany przez Prze-
wodniczącego komisji.  
Zdaniem radnego I. Bekisza konieczne jest zaproszenie 
do dyskusji Wiceprezydenta B. Stasiaka.  
Projekt pozytywnie ocenił radny P. Stolarczyk, który 
zgłosił jednak jedno zastrzeŜenie, dotyczące bonifikaty. 
Zdaniem radnego naleŜałoby podtrzymać wcześniejsze 
ustalenie (uchwała z 2008 r.), iŜ bonifikatą mogą być 
objęci jedynie mieszkańcy (z pominięciem właścicieli 
lokali usługowych).  
Radny zaproponował, zgodnie z powyŜszą uwagą, za-
warcie w uzasadnieniu do projektu nast. słów: „na lepsze 
zagospodarowanie przestrzenne terenów przylegających 
do zamieszkałych nieruchomości budynkowych”. 
Z powyŜszą opinią polemizował radny I. Bekisz argu-
mentując, iŜ właściciel lokalu uŜytkowego nie jest zainte-
resowany rozwiązaniem problemu (ma juŜ wyodrębnie-
nie), wobec czego blokuje pozostałym mieszkańcom 
moŜliwość rozwiązania problemu. 
Radny zaproponował dwie bonifikaty – dla lokali miesz-
kalnych 90 % i dla lokali usługowych 50 %.  
Radny A. Bień stwierdził, iŜ wysokość bonifikaty dla 
lokali usługowych jest kwestią do dyskusji. 
Radny J. Miotke stwierdził, iŜ projekt winien odnosić się 
do całej substancji, równieŜ wyodrębnionej.  
Przewodniczący zaproponował skierowanie projektu do 
Wiceprezydenta B. Stasiaka, co spotkało się z akceptacją 
pozostałych członków komisji. 
______________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 18 lutego: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Potrzeby inwestycyjne gdyńskich szkół.  
2. Kwestia planowanej likwidacji kuratoriów. 
3. Stopień przygotowania gminy do przyjęcia w 

roku 2012, do klas pierwszych, 2. roczników 
dzieci. 

4. Termin kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Temat omówiła goszcząca na posiedzeniu Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel.  
BudŜet  powstaje w oparciu o wnioski jednostek budŜe-
towych Miasta oraz limity środków określanych  przez 
wydział budŜetu.  
Wskazując na dokument (zestawienie inwestycji oświa-
towych) dostarczony członkom komisji Wiceprezydent 
wyjaśniła, iŜ obrazuje on stan potrzeb zdefiniowany przez 
dyrektorów placówek oświatowych w określonym mo-
mencie, w oparciu o racjonalne przesłanki. Wykazane w 
dokumencie kwoty mają charakter szacunkowy, zaś 
ostateczną wysokość środków określą przetargi.  
Radny A. Bień zapytał, czy w zestawieniu zawarte są, w 
sensie rzeczowym, wszystkie potrzeby inwestycyjne.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zaprzeczyła. Potrzeby trzeba 
hierarchizować. Wykazane w zestawieniu inwestycje 
stanowią minimum w zakresie potrzeb.  
Wobec wątpliwości radnego A. Bienia, czy organizowa-
nie przetargów przez dyrektorów szkół jest właściwym 
rozwiązaniem Wiceprezydent podkreśliła, iŜ dyrektorzy 
robią to taniej i lepiej- organizują przetargi systemowo.  
Ad 2.  
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o planowa-
nych zmianach w zakresie nadzoru pedagogicznego 
zgodnie ze swoją aktualną wiedzą.  
Zdaniem Wiceprezydent wystarczającą i miarodajną 
formą oceny pracy szkół  jest system egzaminów ze-
wnętrznych.  
Ad 3.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zaznaczyła na wstępie oma-
wiania przedmiotowej kwestii, iŜ najtrudniejszy będzie 
rok 2011 (konieczność znalezienia miejsc w zerówkach 
dla wszystkich 5. latków). Nie będzie problemów w 
dzielnicach gdzie jest gęsta sieć przedszkoli, np. w Śród-
mieściu.  
W przypadku 6.latków odnotowuje się większe zaintere-
sowanie klasami pierwszymi. Obecnie 465. 6.latków 
uczęszcza do zerówek w przedszkolach, a dla 250. rodzi-
ce wybrali zerówki w szkołach.  
Jakaś grupa 5.latków takŜe pójdzie do zerówek w szko-
łach.  
W przyszłości dąŜyć się będzie do tworzenia zerówek 
tylko w przedszkolach. 
Obecnie 80 % gdyńskich dzieci objętych jest opieką 
przedszkolną (to bardzo wysoka, jak na polskie realia, 
dostępność).  
Problem z zapewnieniem miejsc w przedszkolach moŜe 
wystąpić w dzielnicach, gdzie jest ich za mało (np. Wi-
tomino, Chwarzno, Kack). Dopiero po zakończeniu 
rekrutacji będzie moŜliwe stwierdzenie, czy zabrakło 
miejsc w przedszkolach. 
Obecnie władze Miasta panują nad sytuacją.  
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 21 marca b.r.; godz. 
16.30 
______________________________________ 
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Komisja Statutowa – 21 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Gościem komisji była naczelnik Wydziału Kadr, pani 
Halina Lipińska. PrzybliŜyła ona członkom komisji prze-
pisy dotyczące zmian w sposobie naliczania wynagro-
dzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni. Komisja postanowi-
ła przygotować i wnieść na najbliŜszą sesję dwa projekty 
uchwał: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla Prezydenta Miasta Gdyni oraz w sprawie uruchomie-
nia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010 
(tzw. trzynastki). 
Wynik głosowania – 4/0/0 
Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 7 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję Rady. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
W związku z rezygnacją z funkcji radnego, złoŜoną przez 
pana Marka Łucyka, komisja przygotowała i postanowiła 
wnieść na najbliŜszą sesję Rady Miasta projekt uchwały 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Komisja nie ustaliła terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-01-18: 
 
554/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup obrazów – nagród w finale XII edycji 
konkursu „Gdynia bez Barier” 

555/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

556/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

557/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.DK-71409-1/20/08 

558/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/460/UI/175/W/2010 z dnia 20.08.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania pn.: :Budowa ul. 
Poznańskiej wraz z infrastrukturą tech-
niczną w Gdyni 

559/11/VI/M - ustalenia cen sprzedaŜy drewna po-
zyskiwanego z lasów komunalnych Gminy 
Miasta Gdyni 

560/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 6.619 m² stanowiącej własność Gmi-

ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków cz. dz. 80/3 – przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

561/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

562/11/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 
umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

563/11/VI/M - ugody z uŜytkownikiem wieczystym 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Bałtyk”, w 
sprawie opłat rocznych z tytułu uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości 

564/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/188/94 z dnia 3 czerwca 1994 roku, do-
tyczącej gruntu połoŜonego pod halą pła-
ską, na którym posadowiony jest pawilon 
handlowy nr 215 

565/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę sądową / ul. Śląska 51/66A 

566/11/VI/M - zabezpieczenia środków finansowych 
na realizację zamówień związanych z za-
istniałą sytuacją kryzysową 

567/11/VI/M - anulowania zarządzenia nr 
17104/10/V/P z dnia 23.11.2010 r. w spra-
wie nagrody dla zwycięzcy konkursu – 
„Dzielnicowy roku 2010” 

568/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę o wartości poniŜej 193 000 EUR na 
naprawy samochodów słuŜbowych UMG i 
StraŜy Miejskiej w 2011r oraz akceptacji 
wyboru oferenta 

569/11/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów uczestnictwa Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodni-
czących Rad Gmin i Powiatów Pomorza 

570/11/VI/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – Wice-
prezydenta Miasta Gdyni do podpisywania 
umów w ramach programu „MłodzieŜ w 
działaniu” 

571/11/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Po-
licji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów funkcjonowania Policji na terenie 
Miasta Gdyni w roku 2011 

572/11/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania publicznego: „Dzia-
łalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w semestrze wiosenno – letnim 
roku akademickiego 2010/2011 oraz w 
semestrze jesienno – zimowym roku aka-
demickiego 2011/2012” 

573/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 9/2011 z Fun-
dacją „Nasza Rodzina” w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na zapewnieniu całodobowej 
opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dzieciom pozbawionym 
opieki rodzin naturalnych 

574/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 10/2011 do 
umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na zapew-
nieniu całodobowej opieki wraz z wycho-
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waniem w formie placówki rodzinnej dla 7 
dzieci pozbawionych opieki rodzin natural-
nych 

575/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2011 do umo-
wy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. 
w sprawie zapewnienia schronienia wraz z 
opieką dla około 17 osób starszych, nie-
pełnosprawnych w szczególności będą-
cych osobami bezdomnymi 

576/11/VI/P - udzielania zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na wykonanie apli-
kacji mozaiki zdjęciowej na portalu Face-
book 

577/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

578/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie dla pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 ro-
ku szkolenia na temat: „Instrukcja kancela-
ryjna po nowelizacji 

579/11/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z 
dnia 14.02.2008 nr 32/2008 najmu lokalu 
uŜytkowego o powierzchni 2.938,93 m² w 
budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Senior” im. 
Dr Jadwigi Titz – Kosko 

580/11/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z 
dnia 27.10.2010 nr 01/NZOZ/08 podnajmu 
lokalu uŜytkowego w budynku przy ul. 
PodchorąŜych 10A w Gdyni na rzecz Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska „ObłuŜe – Oksywie” 
sp. z o.o 

581/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Rozbudo-
wa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na 
odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej 
w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej” 

582/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulic reali-
zowanych w ramach zadania pn.: „Przebu-
dowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I” 

583/11/VI/U - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego 

584/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2010 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 
z dnia 26.11.2004 roku zawartej z Gdyń-
skim Stowarzyszeniem Integracyjnym 
„Promyk” z siedzibą w Gdyni w sprawie 
określenia warunków i wysokości dofinan-
sowania kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

585/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowa-
nia i ponoszenia opłaty za pobyt miesz-
kańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jac-
ka 14 

586/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 6/2011 do umo-
wy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. 
w sprawie prowadzenia całodobowej pla-
cówki opiekuńczo–wychowawczej typu so-

cjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 
18 lat 

587/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy z dnia 
12.11.2011 r. zawartej z AD HOC Sp. z 
o.o. 

588/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 190/2010/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
14.12.2010 roku dotyczącego wyraŜenia 
zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu 
likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Stokrotka” przy Al. Zwycięstwa w Gdyni 

589/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na zakup i dostawę 
materiałów biurowych dla UMG w 2011r. 

590/11/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę odzieŜy 
i obuwia słuŜbowego dla pracowników 
StraŜy Miejskiej do 14.000 EUR oraz za-
twierdzenia wyboru oferentów 

591/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów XX Mistrzostw Szkół Ponadgim-
nazjalnych i VIII Mistrzostw Szkół Gimna-
zjalnych w Sportach Siłowych, których or-
ganizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i 
Handlu w Gdyni 

592/11/VI/O - dofinansowania druku tomików z 
nagrodzonymi wierszami w Pomorskim 
Konkursie Poetyckim „Niektórzy lubią po-
ezję…”, którego organizatorami są: Zespół 
Szkół Administracyjno – Ekonomicznych, 
IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących w 
Gdyni 

593/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu o 
Gdyni „Gdynia moje miasto – okno na 
świat”, którego organizatorami są: VI Li-
ceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogól-
nokształcące oraz IV Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

594/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Ko-
szykówki chłopców w wieku 13 – 14 lat or-
ganizowanych przez Zespół Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 

595/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie Sali 
gimnastycznej dla Stowarzyszenia Spo-
łecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie 
zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeu-
tycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Han-
dlu w Gdyni 

596/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

597/11/VI/U - zmiany treści Zarządzenia nr 
17245/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 30.11.2010 r. w sprawie zamówienia 
renowacji tablic informacyjnych na budyn-
kach zabytkowych na terenie Gdyni 

598/11/VI/U - zmiany brzmienia zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 15697/10/V/M z 
dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia na usługę opracowania kon-
cepcji architektonicznej i projektu budowla-
no – wykonawczego gdyńskiego INFO-
Boxu 
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599/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
13527/10/VI/S z dnia 21 stycznia 2010 ro-
ku 

600/11/VI/S - zakupu biletów PKP – SKM jednora-
zowego przejazdu do celów słuŜbowych 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

601/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup zamków 
do szaf o wartości do 14.000 EUR 

602/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
o rozpoczęcie postępowania w trybie zapy-
tania o cenę na zakup środków czystości 
(chemii) dla UMG do 193.00 EUR w 2011 
roku 

603/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z przerejestrowaniem i 
ubezpieczeniem samochodu marki ZUK A 
16 w 2011r. 

604/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14 000 EUR, na zakup karmy do 
dokarmiania zwierząt zimą 

605/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-
1/18/08) 

606/11/VI/M - zmiany zrządzenia n 14907/10/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
04.05.2010 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 193 000 na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
”Budowa ul. Radosnej od skrzyŜowania z 
ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z 
ul. Starodworcową w Gdyni 

607/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9711/09/V/U z 
dnia 03.03.2010 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie wydzielenia działek zajętych 
pod ul. Dickmana w Gdyni 

608/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie aktualiza-
cji kosztorysu inwestorskiego projektu 
przebudowy skrzyŜowania ul. Chylońskiej z 
ul. Północną 

609/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR na 
zamieszczenie materiałów filmowych pro-
mujących miasto na portalu internetowym 
www.tourismbase.eu, www.tourfilm.eu (Eu-
ropejska Baza Turystyczna) 

610/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 100 flag promu-
jących 85 urodziny Gdyni 

611/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
Reki na organizację i realizację 36 Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
w dniach 6-11 czerwca 2011 roku 

612/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Śródmieście imprezy pod hasłem 
„Koncert kolęd i pieśni patriotycznych” 

613/11/VI/P - współorganizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Śródmieście Ogólnopol-
skiego Turnieju Koszykówki Kadetów ’96 w 
Gdyni 

614/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług: introligatorskich, trans-

portowych, mycia okien w budynku UMG 
lokalach poza UMG dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2011r. o wartości do 14 000 EUR 

615/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8762/08/V/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 
2008r w sprawie powołania Kapituły i przy-
jęcia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdy-
nia 

616/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Miasta Gdyni na Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

617/11/VI/S - uruchomienia środków ZFSŚ zapla-
nowanych w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2011 

618/11/VI/S - prenumeraty czasopism specjalistycz-
nych dla UM Gdyni w 2011 r. 

619/11/VI/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2011 na utrzymanie telefonów stacjo-
narnych 

620/11/VI/U - zmiany zarządzenia prezydenta m. 
Gdyni nr 9016/09/V/U z dnia 12.01.2009 r. 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej podstacji pro-
stownikowej w Sopocie 

621/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/484/UI/185/W/2010 na wykonanie za-
dania pn: „Rozbudowa ulicy Leszczynki” 

622/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.DK-71409-1/24/09/ 

623/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie upominków 
okolicznościowych 

624/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie wydruków prezentacji multime-
dialnej Gdyni 

625/11/VI/M - złoŜenia zaŜalenia na postanowienie 
z dnia 12.11.2010 r. o umorzeniu docho-
dzenia – 2 Ds. 2688/10, dotyczącego kra-
dzieŜy elementów metalowych z budynku 
połoŜonego przy ul. Wiśniewskiego 22 C 

626/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2011 roku 

627/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na prowadzenie projektu edukacyjne-
go w 2011 r. 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [24] – 23.02.2011 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zagospodarowania placu przy ul. św. 
Mikołaja – odpowiedź 09.03.2011, 

2. [25] - 23.02.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia przez PEWiK hydroforni w 
sieci wodociągowej na terenie osiedla Pustki 
Cisowskie - odpowiedź 09.03.2011, 

3. [26] - 23.02.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie terminu wykonania remontu ul. Mor-
skiej na odcinku od skrzyŜowania z ul. Kcyń-
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ską do skrzyŜowania z ul. Chylońską II - od-
powiedź 08.03.2011, 

4. [27] – 23.02.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie podległych administracji PKP bu-
dynków mieszkalnych przy ul. Morskiej 76 i 
76a – odpowiedź 09.03.2011, 

5. [28] – 01.03.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozliczeń Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Steyera 1, 

6. [29] – 01.03.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utwardzenia ul. Świeckiej. 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


