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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 23 

25 stycznia 2012 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.01.12, godz. 14.40 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 30 
listopada 2011 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Rewitalizacja okolic ul. Opata Hackiego i Za-
menhofa 

Gośćmi komisji byli: wiceprez. M.Stępa, p. 
M.Grocholewska i E.Wójcik z Wydziału Inwestycji, dyr. 
J.Józefczyk z MOPS. 
Naczelnik M.Grocholewska zaprezentowała koncepcję 
rewitalizacji, w której pojawia się wiele urządzeń uŜyt-
kowej infrastruktury, zieleń, parkingi. Mieszkańcy mogą 
korzystać z boiska przy IV LO, choć na razie boisko 
szkolne jest poza systemem szkół otwartych. 
Bardzo dobrym pomysłem okazało się uzgadnianie pla-
nów rewitalizacji z mieszkańcami w trybie społecznym. 
Oczywiście konsultacje przedłuŜają prace, ale koszty są 
niewspółmiernie niskie w stosunku do efektów. 
W obszarze tym mieszka ca 3-5 tys. osób. Problemy 
związane z organizacją ruchu nie zostały jeszcze roz-
strzygnięte. Prace nad rewitalizacją oczywiście będą 
etapowane. Planujemy 4-5 etapów, czyli minimum 3-4 
lata. 
Zagadnienia związane z rewitalizacją od strony społecz-
nej omawiał dyr. J.Józefczyk z MOPS. 
Przed kilkoma dniami odbyło się spotkanie pracowników 
słuŜb działających na rzecz tego osiedla. Widać zmianę w 
podejściu mieszkańców, spada m.in. liczba wykroczeń, 
rzadziej wybijane są szyby, etc. Problematyka, z którą 
mieszkańcy się borykają, ich samych przerasta. Nasilają 
się postawy roszczeniowe, brakuje wnikliwego oglądu 
całości rzeczywistości społecznej. Po zdiagnozowaniu 
społeczności uzyskano profil dzielnicy. Trzeba w tej 
chwili skupić się na budowaniu pozytywnej oferty ak-
tywności. Udostępniono lokal po byłej aptece, budowano 
place zabaw, podjęto działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa, poprawiono dostępność do infrastruktury 
sportowej.  
Drugim waŜnym obszarem działalności jest konsekwent-
ne egzekwowanie prawa i przywrócenie balansu wartości 
społecznych. Pojawiły się częste patrole policji, zaczęto 
organizować festyn dzielnicowy. Głównym problemem 
tamtego rejonu jest wpływ świata przestępczego na mło-
dzieŜ. W tamtej dzielnicy nie mieszkają bossowie światka 
przestępczego, tylko młode kadry do zrekrutowania.  
Koszty rewitalizacji w budŜecie MOPS to 300 tys. zł, ale 
sumaryczne wydatki są znacznie większe. Wielkim pro-
blemem jest przegęszczenie mieszkań. 

Nie ma ściśle określonego horyzontu działań walidacyj-
nych. Zamierzamy doprowadzić to osiedle do średniej 
chylońskiej, wtedy konieczność rewitalizacji sama wyga-
śnie. Strategia obejmuje 5 lat. 
Członkowie komisji w podsumowaniu dyskusji postano-
wili zdiagnozować problem w skali miasta, odnaleźć i 
wskazać obszary wymagające jakiegoś aspektu rewitali-
zacji.  
Następne posiedzenie – przed sesją. 
____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 12 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgło-
szono. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. pomnika Józefa Piłsudskiego – projekt zrefe-
rował przewodniczący Komisji Statutowej, 
Andrzej Kieszek. Konkurs został juŜ rozstrzy-
gnięty, trawa zbiórka funduszy; aby rozpocząć 
wznoszenie pomnika, konieczna jest uchwała 
Rady Miasta. Opinia pozytywna – 5/0/0 

2. ZIPROM – projekt przedstawiła naczelnik Kry-
styna Borkowska. ZIPROM został opracowany 
w oparciu o Strategię rozwoju Gdyni na lata 
2003-2013, na potrzeby realizacji inwestycji z 
udziałem środków europejskich w ramach ini-
cjatywy JESSICA. Projekt ma przyczynić się 
do trwałego rozwoju obszarów miejskich i 
wzrostu ich atrakcyjności. Komisja skoncen-
trowała swoją uwagę na projektach kultural-
nych, a zwłaszcza Muzeum Emigracji i Forum 
Kultury. Postanowiono zorganizować spotkanie 
z p. Aleksandrem Goskiem, pełnomocnikiem 
Prezydenta, w sprawie Muzeum Emigracji. 
Opinia pozytywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Ustalono stały termin posiedzenia komisji – 3. poniedzia-
łek miesiąca, godz. 17.00. 
Następne posiedzenie – 16 stycznia. 



2 
 

_____________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 15 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

Gdyni w sprawach: 
• druk 4.1 – uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 

rok 2012; 
• druk 4.2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2023; 
• druk 4.3 - wyboru IPA International Biuro 

Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 
do przeprowadzenia badania sprawozdania fi-
nansowego Miasta Gdyni za 2011 rok; 

• druk 4.15 - przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Gdyni na 2012 r.; 

• druk 4.17 - przyjęcia dokumentu „Zintegrowa-
ny Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów 
Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów 
kulturalnych, obiektów usługowych i handlo-
wych oraz działań rewitalizacyjnych (ZI-
PROM)”, oraz Raportu z wynikami konsultacji 
społecznych ZIPROM. 

4. Konkursy dla Rad Dzielnic – przebieg i reali-
zacja w 2011 roku. 

5. Działania związane z powołaniem MłodzieŜo-
wej Rady Miasta. 

6. Sprawy róŜne, korespondencja.  
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Bartosz Bartoszewicz otworzył obrady i 
stwierdził kworum. 
Porządek obrad został przyjęty. 
Ad. 2 
Bez uwag przyjęto protokoły z posiedzeń w dniach 17 i 
28 listopada br. 
Ad.3 

• Zastępca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin 
przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwa-
ły w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni 
na rok 2012 -  druk 4.1 

W autopoprawce do projektu budŜetu na rok 2012 zwięk-
sza się przychody z tytułu wolnych środków jako nad-
wyŜki środków pienięŜnych. Zwiększeniu ulegają takŜe  
wydatki o kwotę przeznaczoną na realizację projektu 
SOCRATES COMENIUS w ZS nr 12. Pozostałe zmiany 
dotyczą przesunięć porządkowych pomiędzy podziałkami 
klasyfikacji budŜetowej  i wynikają z uszczegółowienia 
wydatków. 
Radny Łukasz Cichowski zwrócił uwagę na niezgodność 
kwot dotyczących dotacji przedmiotowej dla Hali Spor-
towo-Widowiskowej: w części tabelarycznej widnieje 
kwota 3,2 mln zł, a w części opisowej 2 mln zł. Pani 
Alicja Helbin wyjaśniła, iŜ jest to błąd aktualnie korygo-
wany – właściwe kwoty to: 2 mln zł dotacji przedmioto-
wej i 1,2 mln zł dotacji celowej. 
Radny Marcin Horała zadał pytanie, czy w projekcie 
budŜetu zaplanowano środki na pokrycie wzrostu składki 

rentowej i jaka to będzie kwota. Pani A.Helbin wyjaśniła, 
Ŝe projekt budŜetu na rok 2012 przygotowano w oparciu 
o przepisy obowiązujące w momencie jego opracowywa-
nia, więc w projekcie środki te nie zostały uwzględnione. 
Kwota ta będzie wynosiła około 5-6 mln zł i zostanie 
zabezpieczona w budŜecie. 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowany 
został pozytywnie  - wynik głosowania  5/0/2. 

• Zastępca Skarbnika Miasta – przedstawiła pro-
jekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2023 - druk 
4.2 - zaopiniowano pozytywnie - wynik głoso-
wania  6/0/1. 

• Zastępca Skarbnika Miasta przedstawiła projekt 
uchwały  w sprawie wyboru IPA International 
Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława 
IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozda-
nia finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok  -  
druk 4.3 

Projekt uchwały wynika z nałoŜonego na gminę od 2010 
r. obowiązku badania przez biegłego rewidenta rocznego 
sprawozdania  finansowego. 
Projekt zaopiniowany został pozytywnie - wynik głoso-
wania  7/0/0. 

• Wiceprezydent – p.Ewa Łowkiel przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r. – 
druk 4.15 

Program został przygotowany  w oparciu od stosowane 
od kilku lat standardy. Cele i realizatorzy nie ulegają 
zmianie.  
Radna Maja Wagner zapytała, dlaczego w roku 2010 w 
stosunku do lat 2008 i 2009 spadła ilość kontroli w miej-
scach spoŜywania i podawania napoi alkoholowych / 
tabela nr 2 „Programu”/. 
Pani Prezydent odpowiedziała, Ŝe sprawdzi te dane. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 
wynik głosowania 5/0/1. 

• Wiceprezydent p.Michał Guć przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu 
„Zintegrowany Plan ZrównowaŜonego Rozwo-
ju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miej-
skich obiektów kulturalnych, obiektów usłu-
gowych i handlowych oraz działań rewitaliza-
cyjnych (ZIPROM)”, oraz Raportu z wynikami 
konsultacji społecznych ZIPROM - druk 4.17 

Program ten został opracowany na potrzeby realizacji 
planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem 
środków unijnych w ramach inicjatywy JESSICA finan-
sującej inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym 
na zasadzie pomocy zwrotnej, niskooprocentowanej.  
Program obejmuje następujące projekty: 

2. budowa Forum Kultury na terenie obecnego 
Parku Europy 

3. budowa Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca 
Morskiego 

4. rozbudowa budynku Hotelu Kaszubskiego na 
ul. Sędzickiego 

5. rewitalizacja terenu po byłej Stoczni Gdynia – 
Bałtycki Park Przemysłowy 

6. budowa 2 obiektów usługowo-handlowych na 
terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – przy ul. 
Kamrowskiego i przy ul. Staniszewskiego. 
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Pan B.Bartoszewicz zapytał , w jaki sposób przebiegały 
konsultacje społeczne dot. tego projektu. 
Prezydent M.Guć wyjaśnił, iŜ nie ma szczegółowych 
przepisów regulujących sposób przeprowadzenia konsul-
tacji przy projektach unijnych, zastosowano więc proce-
durę, taką samą, jak przy uchwalaniu planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Projekt był wyłoŜony  do wglą-
du w radach dzielnic, których dotyczył oraz został przed-
stawiony Radzie PoŜytku Publicznego. 
Radna  Maja Wagner zapytała, jak jest oprocentowana 
poŜyczka pochodząca z inicjatywy JESSICA. Prezydent 
odpowiedział, iŜ w tym wypadku wynosi 4%. 
Radny Marcin Horała zapytał, w jaki sposób zaintereso-
wani przedsiębiorcy mogli dotrzeć do informacji o przy-
gotowywaniu takiego projektu. Prezydent M.Guć wska-
zał na wszelkie media jako źródło stałej informacji nt 
projektów unijnych. 
Pan M.Horała zwrócił uwagę, Ŝe ZIPROM został przygo-
towany dokładnie pod wymienione wyŜej inwestycje. 
Wyraził wątpliwość, czy nie powinno być odwrotnie – 
czy najpierw nie powinno się zanalizować potrzeb mia-
sta, a potem wybrać te, które są najwaŜniejsze. Prezydent 
odpowiadając na tę uwagę stwierdził, Ŝe taka procedura 
nie była moŜliwa ze względu na terminy związane z 
aplikowaniem o środki unijne, a przede wszystkim nale-
Ŝało zwrócić uwagę, czy konkretna inwestycja kwalifiku-
je się do realizacji z wykorzystaniem środków z inicjaty-
wy JESSICA.Projekt uchwały został zaopiniowany pozy-
tywnie – wynik głosowania 6/0/1. 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Prezydenta 
M.Gucia o zrelacjonowanie wyników ostatnich konkur-
sów dla rad dzielnic. Wyniki spowodowały kontrowersje 
wśród radnych dzielnic, poniewaŜ 15 z 19 złoŜonych 
projektów zostało odrzuconych przez Komisję konkur-
sową z powodów formalnych. W regulaminie konkursu 
widnieje wymóg dołączenia do wniosku konkursowego 
zgody podmiotów na przejęcie urządzeń /dotyczy to tych 
projektów , które przewidują wytworzenie lub zakup 
majątku/ i w poprzednich edycjach konkursów zwracano 
na to uwagę. Członkowie Komisji zasugerowali, aby 
przed kolejnymi edycjami zorganizować  spotkania in-
formacyjne dla zarządów rad dzielnic nt. wymogów 
konkursowych. 
Pan Prezydent przypomniał, iŜ Centrum Aktywności 
Obywatelskiej jest komórką powołaną m.in. do tego, aby 
wyjaśniać wątpliwości i pomagać radom przy przygoto-
wywaniu projektów konkursowych. Pan Prezydent zasu-
gerował, aby członkowie Komisji przygotowali propozy-
cje, w jaki sposób wykorzystać środki, które zostały po 
rozstrzygnięciu konkursu „Piękna dzielnica”.  
Radny Łukasz Cichowski zasugerował wprowadzenie 
dwuetapowego rozstrzygania konkursów – pierwszy etap 
polegałby na kontroli formalnej, drugi – na ocenie mery-
torycznej. Dałoby to radom dzielnic moŜliwość usunięcia 
braków formalnych przed dokonaniem ostatecznej oceny 
przez Komisję konkursową. Radny Ł.Cichowski zapro-
ponował takŜe, aby rozwaŜyć zmianę  liczby radnych-
członków Komisji konkursowych – z 3 do 5 – tzn. po 1 
osobie z kaŜdego okręgu wyborczego. Ustalono, Ŝe Ko-
misja Samorządności powróci do tematu dotyczącego 
zmian w procedurze konkursowej na jednym z kolejnych 
posiedzeń. 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
przypomniał o konieczności powołania  Opiekuna Mło-
dzieŜowej Rady Miasta. Ustalono, iŜ naleŜy zamieścić 

ogłoszenie o  naborze na to stanowisko w RATUSZU, na 
stronie internetowej UMG oraz dodatkowo wysłać infor-
mację do wszystkich szkół gdyńskich. Potencjalni kan-
dydaci powinni składać CV i listy motywacyjne do dnia 
16 stycznia br. Na posiedzeniu w dniu 19-go stycznia 
członkowie Komisji zapoznają się ze złoŜonymi przez 
kandydatów dokumentami. Komisja postanowiła skiero-
wać pismo do Prezydenta z prośbą o uruchomienie pro-
cedury. 
Ad.6 
Przewodniczący zaproponował, aby w styczniu Komisja 
– oprócz posiedzenia w sprawie opiniowania projektów 
uchwał - odbyła takŜe posiedzenia wyjazdowe: do rad 
dzielnic, straŜy miejskiej, straŜy poŜarnej, interwencyjne-
go punktu noclegowego. Członkowie Komisji  zaakcep-
towali tę propozycję. 
Ad. 7 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 19 
grudnia 2011 r. 
 
Porządek posiedzenia 

1. Opiniowanie uchwał na sesję 21.12., 
2. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 wraz 

z autopoprawką – Prezydent uwzględnił wnioski 
komisji w ¼, negatywnie m.in. wniosek KGK w 
sprawie ul. Raduńskiej. Opinia z autopoprawką po-
zytywna – 3/0/2 

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2012 – 2023 – opinia pozytywna – 4/0/1 

3. wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-
Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
przy ul. Władysława IV 43 do przeprowadzenia ba-
dania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 
2011 rok – opinia pozytywna – 5/0/0, 

4. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 
Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego – 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, 
tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. 
J.Unruga, Płka S.Dąbka i E.Kwiatkowskiego – opi-
nia pozytywna – 8/0/0, 

6. wezwania do usunięcia naruszenia  prawa złoŜonego 
przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Kry-
stynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, 
Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera 
Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Ku-
rowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, 
Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, ElŜbietę Ku-
rowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, 
Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę 
Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurow-
skiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agniesz-
kę Baran dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i 
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Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic 
Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej – opinia 
pozytywna – 6/0/2, 

7. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na 
lata 2012-2016 – opinia pozytywna – 7/0/0, 

8. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Ledóchowskiego 6 – opinia pozytywna – 
7/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na nabycie w formie darowizny na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej 
pod pas drogowy ul. StraŜackiej oraz nieruchomości 
przy ul. Benisławskiego – opinia pozytywna – 7/0/0, 

10. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy 
ul. Janka Wiśniewskiego 24 – opinia pozytywna – 
7/0/0, 

11. wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargo-
wej udziału Gminy miasta Gdyni we współwłasno-
ści nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmnie – 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

12. przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrówno-
waŜonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w za-
kresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów 
usługowych i handlowych oraz działań rewitaliza-
cyjnych (ZIPROM)”, oraz Raportu z wynikami kon-
sultacji społecznych ZIPROM, - opinia pozytywna – 
4/0/1 

13. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni – opinia pozytywna – 5/0/0, 

Ad. 2 
Komisja przedyskutowała kwestie związane z procedo-
waniem nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie 
Ekodoliny. Zdaniem r. M.Horały przewodniczący RM 
przekazał projekt do komisji w dziwnym, nieregulami-
nowym trybie. R. T.Szemiot wskazał, Ŝe naleŜałoby 
uczulić przewodniczącego na konieczność przestrzegania 
procedur obywatelskich.  
Ustalono, Ŝe projekt wniesie na sesję grupa radnych, 
natomiast przewodniczący komisji zorientuje się, czy 
przewodniczący RM widzi moŜliwość pracy nad tą 
uchwałą w innym trybie. 
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe wpłynął do 
komisji „Raport o stanie środowiska w 2010 roku”. 
_____________________________________ 
Komisja Budżetowa – 21 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.1. – projekt budŜetu miasta na 2012 rok – wraz z auto-
poprawką przedstawił skarbnik miasta. Poinformował 
obecnych, Ŝe wpłynęła opinia RIO, zdecydowanie pozy-
tywna (drobne rozbieŜności dotyczą dotacji na HSW). 
Opinia pozytywna – 13/0/0 
4.2. – projekt w sprawie WPF na lata 2012-2022 – wraz z 
autopoprawką. Opinia RIO pozytywna. Opinia pozytyw-
na – 13/0/0 
4.3. – wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-
Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. 
Władysława IV 43 do przeprowadzenia badania spra-
wozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok – 
opinia pozytywna – 13/0/0 

uchwała w trybie nadzwyczajnym - w sprawie zmian w 
budŜecie miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką – 
projekt zreferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 
13/0/0 a Rada zdecyduje, czy wnieść projekt do porząd-
ku. 
____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 21 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-

szonych na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 

w dniu 13.12.2011r.. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył dr Marcin Wołek. Na 
początku powitał zebranych i stwierdził kworum. 
Ad 2. Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki zreferował, 
a następnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
- uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 (z auto-
poprawką) – opinia pozytywna: 6/0/0. 
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2012 – 2023. – opinia pozytywna: 6/0/0. 
- wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne 
PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Włady-
sława IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok – opinia pozy-
tywna: 6/0/0. 
Następnie wystąpił Wiceprezydent Bogusław Stasiak 
omawiając syntetycznie projekty uchwał w sprawach: 
- przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 
2012-2016 – opinia pozytywna: 7/0/0 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Le-
dóchowskiego 6 – opinia pozytywna: 7/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie w formie darowizny na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas 
drogowy ul. StraŜackiej oraz nieruchomości przy ul. 
Benisławskiego – opinia pozytywna: 7/0/0 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janka Wi-
śniewskiego 24 – opinia pozytywna: 7/0/0 
- wyraŜenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
udziału Gminy miasta Gdyni we współwłasności nieru-
chomości – ul. Wodna 26 w Chełmnie – opinia pozytyw-
na: 7/0/0. 
Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 13.12.2011 r. został 
przyjęty bez uwag (7/0/0). 
Ad 4. Kolejne posiedzenia odbędą się 10 stycznia 2012 r. 
godz. 16.15. (rozpatrzenie skargi) oraz 17 stycznia (spra-
wy sesji).  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
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4850/12/VI/P powołania zespołu do spraw realizacji 
w Gdyni zadań związanych z organizacją 
w Polsce Euro 2012 

4851/12/VI/P udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na prowadzenie projek-
tu muzealno-edukacyjnego w 2012 r. 

4852/12/VI/P wyraŜenia zgody na pokrycie kosztów 
działalności Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych 

4853/12/VI/R przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego 
w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania: prowadzenie Gdyńskich Warszta-
tów PodróŜniczych 

4854/12/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników au-
torskiego programu „Jedynka Dzieciom” 
organizowanego przez I Akademickie Li-
ceum Ogólnokształcące w Gdyni 

4855/12/VI/O dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego Klas IV, którego organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w 
Gdyni 

4856/12/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników cykli 
koncertów „Spotkania w Gdyńskiej Mu-
zycznej Nutkolandii” organizowanych przez 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni 

4857/12/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
XII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organi-
zowanego przez Szkołę Podstawową Nr 
33, Gimnazjum Nr 11 oraz IX Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni 

4858/12/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów VII edy-
cji Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni 
„Gdynia moje miasto - okno na świat”, któ-
rego organizatorami są: VI Liceum Ogól-
nokształcące, V Liceum Ogólnokształcące 
oraz Zespół Szkół Administracyjno Eko-
nomicznych w Gdyni 

4859/12/VI/O dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 2 w Gdyni do Trybunału 
Sprawiedliwości w Hadze 

4860/12/VI/O dofinansowania kosztów zakupu na-
gród dla laureatów międzyszkolnych kon-
kursów: „Baśnie, legendy i tradycje Ka-
szub”, „Hurray! I know English!”, „Make a 
Movie!”, organizowanych przez Zespół 
Szkół Nr 12 w Gdyni 

4861/12/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników okrę-
gowych eliminacji IV Olimpiady Wiedzy Ho-
telarskiej organizowanej przez Zespół 
Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w 
Gdyni 

4862/12/VI/P zatwierdzenia projektu „Urzędnik na 
plus III”, złoŜonego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostę-
pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktyw-
ności zawodowej w regionie, Poddziałanie 
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy w realizacji zadań na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych w regionie, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, konkurs otwarty nr 
01/POKL/6.1.2/2011 

4863/12/VI/P udzielenia pełnomocnictwa Dyrektoro-
wi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

4864/12/VI/P udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

4865/12/VI/P udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

4866/12/VI/S akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
sprzedaŜ energii elektrycznej na potrzeby 
Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego i funkcjonowania syren 
alarmowych 

4867/12/VI/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

4868/12/VI/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

4869/12/VI/M wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu nie dostarcze-
nia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.71426.8.2011) 

4870/12/VI/M wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu nie dostarcze-
nia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.71426.10.2011) 

4871/12/VI/U akceptacji treści porozumienia do 
umów nr: KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 
15.07.2010 r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z 
dnia 11.04.2011 r. na wykonanie dokumen-
tacji projektowo- kosztorysowej budowy 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Cha-
browej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Ja-
łowcowej w Gdyni 

4872/12/VI/S zmiany zarządzenia nr 4061/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listo-
pada 2011 r. w sprawie dofinansowania 
kosztów kształcenia pracownikowi Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

4873/12/VI/S wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

4874/12/VI/S wyraŜenia zgody na zakup środków 
opatrunkowych do wyposaŜenia apteczek 
pierwszej pomocy w UMG w 2012 r. 

4875/12/VI/S wyraŜenia zgody na usługę połoŜenia i 
wymiany taśm antypoślizgowych, prania 
wykładzin dywanowych i krzeseł tapicero-
wanych, mycia podłóg wodno-odpornych i 
ich zabezpieczenie w UMG w 2012 r. do 
14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru 
oferenta 

4876/12/VI/S wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
spoŜywczych (kawa, herbata, cukier) w 
2012 roku 

4877/12/VI/S wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
o rozpoczęcie postępowania w trybie zapy-
tania o cenę o wartości poniŜej 200.000 
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EUR na naprawy samochodów słuŜbowych 
UMG i StraŜy Miejskiej w 2012 r. 

4878/12/VI/M przyjęcia treści umowy barte-
rowej z partnerem Konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2012” - PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. 

4879/12/VI/P zamówienia serwisu 
www.gdyniaworkiestrze.pl oraz CMS (pa-
nelu administracyjnego) do redagowania 
serwisu 

4880/12/VI/R akceptacji aneksu do porozumienia z 
Miastem Sopot dotyczącego objęcia za-
kresem działania Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni 
terenu Miasta Sopot 

4881/12/VI/R opracowania „Rocznika Statystyczne-
go” Gdyni 2011” w trybie zamówienia z 
wolnej ręki powyŜej kwoty 14.000 EUR 

4882/12/VI/M ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert, dla podmiotów prowadzących dzia-
łalność poŜytku publicznego, w zakresie 
realizacji Gdyńskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości 

4883/12/VI/R akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w sprawie zamó-
wienia publicznego na opracowanie Elek-
tronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni 
(EMAMG) oraz Programu Ochrony Środo-
wiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni 
(POŚpH) wraz z budową systemu monito-
ringu hałasu oraz uzupełnieniem funkcjo-
nalności informatycznego systemu mapy 
akustycznej oraz asystą techniczną 

4884/12/VI/R udzielenia upowaŜnienia do zawarcia 
porozumienia pomiędzy Gdynią miastem 
na prawach powiatu a Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej dotyczącego ustalenia zasad 
partnerstwa w zakresie współpracy na 
rzecz inkubacji podmiotu ekonomii spo-
łecznej na terenie Gdyni 

4885/12/VI/R powierzenia prowadzenia Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w 
Gdyni, ul. Małolacka 3A w czasie od 
01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Ogólnopol-
skiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt 
OTOZ – „Animals” 

4886/12/VI/O upowaŜnienie do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

4887/12/VI/S zmiany treści zarządzenia nr 
4660/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 20.12.2011 w sprawie zlecenia usługi 
konwojowania gotówki i ochrony kas w bu-
dynku UMG w 2012 r. 

4888/12/VI/S zmiany zarządzenia nr 4752/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
20.12.2011 dotyczącego akceptacji wyni-
ków postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie zapytania o cenę na dostawę pa-
pierowych artykułów sanitarnych dla UMG 
do 193 000 EUR w 2011 r. 

4889/12/VI/S trybu przekazywania pism do akcepta-
cji kierownictwa urzędu 

4890/12/VI/M skierowania na drogę postę-
powania sadowego sprawy o nakazanie 
opróŜnienia i opuszczenia lokali uŜytko-
wych przy ul. Świętojańskiej 139 i ul. Wid-
nej 3 w Gdyni 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  Od czasu opublikowania poprzedniego nume-

ru Biuletynu nikt z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 


