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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 26 

28 marca 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.03.12, godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 16 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję, 

3. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

4.1 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej), 
opinia pozytywna – 5/0/0 

4.2 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-
Herok), opinia pozytywna – 5/0/0 

4.3 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 48 (Ryszard Matyka), 
opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad 3 
Stowarzyszenie Traffic Design Gdynia przedstawiło 
sprawozdanie z działalności oraz plan na 2012 rok. 
Omawiano załoŜenia Festiwalu Traffic Design, w tym 
poprawę estetyki przestrzeni publicznej, walka ze stereo-
typem sztuki miejskiej oraz wandalizmem, stworzenie 
alternatywy dla festiwali streetarty w Polsce. Ubiegło-
roczny festiwal odbył się w miejscach brzydkich i zanie-
dbanych w całym Trójmieście. Obecnie prace pokazywa-
ne są w Gdyni Redłowie SKM. KaŜda ekspozycja wyma-
ga uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz z wła-
ścicielami terenu. Podkreślano gdyński charakter festiwa-
lu. 
Następnie arch. J.Kołodziej omówił sposób wejścia w 
architekturę w sposób niekolidujący. 
Traffic Design Gdynia prosi o wsparcie w postaci usta-
nowienia patronatu Prezydenta Miasta, deklaruje chęć 
stałej współpracy z UM i prosi o moŜliwość wykorzysta-
nia kanałów medialnych UM. Komisja opinię na ten 
temat sformułuje na następnym posiedzeniu. 

_____________________________________ 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Plany zagospodarowania: Obwodnica Pół-
nocna (OPAT);  ulice Wielkopolska i Strzel-
ców. 

3. Informacje i wolne wnioski. 
4. Termin kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 
PoniŜsze projekty, w imieniu Wiceprezydenta B. Stasia-
ka, prezentował Naczelnik Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości, pan Tomasz Banel.   
4.5. – w spr. zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości /…/ połoŜonych w Gdyni, przy 
Al. Zwycięstwa 162 i 162A: 
Przewodniczący komisji A. Bień podniósł kwestię po-
prowadzenia ścieŜki rowerowej do ul. Wielkopolskiej i 
związaną z tym konieczność wyłączenia z dzierŜawy 
pasa terenu o odpowiedniej szerokości.  
Radny podkreślił, i Ŝ sprawa ścieŜki moŜe być załatwiona 
na obecnym etapie poprzez umieszczenie w umowie 
stosownych zapisów.  
Pan T. Banel stwierdził, iŜ sprawa podniesiona przez r. 
Bienia wymaga zajęcia stanowiska przez słuŜby drogo-
we. Nie wiadomo teŜ, czy jest to moŜliwe z punktu wi-
dzenia firmy LEXUS (ekspozycja samochodów od strony 
ul. Stryjskiej moŜe nie spełniać wymogów w zakresie 
parametrów). 
Radny A. Bień podkreślił, i Ŝ zapewnienie przejezdności 
trasy rowerowej w głównym ciągu komunikacyjnym 
Trójmiasta jest od dawna przedmiotem zabiegów rad-
nych. NaleŜałoby rozwaŜyć, czy są moŜliwości ominięcia 
obszaru przedmiotowej nieruchomości.  
Pan T. Banel przypomniał, iŜ w ramach umowy dzierŜa-
wy zawsze jest moŜliwość odstąpienia od jej postanowień 
w całości lub części, w imię realizowanego celu publicz-
nego, a takim celem moŜe być ścieŜka rowerowa.  
Pytania odnośnie  umowy zadał radny Bogdan KrzyŜan-
kowski: 
-  dlaczego działka nie została wcześniej wystawiona na 
sprzedaŜ?; 
- dlaczego pozwolono na realizację duŜej inwestycji, 
skoro działka została tylko wydzierŜawiona?; 
- do kiedy miała obowiązywać uprzednio zawarta umowa 
dzierŜawy? 
Pan T. Banel przypomniał, iŜ radni podjęli uchwałę o 
upowaŜnieniu Prezydenta do odstępowania od procedury 
przetargowej w przypadkach wydzierŜawiania nierucho-
mości na okres powyŜej 3. lat. Wszelkie informacje 
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związane z zawartą umową podane są w uzasadnieniu do 
projektu. 
Do kompetencji Prezydenta nie naleŜy wyraŜanie lub 
niewyraŜanie zgody na realizowanie inwestycji – o tym 
decydują plan i pozwolenie na budowę. DzierŜawca 
skorzystał z zapisu w ustawie, który mówi, Ŝe jeśli ktoś 
wydzierŜawił nieruchomość na 10 lat i postawił na niej 
budynek, to moŜe ubiegać się o sprzedaŜ nieruchomości. 
Warunkiem jest dysponowanie pozwoleniem na budowę. 
W takich przypadkach powołuje się rzeczoznawcę i 
dokonuje sprzedaŜy. W przedmiotowym przypadku 
sprawę skomplikowały zmiany stanu prawnego spółek 
funkcjonujących na terenie nieruchomości. 
Nie są p. Banelowi znane przyczyny, dla których Miasto 
nie sprzedało działki. Powodem mogły być np. niewyja-
śnione sprawy własnościowe, czy inne niejasności praw-
ne.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały- 
wynik głosowania: 5/0/1 – jednocześnie jednak zdecy-
dowała o wystąpieniu do Wiceprezydenta B. Stasiaka 
z wnioskiem o zdjęcie projektu z porządku obrad 
najbli Ŝszej sesji i wniesienie pod obrady RM po wyja-
śnieniu kwestii budowy ścieŜki rowerowej.  
4.4. – w spr.  przekraczających zwykły zarząd zasad 
najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6. – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Kopernika 151-155: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 3. aneksu do porządku obrad RM: w spr. wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości /…/ poł. przy ul. InŜy-
nierskiej 25: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 4 aneksu: w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ 
nieruchomości poł. przy ul. Dembińskiego: 
Goszczący na posiedzeniu Wiceprezydent M. Stępa i 
Dyrektor M. Karzyński uzupełnili informacje przekazane 
przez p. T. Banela – przedmiot projektu związany jest z 
propozycją tymczasowego zagospodarowania. W związ-
ku z brakiem moŜliwości wyjaśnienia sytuacji prawnej 
działek nie jest moŜliwe potraktowanie inwestycji jako 
rozwiązania docelowego. ZwaŜywszy na obecny, nieza-
dowalający stan, warto przedmiotowy teren tymczasowo 
zagospodarować.  
Opinia pozytywna: 4/0/2 
Radny Jerzy Miotke zgłosił kwestię reklamy na szczycie 
budynku  (róg ulic 10 Lutego i Świętojańskiej), która – 
jak poinformował – stanowi zagroŜenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu samochodowego. Radny poprosił o wyjaśnie-
nie, czy umiejscowienie reklamy jest zgodne z zasadami 
ruchu drogowego: 
Wiceprezydent M. Stępa zobowiązał się do wystąpienia 
do odpowiednich słuŜb o przeanalizowanie sprawy i 
udzielenie radnemu J. Miotke stosownej odpowiedzi.  
4.9. - o wspieraniu i szczególnej ochronie mikroprzed-
siębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz 
rzemiosła na terenie Miasta Gdyni: 
Przesłanki wniesienia projektu pod obrady RM przedsta-
wił radny P. Stolarczyk. Zdaniem radnego brakuje dzia-
łań ze strony gminy, które zapewniałyby dogodne warun-
ki dla rozwoju  przedsiębiorczości.  
Przewodniczący komisji udzielił głosu jednemu z auto-
rów projektu, panu J. Urbanowi, który poinformował m. 
in., iŜ intencją projektodawców jest przyjście z pomocą 
radnym, którzy – jak stwierdził p. Urban – nie potrafią 
przeforsować wprowadzenia poŜądanych zmian. Kupcy, 
stowarzyszenia kupieckie, rzemieślnicy zgłaszają pro-

blemy z prowadzeniem małych i średnich przedsię-
biorstw. Chodzi o to, aby pomóc w takich kwestiach jak 
znalezienie lokalizacji dla przedsiębiorstw. 
Projekt – informował dalej p. Urban - był przygotowy-
wany z udziałem przedsiębiorców, ich doradców i praw-
ników.  
- W Gdyni nie ma w ogóle programów wspierających 
tego typu przedsięwzięcia, a autorom projektu chodzi o 
to, aby jakość Ŝycia gdynian była wciąŜ wysoka – mówił 
p. Urban.  
Radny I. Bekisz poinformował, iŜ złoŜenie przez niego 
podpisu pod projektem było wyrazem jego poparcia dla 
samej idei inicjatywy obywatelskiej, nie zaś wyrazem 
poparcia dla treści projektu.  
- Dlaczego – pytał radny – Prezydent ma szukać dla 
prywatnych przedsiębiorstw lokalizacji?  
- Mam wiele uwag do poszczególnych zapisów. Np. co 
znaczy zapis o ułatwieniu dostępu do informacji czy 
szkoleń?  Wiele szkoleń odbywa się dzisiaj z wykorzy-
staniem środków UE, ale darmowe szkolenia grup przed-
siębiorców odbywałyby się kosztem podatników.  
Radny Bekisz oświadczył, Ŝe nie poprze projektu.  
Z kolei radny A. Bień zwrócił uwagę, iŜ w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości w Gdyni dzieje się bardzo 
duŜo i wskazał na działalność Fundacji Gospodarczej, 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości czy 
rozwój Parku Naukowo – Technologicznego. Działalność 
m.in. tych instytucji sprawia, Ŝe przedsiębiorcy mają 
dostęp do bezpłatnych szkoleń, poradnictwa i innych 
form pomocy. Gdynia jest równieŜ zaangaŜowana w 
działania Pomorskiego Regionalny Funduszu Poręczeń 
Kredytowych, który wspiera przedsiębiorców w uzyska-
niu odpowiednich środków inwestycyjnych. 
Zapis w projekcie obligujący Prezydenta do dąŜenia do 
zapewnienia przedsiębiorcom alternatywnych lokalizacji 
radny uznał za niedopuszczalny.  
Projekt skrytykował takŜe radny P. Brutel.  
Goszczący na posiedzeniu radny Marcin Horała polemi-
zował z przedmówcami argumentując, iŜ projekt wytycza 
jedynie kierunek i formy dąŜenia do celu. Projekt do 
niczego nie zobowiązuje Prezydenta.  
Radny wskazał na jeden z zapisów, co do którego – jak 
oświadczył – zgłosi poprawkę, a który nie ogranicza 
grupy adresatów, a co za tym idzie beneficjentem mógłby 
być ktoś, kto miałby zakład zlokalizowany na prywatnej 
nieruchomości. Regulacje powinny dotyczyć tych zakła-
dów, które funkcjonują na nieruchomościach Miasta, a 
ponadto umowy zostały zawarte na czas określony.  
Projekt zaopiniowano negatywnie: 1/4/0 
Ad 2. 
Ulice Wielkopolska i Strzelców: 
Zapisy planu omówiła i przedstawiła p. Alicja Kowalska 
przedstawiając powody ponownego wyłoŜenia projektu 
planu, które wynikało ze zgłoszenia wielu uwag, których 
częściowe uwzględnienie skutkowało na tyle istotnymi 
zmianami, iŜ powtórne wyłoŜenie było niezbędne. 
Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. parametrów zabu-
dowy (w szczególności zmniejszenia jej maksymalnej 
wysokości i wprowadzenia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy) oraz niektórych innych szczegółowych zapi-
sów odnośnie rozwiązań urbanistyczno-
architektonicznych i komunikacyjnych. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Obwodnica Pólnocna (OPAT): 
Projekt planu przedstawili p. Iwona Markesić i M. Ka-
rzyński prezentując załoŜenia i zasadnicze kwestie roz-
strzygane zapisami planu. Wskazano na uwzględnienie w 
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obszarze opracowania, poza podstawowymi, głównymi 
zagadnieniami rozwiązań komunikacyjnych,  lokalizacji 
zespołu siłowni wiatrowych, co odpowiada na zalecenia 
Unii Europejskiej w zakresie wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii. Obszar opracowania jest prak-
tycznie jedynym w granicach Gdyni, gdzie moŜliwa jest 
lokalizacja tego typu urządzeń energetycznych. Opraco-
wanie uzyskało pozytywną opinię wszystkich upowaŜ-
nionych podmiotów, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku. 
Prezydent M. Stępa poinformował, Ŝe przygotowanie 
planu jest niezbędne, jednakŜe realizacja całego przed-
sięwzięcia nie jest moŜliwa siłami wszystkich zaangaŜo-
wanych samorządów ze względu na jej koszty. Koniecz-
ne jest aplikowanie o wpisanie tego projektu do zamie-
rzeń rządowych lub pozyskanie maksymalnego moŜliwe-
go dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
Radny P. Stolarczyk zapytał, na jakim etapie będzie 
podjęta decyzja o tym, czy powstanie tunel, czy estakada. 
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iŜ ostateczne roz-
strzygnięcia zapadną wówczas, gdy zostanie podjęta 
decyzja o realizacji inwestycji. Wszystkie zainteresowane 
samorządy nie są w stanie zbudować drogi. Podjęto 
działania, aby rząd RP wprowadził drogę do wykazu 
planowanych inwestycji drogowych. W razie podjęcia 
pozytywnej decyzji na pewno będą brane pod uwagę 
koszty i wyniki konsultacji społecznych, a te ostatnie 
wskazują na rozwiązanie podziemne, które w mniejszym 
stopniu ingeruje w Ŝycie ludzi, a takŜe w krajobraz (jed-
nak takie rozwiązanie jest znacznie droŜsze). Plan jest tak 
opracowany, aby kaŜda wersja była moŜliwa do zreali-
zowania.  
Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński uznali 
za słuszny postulat r. A. Bienia dotyczący rozpatrzenia, 
czy moŜliwe jest poprowadzenie w tunelu ścieŜki rowe-
rowej.  
Ad 3. 
Przewodniczący komisji poinformował o problemie zgło-
szonym przez mieszkańców za pośrednictwem Rady 
Dzielnicy Śródmieście, a dotyczącym przelotu samolotów 
pasaŜerskich nad obszarem Gdyni. Poinformował, Ŝe 
wystąpi w tej sprawie z zapytaniem do odpowiednich 
organów lotniczych.  
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 16 lutego b.r.; godz. 17 
_____________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 14 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Realizacja budŜetu w działach pionu podle-
głego Wiceprezydentowi M. Stępie.  

2. Sprawa przedsiębiorstwa „Barlinek”.  
Ad 1.  
Informacji udzielali Wiceprezydent Marek Stępa i Na-
czelnik Wydziału Inwestycji, pani Teresa Horiszna.  
Pion miał do dyspozycji 250 mln. zł., z czego wydano 
237 mln. zł., a więc około 95 % całego budŜetu.  
Stopień wykonania planu jest oczywiście róŜny – w 
zaleŜności od specyfiki jednostki:  
Biuro InŜyniera Transportu: przed włączeniem do struk-
tury ZDiZ, biuro dysponowało 0,5 mln. zł., z czego wy-
dało ok. 300 tys. zł. Do zadań biura  naleŜało m. in. przy-
gotowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyŜowaniach; 
realizacja programu dot. popularyzacji korzystania ze 

środków publicznej komunikacji oraz komunikacji rowe-
rowej. 
Biuro Planowania Przestrzennego: środki w wys. 
3 200 000 zł. , z czego wydano 2 700 000 zł. (wykonanie 
w 82 %). 
SłuŜby Miejskiego Konserwatora Zabytków: wykonanie 
na poziomie ok. 90 %. 
Wydział Inwestycji: wykonanie na poziomie ok. 90 %. 
Zarząd Komunikacji Miejskiej: wykonanie najwyŜsze – 
na poziomie ok. 98 %. Zrealizowano ponad 100 % wozo-
kilometrów. Wpływy ZKM wyniosły 107 % zaplanowa-
nego poziomu, dzięki czemu moŜliwe było zaciągnięcie 
mniejszego o 7 mln. zł. kredytu na sfinansowanie wydat-
ków.  
Szczegółowych informacji dot. wykonania planu w po-
szczególnych działach udzieliła Naczelnik T. Horiszna: 
Transport i Łączność: wykonanie w 92,5 %; 
Działalność Usługowa: wykonanie na poziomie 91,9 % 
Administracja Publiczna: wykonanie w 83,6 %. Nie 
została rozliczona dokumentacja na nowy budynek Urzę-
du Miasta – zgłoszono szereg uwag, dlatego zapłacenie 
faktury końcowej nastąpi w roku bieŜącym, po dokonaniu 
przez biuro projektów niezbędnych korekt. 
Oświata i Wychowanie: wykonanie w prawie 80. %.  
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: poziom 
wykonania: 80,4 %. 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: plan wyko-
nano w 81,2 %. 
Kultura Fizyczna i Sport: wykonanie w 97. %.  
Pani T. Horiszna zaznaczyła, iŜ dla podanych wyŜej, 
wyliczonych szacunków, podstawę stanowiły  tylko duŜe 
kwotowo  pozycje. 
Odpowiadając radnemu T. Szemiotowi, który stwierdził, 
iŜ  oszczędności generalnie wynikają z niewykonania 
planu, Naczelnik wyjaśniła, jakie przyczyny złoŜyły się 
na taki stan rzeczy. Tak, jak miało to miejsce w przypad-
ku dokumentacji na wykonanie budynku UM, często nie 
dochodzi do podpisania protokołu końcowego bez uwag.  
Niewykonanie w Referacie Realizacji Inwestycji to z 
jednej strony oszczędności uzyskiwane po przetargach, z 
drugiej róŜnice w stosunku do harmonogramu prac okre-
ślanego w umowach. Wydatki są planowane na podsta-
wie stanu zaawansowania robót. Z reguły harmonogramy 
są realizowane przez wykonawców z pewnymi odchyle-
niami 
Pani T. Horiszna poinformowała o braku moŜliwości 
wszczęcia robót związanych z dwiema inwestycjami, 
wprowadzonymi dodatkowo do budŜetu w ramach zmian 
z sierpnia ub. r. Pierwsza z nich dot. ul. Orłowskiej – 
wykonanie dokumentacji (ok. 500 tys. zł.). Część projek-
tu wykonawczego wymagała uzupełnień. Zostało to 
zrobione przez biuro projektów pod koniec stycznia. 
Najwięcej problemów nastręczyła kwestia kanalizacji 
deszczowej. Druga inwestycja to budowa szkoły przy ul. 
Cechowej. Nie uruchomiono przetargu z uwagi na ko-
nieczność uzupełnienia dokumentacji.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego komisji, r. St. 
Borskiego, o moŜliwość zamiany inwestycji na inną, w 
razie niepowodzeń z realizacją, Wiceprezydent stwier-
dził, iŜ nie ma przyzwolenia słuŜb finansowych na doko-
nywanie tego rodzaju zamian. Przewidziane pieniądze na 
daną inwestycję moŜna wydać tylko raz, bez względu na 
to, czy udaje się ją zrealizować w zaplanowanym termi-
nie, czy teŜ realizacja jest przesuwana w czasie.  
Nawiązując do wcześniej poruszonej kwestii oszczędno-
ści, Wiceprezydent Stępa dodał, iŜ słowo „oszczędność” 
moŜna stosować tylko w odniesieniu do części wydat-
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ków, w sytuacjach gdy jest gotowy kosztorys inwestor-
ski, a po przetargu uzyskuje się niŜszą od zakładanej 
cenę.  Nie moŜna natomiast mówić o oszczędności, gdy 
nie są wydane pieniądze na zaplanowany temat – wów-
czas jest to tylko przesunięcie wydatku w czasie.  
Na pytanie r. A. Denisa o zachowania firm na przetar-
gach Wiceprezydent przyznał, iŜ rozbieŜności pomiędzy 
zakładanym kosztem, a ceną uzyskiwaną na przetargach 
są nadal duŜe. Nie było natomiast sytuacji, w której 
wykonawca licytował tak nisko, Ŝe potem nie był w 
stanie danej inwestycji wykonać.  
Ad 2. 
O genezie sprawy i kolejnych zdarzeniach do czasu 
obecnego, poinformowali mec. K. Czupreta i Wiceprezy-
dent Bogusław Stasiak. 
Sprawa zaczęła się od sprzedaŜy przez spółdzielcze 
zrzeszenie, które miało zrealizować budowę mieszkań, 
prawa uŜytkowania wieczystego firmie TECHBUD. Z 
chwilą uzyskania informacji o powyŜszym fakcie Miasto 
wszczęło proces o rozwiązanie uŜytkowania wieczystego. 
Proces został zakończony ugodą, w ramach której firma 
TECHBUD zobowiązała się m. in. do zawarcia umów 
notarialnych z osobami, które wpłaciły pieniądze a konto 
przyszłych mieszkań. Za jakiś czas grunt ponownie stał 
się przedmiotem obrotu, o czym Miasto nie było infor-
mowane. Firma TECHBUD przekazała grunt spółce 
córce, o nazwie TECHBUD DOM. Miasto ponownie 
wszczęło sprawę o rozwiązanie umowy uŜytkowania 
wieczystego. Firma TECHBUD wyjaśniła, iŜ powołała 
spółkę córkę w celu realizacji inwestycji. W wyniku 
presji Miasta na zagwarantowanie optymalnego bezpie-
czeństwa osobom, które wpłaciły pieniądze, firma zawar-
ła umowę z Dowództwem Marynarki Wojennej na bu-
dowę osiedla  mieszkaniowego. 
W międzyczasie osoby fizyczne, które zawarły umowy, 
straciły juŜ zdolność dalszego finansowania inwestycji. 
Spółka zobowiązała się do zwrotu tym osobom wpłaco-
nych pieniędzy. W umowach notarialnych pozostało 
około 6. osób, które dokonały najwyŜszych wpłat. Z 
większością osób firma rozliczyła się. Z uwagi na per-
spektywę budowy osiedla Miasto zawiesiło postępowanie 
sądowe (istniało ryzyko, Ŝe Miasto przegra proces o 
odebranie gruntu).  
Dowództwo Marynarki Wojennej nie wyłoŜyło pienię-
dzy, a firma TECHBUD DOM nie miała pieniędzy na 
dalszą budowę osiedla.  
O kulisach relacji łączących spółki BARLINEK i 
TECHBUD DOM dowiadywano się z prasy. Okazało się, 
Ŝe firma BARLINEK udzieliła firmie TECHBUD DOM 
poŜyczki uprzednio zaciągając na ten cel kredyt. 
TECHBUD DOM spłacił długi wobec osób czekających 
na mieszkania. BARLINEK zaŜądał połowy udziałów 
firmy TECHBUD DOM, ale wszystkie udziały były w 
posiadaniu spółki matki, tj. firmy TECHBUD.  
W związku z pytaniem radnej M. Król co do wiedzy 
Miasta na temat rzeczywistej kondycji finansowej spółek, 
mec. Czupreta wyjaśnił, Ŝe nie posiadano takiej wiedzy. 
Miasto nie ma Ŝadnych podstaw do uzyskiwania infor-
macji na temat zdolności kredytowych spółek z o.o. 
Pan Czupreta informował o kolejnych faktach: sytuacja 
firmy BARLINEK była dramatyczna. Firma zaciągnęła 
kredyt na poczet budowy osiedla przez TECHBUD 
DOM, który takiego kredytu nie mógł otrzymać. Z cza-
sem budowa i tak została przerwana z uwagi na brak 
środków. Miasto odwiesiło proces, a sąd orzekł o rozwią-
zaniu umowy uŜytkowania wieczystego. Z kolei Do-
wództwo Marynarki Wojennej wycofało się z zobowią-

zania, iŜ przejmie wybudowane osiedle (w zamian za 
areały w Szczecinie). BARLINEK wystąpił do sądu w 
Szczecinie o zapłacenie 1 300 000 zł. zafakturowanych 
robót.  
Po rozwiązaniu umowy uŜytkowania wieczystego pozo-
stał problem osób, które nie otrzymały mieszkań i które 
oczekiwały, Ŝe Miasto zaangaŜuje się w rozwiązanie ich 
problemu. W ugodach zawieranych przez Miasto umiesz-
czane były ustalenia zobowiązujące wykonawcę, aby 
umowy z tymi osobami były zrealizowane, nawet w 
sytuacji, gdy osiedle będzie przeznaczone dla oficerów 
Marynarki Wojennej (mowa o przywołanych wyŜej 6. 
osobach). Ostatecznie z grona 6. osób zostały 3 osoby z 
niezałatwionym problemem mieszkaniowym.  
Rozpoczęły się długie i Ŝmudne negocjacje z BARLIN-
KIEM, który został na gruncie (juŜ naleŜącym do Miasta) 
jako wykonawca. BARLINEK złoŜył ofertę dokończenia 
budowy. Miasto podjęło rozmowy z BARLINKIEM. 
Pierwotnie rozwaŜano wariant oddania gruntu BARLIN-
KOWI w dzierŜawę po to, aby umoŜliwi ć mu dokończe-
nie budowy i sprzedaŜ mieszkań. Ten wariant upadł, 
poniewaŜ BARLINEK nie miał pieniędzy. Firma nie 
znalazła partnera finansowego na dokończenie przedsię-
wzięcia. Przystąpiono więc do rozwaŜania wariantu 
dokończenia budowy przez TBS, który ma narzędzia 
strukturalne i jest inwestorem na rynku mieszkaniowym. 
Budynki naleŜałyby w takim przypadku do Miasta. Prze-
prowadzono wycenę tego, co juŜ zostało wybudowane na 
ok. 2 mln. zł. Wycena zawierała ocenę, zgodnie z którą 
istniała  moŜliwość dokończenia budowy. W tym czasie 
pojawiły się roszczenia ze strony ZUS i Urzędu Skarbo-
wego z tytułu niezapłaconych podatków. Zarząd TBS 
przyjął ostatecznie stanowisko, iŜ nie będzie ponosił 
ryzyka kontynuowania budowy.  O podjęciu takiej decy-
zji zdecydował m. in. fakt, iŜ prawa do projektu posiada 
firma TECHBUD DOM. 
W powstałej sytuacji rozwaŜano 3-cie rozwiązanie – 
Miasto, jako właściciel gruntu i tego, co zostało wybu-
dowane, przygotuje ofertę i wystawi na sprzedaŜ budowę 
w toku. Aby ta wersja mogła być zrealizowana, Miasto 
musiałoby mieć zapewnione prawo do projektu dla tego, 
kto budowę kupi. Przedstawiciele Miasta byli zapewnia-
ni, Ŝe pozwolenie na budowę zostanie przepisane na 
podmiot, który kupi budowę. BARLINEK zapewniał, iŜ 
nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę i prawa do projektu od TECHBUD DOMU.  Aby 
uniknąć roszczeń przyjęto, iŜ Miasto kupi od BARLIN-
KA zasądzoną wierzytelność w wysokości 1 300 000 zł. i 
stanie się właścicielem. Firma BARLINEK liczyła na 2 
mln. zł., ale ostatecznie zgodziła się na propozycję Mia-
sta. Wszystko wskazywało, iŜ budowa będzie zrealizo-
wana. Niestety, BARLINEK nie wyjawił, iŜ nie ma szans 
na uzyskanie pozwolenia na budowę i prawa do projektu 
od TECHBUD DOMU. W wyniku presji Miasta BAR-
LINEK wystąpił w lipcu 2010 r. o przepisanie na siebie 
pozwolenia na budowę i prawa do projektu. Wydział 
Architektury wystąpił do TECHBUD DOMU o zgodę na 
przekazanie pozwolenia i prawa do projektu (wydział był 
zobligowany do takiego postępowania przepisami pra-
wa), ale takiej zgody nie uzyskał. Z chwilą rozwiązania 
umowy o uŜytkowaniu wieczystym działa prawo do 
zwrotu wartości budynku, pod warunkiem, Ŝe budynek 
jest ukończony (stan surowy, zamknięty). Firma BAR-
LINEK wystąpiła do komornika o zajęcie konta Miasta, o 
czym dowiedziano się dzień przed wyznaczonymi roz-
mowami z firmą. Miasto zakwestionowało zasadność 
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postępowania komorniczego. Wobec powyŜszego zapla-
nowane rozmowy z firmą nie odbyły się.  
Mecenas Czupreta wyraził zdziwienie, iŜ firma BARLI-
NEK nie wystąpiła do sądu o wydanie nakazu o przenie-
sienie na nią pozwolenia na budowę i prawa do projektu. 
Obecnie sytuacja właścicielki firmy jest bardzo zła, ale 
jest to efekt postępowania wbrew regułom prowadzenia 
rozsądnego biznesu (m. in. zaciągnięcie kredytu).  
Obecnie pozostaje problem rozbiórki rozpoczętej budowy 
(BARLINEK  nie ma takiego obowiązku). Osobom, 
którym nie zwrócono pieniędzy, Miasto zapewni miesz-
kania komunalne. 
Wiceprezydent B. Stasiak podkreślił, i Ŝ obowiązkiem 
Miasta jest dbanie o interes publiczny. Miasto nie mogło 
kupić wierzytelności bez pozwolenia na budowę i prawa 
do projektu.  
Pan K. Czupreta poinformował, iŜ  w wyniku donosu 
złoŜonego przez firmę BARLINEK, prokuratura szczegó-
łowo zbadała dostarczone jej dokumenty. Prokurator nie 
dopatrzył się Ŝadnych błędów w postępowaniu Miasta i 
sprawę umorzył.  
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 15 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 22 lutego, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

a. zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012; 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
4.4 zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022; 

opinia pozytywna – 6/0/0 
opinia pozytywna – 5/0/0 

4.5 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Nowo-
dworskiego, 

opinia pozytywna – 4/0/0 
4.6 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Skrzypo-
wej, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
4.7 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. InŜynier-
skiej 1, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.8 wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni, ul. Chylońska 178 
B-C, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.9 przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni, 
opinia pozytywna – 6/0/0 

4.10 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w dzielnicach: Chylonia, Cisowa, Pust-
ki Cisowskie – Demptowo, 

opinia negatywna – 3/5/0 
1. skargi z dnia 20 stycznia 2012 roku złoŜonej przez 

Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę 
Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabe-
lę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Rosz-
czynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurow-
skiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jo-
lantę Osińską, Barbarę Kurowską, ElŜbietę Kurow-
ską, 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 dzielnic Śródmieście i Wzgó-
rze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Włady-
sława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej, 

opinia pozytywna – 3/0/1 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 15 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG: 
5. Korespondencja.  
6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. 
Ad 2. Porządek obrad został na wniosek Przewodniczącej 
wzbogacony o projekt uchwały wnoszony na sesje w 
trybie 7-dniowym i w takim kształcie zaakceptowany. 
Ad 3. Protokoły z posiedzenia komisji z dnia 19 grudnia 
2011 r. oraz 18 stycznia 2012 r. zostały przyjęte bez 
uwag. 
Ad 4. Prof. Krzysztof Szałucki omówił projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2012 – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Następnie pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2012-2022, który takŜe uzyskał opinię pozytywną 
w głosowaniu: 6/0/0. 
Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła blok projek-
tów uchwał dot. utworzenia Rodzinnych Domów Dziecka 
(RDD). Poinformowała takŜe, Ŝe do projektów uchwał na 
sesji lutowej zostanie wniesiona autopoprawka, wyjaśnia-
jąc jednocześnie czego dotyczy (zmiana tytułu zmienia-
nej uchwały oraz zmiana numeracji w projekcie uchwa-
ły). Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie komisji za-
opiniowali pozytywnie projekty uchwał:  
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- zmiany Uchwały Nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki 
opiekuńczo-wychowawczej RDD Nr 2 w Gdyni (5/0/0). 
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/803/05 Rady Miasta Gdy-
ni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej RDD Nr 4 w Gdyni 
(6/0/0) 
- zmiany Uchwały Nr XXXIV/873/05 Rady Miasta Gdy-
ni z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia 
placówki opiekuńczo-wychowawczej RDD Nr 5 w Gdy-
ni, (6/0/0) 
- zmiany Uchwały Nr XLI/969/06 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia placówki 
opiekuńczo-wychowawczej RDD Nr 6 w Gdyni, (6/0/0) 
- zmiany Uchwały Nr IV/82/07 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia placówki 
opiekuńczo-wychowawczej RDD Nr 7 w Gdyni, (6/0/0) 
- zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdy-
ni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej RDDNr 8 w Gdyni, 
(6/0/0). 
DłuŜszą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie 
zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego 
przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gdyni. Pani Wiceprezydent wręczyła 
członkom komisji opinię radcy prawnego dot. projektu 
uchwały, według którego m.in. uchwała narusza suwe-
renność organu samorządu – Prezydenta Miasta, brak 
takŜe umocowania prawnego dla nałoŜenia przez radę 
miasta na prezydenta obowiązku przedkładania jej 
przedmiotowego raportu w celu jego zaopiniowania. 
W imieniu inicjatywnej grupy radnych wystąpił radny 
Bogdan KrzyŜankowski, który podkreślił pozytywną 
opinię prawną do złoŜonego projektu, sporządzoną przez 
radcę zewnętrznego („nie zgłaszam zastrzeŜeń formalno 
– prawnych. M. Trowski”). Zdaniem radnego odmien-
ność opinii wynika z róŜnego sposobu postrzegania kon-
strukcji prawnych. Radny przyznaje, iŜ choć nie ma 
ustawowego nakazu tworzenia raportu z realizacji 
przedmiotowego programu, raport taki jest opracowywa-
ny, aby móc podsumować działania. Sposób procedowa-
nia nad raportem wyklucza radnych z tej dyskusji. Radny 
wystąpił z propozycją, aby nie poddawać projektu 
uchwały pod głosowanie do momentu skonsultowania 
opinii radcy prawnego z urzędu z p. Trowskim i grupą 
inicjatywną. Radny wnosił takŜe o dyskusję nad tematyką 
uchwały, uwaŜając, Ŝe przekazanie Radzie Miasta moŜ-
liwości pracy nad raportem będzie miało dla problemów 
uzaleŜnień i ich profilaktyki duŜe znaczenie. Zachęcał 
takŜe do rozmowy na temat podziału środków z „kapslo-
wego”. Radny uwaŜa, Ŝe błędem jest nie przedstawianie 
członkom rady/komisji raportu z realizacji programu i nie 
omówienie go na posiedzeniu komisji. Wszyscy powinni 
znać skalę problemu, aby móc odpowiednio reagować. 
Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe wyniki raportu omawiane 
są na posiedzeniu komisji i sesji w momencie przyjmo-
wania programu na kolejny rok.  Radny Zygmunt Zmuda 
– Trzebiatowski stwierdził, Ŝe naleŜy zaopiniować pro-
jekt uchwały pomimo wątpliwości wyraŜonych przez 
radnego B. KrzyŜankowskiego co do sprzecznych opinii 
radców prawnych. 
Projekt został zaopiniowany negatywnie w głosowaniu: 
1/5/0. 
Ad 5. Przewodnicząca poinformowała o otrzymaniu 
kolejnego pisma w sprawie gminnych dopłat do Ŝłobków 
prywatnych. Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel prosiła o 

wstrzymanie dyskusji i działań w tej sprawie, poniewaŜ 
do przedmiotowej ustawy (będącej obecnie w okresie 
vacatio legis)  juŜ zaproponowane są zmiany. Obecny 
kształt ustawy nie przewiduje nadzoru nad wydatkowa-
niem środków z dopłaty, a gminna dotacja powinna mieć 
wpływ na dopłatę rodzica (obniŜenie kosztów). Brak 
takŜe przepisów wykonawczych do ustawy.  
Ad 6. Brak wolnych wniosków. 
Ad 7. Nastepne posiedzenie: 21 marca 2012 r. godz. 
17.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 16 lutego: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta: 

a) druk 4.1: zmiany uchwały Nr XV/278/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2012; 

b) druk 4.2: zmiany uchwały nr XV/279/2011 
RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022; 

c) druk 4.3: wyraŜenia zgody na przekazanie 
środków finansowych dla Komendy Miejskiej 
Policji, 

d) druk 4.23: poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w dzielnicach: Chylonia, Cisowa, 
Pustki Cisowskie – Demptowo. 

4. Sprawy róŜne, korespondencja.  
5. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 1 
Wiceprzewodnicząca Komisji – p.Beata Szadziul otwo-
rzyła obrady i stwierdziła kworum. 
Z porządku obrad zdjęto punkt 3-d) dotyczący opiniowa-
nia druku 4.8, poniewaŜ Komisja jest wnioskodawcą tego 
projektu. 
Ad. 2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 26.01.2012r. został przy-
jęty bez uwag,  jednogłośnie. 
Ad.3 
Pani Alicja Helbin – Zastępca Skarbnika Miasta przed-
stawiła projekt uchwały – druk 4.1 - w sprawie zmian w 
budŜecie Miasta. Przeniesienia środków w budŜecie 
Miasta związane są głównie z realizacją wieloletnich 
projektów unijnych, zadaniami rad dzielnic niezakończo-
nymi w roku 2011, zakupem sprzętu dla straŜy poŜarnej, 
środkami na dofinansowanie budowy komisariatu Policji 
Wzgórze Św.Maksymiliana. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 6/0/0. 
Następnie pani A.Helbin przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022 – 
druk 4.2 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 6/0/0. 
Radny Marcin Horała przedstawił obywatelski projekt 
uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – druk 4.23. 
Bartosz Bartoszewicz wyraził negatywną opinię nt pro-
jektu tej uchwały uzasadniając ją tym, Ŝe w projekcie nie 
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rozgraniczono kompetencji władzy uchwałodawczej i 
wykonawczej. Kompetencją prezydenta jest ustalanie 
szczegółów dotyczących inwestycji. Radny Łukasz Ci-
chowski, broniąc projektu, zauwaŜył, Ŝe są to waŜne dla 
mieszkańców sprawy, o które walczą od wielu lat. Wice-
przewodnicząca – Beata Szadziul zapytała, czy radni, 
którzy wnioskują o wniesienie projektu, składali  wcze-
śniej interpelacje. Marcin Horała wyjaśnił, Ŝe wielokrot-
nie, od dłuŜszego czasu ten temat był przedmiotem inter-
pelacji radnych miasta. 
Projekt zaopiniowano negatywnie – wynik głosowania 
2/4/0. 
Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie  wyraŜe-
nia zgody na przekazanie środków finansowych dla 
Komendy Miejskiej Policji - druk 4.3. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 6/0/0. 
Ad.4 – 
Nie było. 
Ad. 5 
Wiceprzewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 20 lutego: 
 
Porządek posiedzenia:  zaopiniowanie projektów 
uchwał kierowanych na sesję RMG. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia bu-
dŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: 
Proponowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian w dziale oświaty, omówiła – zgodnie z treścią 
załącznika - Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, p. Alicja 
Helbin. 
Skarbnik wskazała m.in. na zmianę ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którą środki z rachunków stano-
wiące dochody własne powinny być przekazywane do 
budŜetu Miasta. W tej sytuacji środki, które zostały prze-
kazane przez szkoły na rachunek budŜetowy Miasta, będą 
kierowane na zasilanie budŜetów szkół. 
Zwiększenia w dziale oświaty wiąŜą się przede wszyst-
kim z faktem osiągnięcia wyŜszych, niŜ planowano, 
dochodów z tytułu wycinki drzew. Tak uzyskane środki 
przekazuje się na prace termomodernizacyjne – dot.  
budynków pełniących funkcje oświatowe.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
_____________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 21 lutego: 
 
Porządek obrad: 

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

szonych na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył dr Marcin Wołek. 
Przewodniczący powitał zebranych i stwierdził kworum. 

Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił kolejno 
projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem komunal-
nym, które następnie zaopiniowano pozytywnie w gło-
sowaniach:  
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dział-
kę nr 65/3 połoŜoną w Gdyni – Oksywie - 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Nowodworskiego - 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Skrzypowej - 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
ul. InŜynierskiej 1 - 6/0/0; 
- wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, ul. 
Chylońska 178 B-C - 6/0/0. 
Skarbnik Miasta prof. dr hab. K. Szałucki udzielił wyja-
śnień w sprawie projektów uchwał: 
- zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2012 – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 7/0/0. 
- zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2012-2022 - opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Następnie Wiceprezydent Dr inŜ. Marek Stępa zareko-
mendował odrzucenie skargi z dnia 20 stycznia 2012 
roku złoŜonej przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja 
Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana 
Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, 
Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita 
Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, 
Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, ElŜbietę Kurowską, 
Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Po-
rzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, 
Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę 
Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran dotyczące-
go uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 
marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, 
rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej. 
Stanowisko w tej sprawie zostało przez BPP oraz kole-
gium Prezydenta podtrzymane. Podjecie uchwały pozwo-
li skarŜącym na wszczęcie postępowania przed sądem, 
który jednoznacznie rozstrzygnie zaistniały spór. Projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
5/0/2. 
Naczelnik Wydz. Środowiska Bartosz Frankowski przed-
stawił syntetyczną informację na temat projektu uchwały 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie w 
głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 3. Protokół z dnia 24 stycznia został przyjęty bez 
uwag w głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 27 marca 
o godz. 16.15.   
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 21 marca: 
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Porządek obrad: 

8. Otwarcie obrad. 
9. Przyjęcie porządku obrad. 
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
11. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG: 
12. Korespondencja.  
13. Wolne wnioski. 
14. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum. 
Ad 2. Do porządku obrad na wniosek Przewodniczącej 
komisji wprowadzono projekt uchwały wnoszony na 
sesję w trybie 7-dniowym w sprawie podniesienia wyso-
kości świadczeń pienięŜnych dla rodziny zastępczej, 
zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
Ad 3. Protokół z dnia 15 lutego br. przyjęto b/u. 
Ad 4. Omówiono i zaopiniowano projekty uchwał kiero-
wane na sesję marcową: 
Wiceprezydent Michał Guć przekazał syntetyczną infor-
macje na temat uchwały w sprawie likwidacji placówek 
opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 1 w Gdyni i Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 3/0/0. 
PowyŜszy projekt uchwały łączy się z uchwałą wprowa-
dzaną aneksem, którą takŜe omówił pan Wiceprezydent – 
zaopiniowano projekt pozytywnie w głosowaniu: 3/0/0. 
DłuŜszą dyskusję wywołał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe 
osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, prezen-
towany przez Wiceprezydenta Marka Stępę oraz Dyrek-
tora ZKM prof. Olgierda Wyszomirskiego. Uchwała 
przewiduje wzrost ceny biletów jednorazowych, nie 
droŜeją natomiast bilety okresowe. Wzrastają takŜe ceny i 
opłaty pochodne (np. kary), a takŜe ceny przewozu osób 
niepełnosprawnych minibusami (za wyjątkiem przejaz-
dów dzieci do szkół).  Wśród przyczyn podwyŜek prof. 
Wyszomirski wymienił m.in. wzrost cen paliw, ujednoli-
cenie opłat w obszarze metropolii trójmiejskiej, wzrost 
stawek elementów wynagrodzenia. Zmieniona uchwała 
wprowadzi takŜe ulgi dla dzieci i młodzieŜy nie posiada-
jących obywatelstwa polskiego (na podstawie dokumentu 
ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia), zbiorcze 
karty elektroniczne dla rodzin wielodzietnych, uprawnie-
nie dla emerytów do legitymowania się innym dokumen-
tem niŜ stosowna legitymacja (potwierdzający uprawnie-
nie), a takŜe porządkuje sprawę nieodebranych biletów 
elektronicznych. Radny Bogdan KrzyŜankowski zgłosił 
wniosek o zmianę zapisu w przepisach porządkowych 
(inna uchwała), polegającą na wykreśleniu z § 6 („Ze 
środków komunikacji miejskiej nie maja prawa korzy-
stać:”), z pkt. 3. (osoby o widocznych objawach choroby 
zakaźnej) słowo „o widocznych objawach choroby za-
kaźnej”, a wpisać „chore zakaźnie”. Po dyskusji wniosek 
poddano pod głosowanie, w wyniku którego został odda-
lony (1/5/0). Projekt uchwały ostatecznie zaopiniowano 
pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1. 
Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w spra-
wie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bez-
płatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowią-
zujących na liniach regularnego transportu wodnego 
(tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i 
Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni zaprezentował p. dyr. ZKM prof. O. 
Wyszomirski. Zmiana cen biletów związana jest m. in. z 

wycofaniem się z projektu gminy Hel, która nie jest w 
stanie dotować tramwaju wodnego. Stąd takŜe zmiany w 
częstotliwości kursów tramwaju do Jastarni i Helu. Opi-
nia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omó-
wił kolejno projekty uchwał związane z realizacja budŜe-
tu Miasta, które zaopiniowano w głosowaniach: 
- zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2012 – 6/0/0; 
- zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2012-2022 – 6/0/0. 
Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła raport z 
realizacji w 2011 roku w Gdyni Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Radny Bogdan KrzyŜan-
kowski pytał o informacje w sprawie konkretnych kwot 
wydawanych na profilaktykę przez gminę. Pani Wicepre-
zydent stwierdziła, Ŝe nie prowadzi się takich wyliczeń, 
poniewaŜ to jakość programów i ich efekty są miernikiem 
realizacji zadań. W realizacji programów profilaktycz-
nych zgodnie z ustawami uczestniczy wiele organizacji i 
jednostek np. szkoły. Po dyskusji projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia raportu uzyskał opinie pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5. Korespondencja nie wpłynęła. 
Ad 6. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
Ad 7. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 18 
kwietnia 2012 r. godz. 17.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 21 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 28 
marca, 

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

1. zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2012; 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

2. zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2012-2022; – opinia po-
zytywna – 5/0/0 

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części Mały Kack i Kar-
winy w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i 
Strzelców, – opinia pozytywna – 7/0/0 

4. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-
Ŝonego przez Andrzeja Sosenko, – opinia pozy-
tywna – 7/0/1 

5. ustalenie przepisów porządkowych dla pasaŜe-
rów korzystających z komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni, – opinia pozytywna – 8/0/0 

6. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej, – opinia pozytywna – 
6/0/2 

7. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen, 
opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i 
ulgowych oraz przepisów taryfowych obowią-
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zujących na liniach regularnego transportu 
wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie 
Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 
– opinia pozytywna – 8/0/0 

8. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu 
ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abo-
namentowej, – opinia pozytywna – 5/3/0 

9. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni, – opinia pozytywna – 7/0/0 

10. kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowa-
nia oraz trybu postępowania w sprawie udzie-
lania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i 
sposobu ich rozliczania, – opinia pozytywna – 
6/0/0 

11. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gdyni na rok 2012, – opinia pozytywna – 7/0/0 

12. ustanowienia pomnika przyrody „Jesion Króla 
Jana”, – opinia pozytywna – 7/0/0 

13. pozbawienie statusu pomnika przyrody lipy 
drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w 
Gdyni, – opinia pozytywna – 7/0/0 

14. zniesienie formy ochrony przyrody z pomnika 
przyrody buka pospolitego rosnącego przy ul. 
Ejsmonda w Gdyni, – opinia pozytywna – 7/0/0 

Uchwały z aneksu: 
2. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, – 

opinia pozytywna – 4/0/0 
3. wzoru informacji na podatek od nieruchomości, – 

opinia pozytywna – 4/0/0 
4. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie Miasta Gdyni, – opinia pozytywna – 
4/0/0 

5. przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mo-
bilności Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – 
Polska. – opinia pozytywna – 7/0/0 

Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-02-07: 
 
5216/12/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2012 
5217/12/VI/K - zmiany planu finansowego UM Gdy-

nia na rok 2012 
5218/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni nr 4899/12/VI/K z 10 stycznia 
2012 r. w sprawie planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami na rok 2012 

5219/12/VI/M - opłaty za udostępnienie map Miasta 
Gdyni oraz wypisów i wykazów zmian 
gruntowych do celów informacyjnych oraz 
hipotecznych na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości 

5220/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
włączenia projektowanych ul. Przemyskiej i 
Nowo ŁuŜyckiej w stan istniejący w ramach 
zadania pn.: „Budowa ulic gminnych wraz z 
infrastrukturą techniczną w rejonie ulic 
Stryjska – Przemyska w Gdyni” 

5221/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa oświetlenia ulic Miłkowej i 
Melisowej w Gdyni” 

5222/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie wypisów i wyrysów oraz map do ce-
lów informacyjnych dla zadań prowadzo-
nych przez Wydział Inwestycji 

5223/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/14/UI/3/W/2010 z dnia 19.01.2010r o 
wykonanie roboty budowlanej ,,Regulacja 
rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. 
Hutniczej wraz z budową sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. 
Mikołaja w Gdyni’’ 

5224/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych w Gdyni 

5225/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w konkursie Biblijnym, któ-
rego współorganizatorem jest Szkoła Pod-
stawowa Nr 21 w Gdyni 

5226/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i materiałów niezbędnych do or-
ganizacji XXX Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego 
„Poezja i Proza Frankofońska” organizo-
wanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni 

5227/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów VII Wo-
jewódzkiego Przeglądu Twórczości Pla-
stycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy” 
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 
w Gdyni 

5228/12/VI/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego 
wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwi-
zacji do Archiwum Państwowego w Gdań-
sku oraz poddanie ich odpłatnemu proce-
sowi dezynfekcji 

5229/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego ( MS.7142.6.19.2009) 

5230/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5231/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5232/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5233/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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5234/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 21 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5235/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 23 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5236/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Krzywej 

5237/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego wniosku o zwrot depozytu są-
dowego 

5238/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/8/MGG/8/D/12 o ekspozycję reklamy 
przy ul.Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 
3L) 

5239/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na podpisanie 
umowy z Energą – Operator S.A. na usłu-
gę dystrybucji energii elektrycznej do Bał-
tyckiego Punktu Informacji Turystycznej 
zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 

5240/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na przygotowanie materiałów o Gdyni do 
wydania na płycie DVD wraz z informato-
rem o atrakcjach miasta 

5241/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
plakatów promujących wydarzenia z ka-
lendarza imprez miejskich w 2012 roku 
oraz broszury z programem imprezy 

5242/12/VI/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji państwowej 
instytucji kultury 

5243/12/VI/S - udzielenia zamówienia na wykonanie 
map 

5244/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu wykonawczego zie-
leni na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 
w Gdyni 

5245/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
11488/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 21 lipca 2009 roku 

5246/12/VI/K - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wycenę samo-
chodów przejmowanych na rzecz Gminy 
na podstawie art. 50 a ust. 1 oraz 130 a 
ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym 

5247/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania pn.: „Budowa parkingu w rejonie 
ulicy Widnej i Chwarznieńskiej w Gdyni” 

5248/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

5249/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej do-
tyczącej modernizacji instalacji wentylacji 
mechanicznej dla sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 18 w Gdyni 

5250/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 200.000 Euro na zakup i do-
stawę papieru do drukarek i kserokopiarek 
dla UMG w 2012 r. 

5251/12/VI/M - określenia stawki czynszu w po-
mieszczeniach tymczasowych 

5252/12/VI/M - wykonania konstrukcji stalowej 
wzmacniającej strop w miejscu postawie-
nia pieca grzewczego w mieszkaniu gmin-
nym nr 1 przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni 

5253/12/VI/M - wstawienia szyby w oknie w gmin-
nym lokalu mieszkalnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. Abrahama 60 w 
Gdyni 

5254/12/VI/M - remontu instalacji gazowej w gmin-
nych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Chwarznieńskiej 14-28 w Gdyni 

5255/12/VI/M - zakupu i wymiany ciepłomierza w 
lokalu gminnym w nieruchomości przy ul. 
Chrzanowskiego 12 w Gdyni 

5256/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Nadzwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

5257/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na km 35 ob-
ręb Wiczlino jako działka nr 174 przezna-
czonej pod budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – 
Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej 
oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śli-
skiej, a docelowo pod drogę publiczną 

5258/12/VI/M - zmiany umów 
KB/630/UI/231/W/2010 i 
KB/552/UI/196/W/2011 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej roz-
budowy ul. Lipowej 

5259/12/VI/M - wydatkowania środków z budŜetu 
Miasta na opłatę za wydanie pisemnej in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego 

5260/12/VI/O - dofinansowania dla IX LO kosztów 
wyjazdu uczniów i opiekunów do zaprzy-
jaźnionej szkoły w Bonn w ramach wymia-
ny polsko-niemieckiej oraz kosztów wyjaz-
du do zaprzyjaźnionej szkoły w Gjovik w 
ramach wymiany polsko-norweskiej 

5261/12/VI/O - dofinansowania organizowanej przez 
Szkołę Podstawową nr 34 XIII Konferencji 
„Metody i formy pracy z uczniem niepełno-
sprawnym w klasie integracyjnej” 

5262/12/VI/O - dofinansowania zkupu nagród dla 
laureatów oraz materiałów niezbędnych do 
organizacji VI edycji międzyszkolnego kon-
kursu interdyscyplinarnego „Potyczki umy-
słów” organizowanego przez Zespół Szkół 
nr 13 

5263/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów V Wojewódz-
kiego konkursu fotograficznego „Krajobra-
zy i architektura Polski”, którego organiza-
torem jest Szkoła Podstawowa nr 34 

5264/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
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turnieju wiedzy o spedycji, którego organi-
zatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych 

5265/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w konkursie mówionego ję-
zyka angielskiego „We can speak English”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 
12 

5266/12/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2012 r. 

5267/12/VI/M - skreślenia z ewidencji lokalu uŜyt-
kowego przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 

5268/12/VI/P - zawarcia umowy z Morskim Oddzia-
łem StraŜy Granicznej w Gdańsku w spra-
wie dofinansowania kosztów funkcjonowa-
nia placówki StraŜy Granicznej w Gdyni w 
2012 r. 

5269/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

5270/12/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego 
Miasta Gdyni w 2012 r. 

5271/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Szyprów przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5272/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z organizacją przez Gimnazjum nr 4 mię-
dzynarodowego spotkania uczniów i na-
uczycieli ze szkół partnerskich z krajów 
współpracujących w ramach Programu 
Comenius 

5273/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 r 

5274/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5154/12/VI/P 
5275/12/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 

wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

5276/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Puckiej 

5277/12/VI/P - organizacji imprezy „Urodziny Gdyni” 
w dniu 10 lutego 2012 r. 

5278/12/VI/P - zakupu 21 egz. reprintu wydawnic-
twa z 1921 r. pt. „Flota Polska” 

5279/12/VI/P - zakupu 10 egz. ksiąŜki „Dzieje po-
wiatu wejherowskiego i puckiego” 

5280/12/VI/M - wyraŜenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni na sztandarze Związku Pił-
sudczyków RP 

5281/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni w logotypie WielobranŜowej 
Spółdzielni Socjalnej „Gdynianka” 

5282/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 

5283/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/1/MGG/1/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego 

5284/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/3/MGG/3/D/12 zawartej z Citiboard 

Media o ekspozycję reklamy przy Alei 
Zwycięstwa 

5285/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/4/MGG/4/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy ul. Ślą-
skiej 

5286/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie nowego zasilania elektrycz-
nego lokalu uŜytkowego przy ul. Morskiej 9 
i 9A wraz z wymianą włącznika głównego 
oraz zabezpieczeń przedlicznikowych 

5287/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/2/MGG/2/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa 

5288/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/45/MGG/45/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy 
ul.Morskiej 

5289/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/5/MGG/5/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy 
ul.Morskiej 

5290/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/46/MGG/46/D/12 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa 

5291/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
sztuk subskrypcji i aktualizacji do nawigacji 
samochodowych posiadanych przez UMG 

5292/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup akceso-
riów samochodowych na potrzeby samo-
chodów słuŜbowych UMG oraz akceptację 
wyboru oferenta 

5293/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości dla 
UMG w 2012 r. 

5294/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w 
trybie bezprzetargowym w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowych poło-
Ŝonych przy ul. Unruga 

5295/12/VI/M - akceptacji umowy 
MG/43/MGG/9/D/11 zawartej z Citiboard 
Media o ekspozycję reklamy przy ul. Mor-
skiej 

5296/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5152/12/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycz-
nia 2012 r. w sprawie udzielenia zamówie-
nie publicznego do 14 tys. EUR na potrze-
by przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

5297/12/VI/S - zawarcia umów na świadczenie 
usług medycznych na potrzeby kwalifikacji 
wojskowej w 2012 r. 

5298/12/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek 
grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego 
Rady Miasta „Czas Gdyni” 

5299/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
łącznej pow. 4538 m2 stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Dickmana przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 
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5300/12/VI/M - udzielenia zamówienie publicznego, 
powyŜej 14.000 a do 200.000 EUR, w try-
bie z wolnej ręki na realizację promocji 
Miasta Gdyni przez Basketball Investments 
w trakcie „Meczu Gwiazd” 

5301/12/VI/M - upowaŜnienia Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni Romana Witowskie-
go 

5302/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną pn.: 
„Przebudowa fragmentu działki drogowej 
wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz 
ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do 
skrzyŜowania z ul. Czeladniczą w Gdyni” 

5303/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200 000 EUR na 
usługę: „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na rozbudowę, 
przebudowę i adaptację Dworca Morskiego 
oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby 
Muzeum Emigracji ul. Polskiej 1 w Gdyni” 

5304/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosz-
tów związanych z organizacją szkoleń w 
ramach konkursu „Gdyński Biznesplan 
2012” 

5305/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i 
obsługę techniczną serwisu internetowego 
forum.gdynia.pl. 

5306/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację logo Gdyni w 
dodatku do „Polska Dziennik Bałtycki” pod 
tytułem „Gdynia się zmienia” 

5307/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na usługę przygotowania pre-
zentacji multimedialnej 

5308/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4986/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 193.000 EUR na 
usługę „Asysta techniczna i konserwacja 
oprogramowania systemu informatycznego 
obsługi zasobu geodezyjno-
kartograficznego i katastru nieruchomości” 

5309/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty notarialne oraz sądowe (Okrzei 
18/1) 

 
2012-02-09: 

 
5310/12/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

 
2012-02-14: 

 
5311/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki 

5312/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Kazimierza Małkowskiego „Anegdoty i cie-
kawostki gdyńskie część druga” 

5313/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Ginące frachtowce” – tom III 

5314/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Morze jak chleb powszedni” – monografii 
prof. kpt Ŝ. w. Daniela Dudy 

5315/12/VI/P - dofinansowania wydania nut 
„Souvenir de La Mer Baltique” op. 19 na 
skrzypce i fortepian Karola Lipińskiego 

5316/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Andrzeja Perepeczki „Opowieści Mórz Po-
południowych. Errata” 

5317/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki o 
historii yassu pod roboczym tytułem 
„Chłepcąc ciekły hel – historia yassu” 

5318/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Zbigniewa Gacha „śycie z zadęciem” 

5319/12/VI/P - zorganizowania spotkania autorskie-
go z Mariuszem Wilkiem w Muzeum Miasta 
Gdyni 

5320/12/VI/P - współpracy dotyczącej przeniesienia 
pomnika gen. Mariusza Zaruskiego i aran-
Ŝacji terenu wokół pomnika 

5321/12/VI/M - przyznania dotacji Fundacji Gospo-
darczej w Gdyni na realizację Gdyńskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości oraz upo-
waŜnienia do zawarcia umowy na wykona-
nie zadania poŜytku publicznego 

5322/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Bosmańskiej, stanowiącej własność pry-
watną 

5323/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonych w Gdyni, przy ul. Beni-
sławskiego i ul. Bosmańskiej, stanowiącej 
własność osoby prawnej 

5324/12/VI/U - zmiany treści umowy 
KB/543/UI/194/W/2011 z dnia 24.10.2011 
r. na wykonanie roboty budowlanej: „Bu-
dowa ul. Małej wraz z infrastrukturą tech-
niczną”. 

5325/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycja pn. „Budowa ul. Małej 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

5326/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
rozbudowy ulicy Orlicz Dreszera 

5327/12/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na najem ter-
minali płatniczych wraz z obsługą i rozli-
czeniem wpłat dokonywanych za pomocą 
kart płatniczych 

5328/12/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

5329/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w konkursie ortograficznym 
języka angielskiego „Spelling contest”, któ-
rego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 
12 w Gdyni 
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5330/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Obe-
rasbach koło Norymbergii w Bawarii w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

5331/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla 
uczestników XVI Zawodów Komputero-
wych MłodzieŜy Szkolnej o Mistrzostwo 
Gdyni organizowanych przez Gimnazjum 
Nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju 

5332/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miej-
skiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
2012 roku 

5333/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie In-
strukcji postępowania w sprawach związa-
nych ze szkoleniami pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni 

5334/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5335/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5336/12/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia z Polskim Związkiem Gimna-
stycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. 
GraŜyny 15, dotyczącego dofinansowania 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej programu szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej sportowo w gimnastyce w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzą-
cej w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 

5337/12/VI/M - przyznania środków finansowych na 
obsługę i konserwację przepompowni ście-
ków obsługującej dwa budynki mieszkalne 
stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

5338/12/VI/M - przyznania środków finansowych na 
obsługę i konserwację przepompowni wód 
opadowych obsługującej budynek miesz-
kalny stanowiący własność Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Chrzanowskiego 10 
ABC w Gdyni 

5339/12/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

5340/12/VI/M - opracowania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dotyczącej wymiany, 
remontu i rozbiórki wybranych elementów 
konstrukcyjnych znajdujących się w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Koło-
brzeskiej 7 w Gdyni 

5341/12/VI/M - zabezpieczenia dwóch stropów w 
mieszkaniach w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni 

5342/12/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Działowskiego 23 w Gdyni 

5343/12/VI/M - przekazania środków finansowych 
na uregulowanie zobowiązania wobec 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” wynika-
jącego z dzierŜawy terenu przyległego do 
budynku Władysława IV 51 w Gdyni 

5344/12/VI/M - przyznania środków finansowych na 
obsługę i konserwację przepompowni ście-
ków obsługującej siedem budynków 
mieszkalnych przy ul. Dickmana oraz jeden 
budynek mieszkalny przy ul. Dickmana 38 

w Gdyni stanowiące własność Gminy Mia-
sta Gdyni 

5345/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
ekspertyzy w sprawie kanalizacji deszczo-
wej 

5346/12/VI/S - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2012 

5347/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych na wybranych kwietnikach se-
zonowych na terenie Miasta Gdyni 

5348/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup narzędzi i 
elektronarzędzi na potrzeby Brygady Ko-
libki 

5349/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do kserokopiarek i 
faksów dla UM Gdyni w 2012 r. 

5350/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5059/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycz-
nia 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków z budŜetu Miasta 
na opłatę notarialną związaną z ustano-
wieniem słuŜebności na działkach gmin-
nych połoŜonych przy ul. Olgierda 28 

5351/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2012 r. 

5352/12/VI/S - archiwizacji dokumentów z wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
prowadzonych w dniu 9 października 2011 
r. 

5353/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/11/MGG/11/D/12 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” 
S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolni-
czej (dz.nr 439/140 KM 65) 

5354/12/VI/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Pomorskim w sprawie realizacji w 2012 r. 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

5355/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

5356/12/VI/S - ustanowienia pełnomocnika Prezy-
denta Miasta Gdyni ds. wyborów – urzęd-
nika wyborczego 

5357/12/VI/M - przekazania do korzystania organi-
zacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni, tj. Centrum Kultury w Gdyni lo-
kalu uŜytkowego, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonego w bu-
dynku przy ul. Armii Krajowej 24 

5358/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z organizacją i zakupem nagród dla 
uczestników interdyscyplinarnego V Woje-
wódzkiego Konkursu „W Kręgu Legend 
Ziemi Kaszubskiej”, którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni 

5359/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Kiejstuta na rzecz 
Energa Operator SA 

5360/12/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. 



14 
 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni ul. Reja 2 

5361/12/VI/M - uŜyczenia pomieszczenia o pow. 
18,28 m2 (+ pow. wspólna 4,15 m2), usy-
tuowanego w baraku przy ul. Świętojań-
skiej 5-7 w Gdyni, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami Oddział Gdynia 

5362/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na Wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni (EZP nr 
MN.271.3.2012) przeprowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200 000 EUR 

5363/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na 37 Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni 

5364/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 

5365/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych na język rosyjski, hiszpański, 
szwedzki oraz niemiecki 

5366/12/VI/M - organizacji XIV Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Alpini-
stów oraz finału „Kolosy 2011” w dniach 9-
11.03.2012 r. w Hali Sportowo - Widowi-
skowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 8 

5367/12/VI/S - wyraŜenia zgody na doubezpiecze-
nie stanów magazynowych i nakładów in-
westycyjnych w lokalach podległych UMG 
w 2012 r. oraz zatwierdzenia wyboru ofe-
renta 

5368/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2615/11/VI/M 
z 5 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego na opracowanie do-
kumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie 
merytoryczne, nadzór, odbiór i kontrolę 
prac dotyczących pilotaŜu ZSIN, rozbudo-
wy aplikacji obsługujących zasób geode-
zyjny 

5369/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go sp. z o.o. w Gdańsku 

5370/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Orłowskiej, przeznaczonych do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

5371/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej odrębny lokal 
mieszkalny nr 1, połoŜonej w budynku przy 
ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

5372/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej odrębny lokal 
mieszkalny nr 3, połoŜonej w budynku przy 
ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

5373/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej odrębny lokal 
mieszkalny nr 4, połoŜonej w budynku przy 
ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

5374/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie koncepcji i 
organizację Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego 2012 w dniu 12 paździer-
nika 2012 r. 

5375/12/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czyn-
szu dzierŜawnego i ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu ustnego nieograni-
czonego na oddanie w dzierŜawę na okres 
15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ta-
trzańskiej 

5376/12/VI/P - konserwacji i napraw monitoringu 
wizyjnego Gdyni 

5377/12/VI/R - zawarcia - pomiędzy gminą Gdynia a 
Barbarą i Leszkiem Janickimi - umowy 
najmu nieruchomości połoŜonej w Szy-
mankowie przy ul. Lipowej 4 

5378/12/VI/R - zawarcia - pomiędzy gminą Gdynia a 
Janem i Renatą Wojtala - umowy najmu 
nieruchomości połoŜonej w Szymbarku 
przy ul. Długiej 28 

5379/12/VI/O - upowaŜnienia pani Ewy Łowkiel – 
wiceprezydent miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z realizacją projektu „Praktyk 
profesjonalista. Opracowanie i wdroŜenie 
innowacyjnego Programu Praktyk Pedago-
gicznych na Wydziale Wychowania Fi-
zycznego AWFiS Gdańsk” 

5380/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych w 
SP Nr 18 w Gdyni na potrzeby realizacji 
projektu sportowego dla dzieci i młodzieŜy 
„Asseko Prokom Juniors” organizowanego 
przez Gdyński Klub Koszykówki Arka 
Spółka Akcyjna i Urząd Miasta Gdyni 

5381/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie 
usługi opróŜnienia lokalu uŜytkowego i 
transportu ruchomości 

 
2012-02-21: 

 
5382/12/VI/M - nieruchomości połoŜonej przy ul. 

Płk. Dąbka 207 
5383/12/VI/M - zatwierdzenia treści umowy dzier-

Ŝawy nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Polskiej 1 

5384/12/VI/P - dofinansowania wydania katalogu 
towarzyszącego wystawie „ColourFull” w 
Galerii „Od czasu do czasu” w Gdyni 

5385/12/VI/K - podpisania aneksu do umowy doty-
czącej zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poni-
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Ŝej 193.000 EUR na usługę usuwania po-
jazdów z dróg, stref zamieszkania i stref 
ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie 
art. 50a ust. 1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 
drogowym 

5386/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

5387/12/VI/O - wyraŜenia zgody na przejęcie przez 
Gminę Gdynia środków trwałych SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni przy ul. Reja 2A 

5388/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1273/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 22 marca 2011 r. 

5389/12/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 2 do umowy Nr SK/663/OZ/45-
W/2011 

5390/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1299/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 22 marca 2011 r. 

5391/12/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 2 do umowy Nr SK/559/4-
W/2011 

5392/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie 
kompleksowej obsługi spraw związanych z 
obecnością dzikiej zwierzyny na terenie 
Gminy Miasta Gdyni 

5393/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 3200/11/V/P 
z dnia 30.08.2011 r. w sprawie najmu czę-
ści powierzchni dachu, elewacji budynku i 
gruntu, na instalację urządzeń systemu 
monitoringu wizyjnego w rejonie Al. Zwy-
cięstwa (stacja bazowa) oraz akceptacji 
Aneksu nr 2 do umowy 

5394/12/VI/M - wykonania badań mykologicznych w 
gminnym lokalu mieszkalnym w budynku 
połoŜonym przy ul. Dickmana 24./w Gdyni 

5395/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go budynku mieszkalnego przy ul. Witolda 
27 w Gdyni 

5396/12/VI/M - wymiany rynien w budynku miesz-
kalnym przy ul. Zapotocznej 8 

5397/12/VI/M - wymiany okien na klatce schodowej 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

5398/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5399/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5400/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5401/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5402/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5403/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego(MS.7142.6.18.2010) 

5404/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 

uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego(MS.7142.6.22.2010) 

5405/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i 
uŜytkowników wieczystych nieruchomości 
sąsiednich 

5406/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Adm.Unruga prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5407/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Adm.Unruga prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5408/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Adm.Unruga prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5409/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Adm.Unruga prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. InŜynierskiej 72 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5411/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Janusza Kor-
czaka przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przebendow-
skich przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5413/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Poziomkowa 88) 

5414/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Sezamowa 57) 

5415/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Ramułta 
32 / 

5416/12/VI/P - dofinansowania publikacji obejmują-
cej działalność Radia „Solidarność” na te-
renie Gdańska, Sopotu i Gdyni w latach 
1982-1989 

5417/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w 
Maarssen w Holandii w ramach wymiany 
międzyszkolnej 

5418/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
5160/12/VI/M z dnia 31 stycznia 2012 roku 
dotyczącego akceptacji wyniku konkursu 
na opracowanie wzoru „Pamiątki z Gdyni” 

5419/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul.Adm.J.Unruga 150 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5420/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5421/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
04/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wzgórze 
św. Maksymiliana” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością przy ul. Legionów 67 w 
Gdyni 

5422/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
12/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność VITA-MED 
Centrum Opieki Medycznej spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 

5423/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, wymiany grafiki w reklamach 
przenośnych typu roll-up w 2012 roku 

5424/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 200.000 EUR na zakup 
mebli biurowych dla UMG w 2012r 

5425/12/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 216 o powierzchni 8,7 m² zlokalizo-
wanego na hali płaskiej 

5426/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/156/92 z dnia 10.06.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym – 
pawilon nr 318 

5427/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie mapy do celów projektowych 
dla terenu w rejonie ul. Władysława IV i ul. 
Wójta Radtkego w Gdyni 

5428/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wydanie warunków przyłączenia do sie-
ci wodociągowej przy ul. Władysława IV, 
ul. Wójta Radtkego w Gdyni (działki nr 
1220 i 1221, obręb 2 Gdynia) oraz przy Al. 
Zwycięstwa (działka nr 38/1, obręb 2 Gdy-
nia) 

5429/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup naczyń 
szklanych, jednorazowych i uzupełnienie 
artykułów gospodarstwa domowego 

5430/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na zakup karmy 
do zimowego dokarmiania ptaków 

5431/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010r. w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gdyni 

5432/12/VI/R - udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Markowi Łucykowi – dyrektorowi Gdyń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednost-
ki budŜetowej w Gdyni 

5433/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia ul. Wiczlińskiej w Gdy-
ni (odcinek od ul Miętowej do końca zabu-
dowań) 

5434/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/657/UI/233/W/2011 z dnia 
30.11.2011 r. na opracowanie projektu 

koncepcyjnego wraz z częścią kosztory-
sową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 
cmentarza w Kosakowie dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”. 

5435/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14 000 euro na opraco-
wanie dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej izolacji akustycznej dla budynku 
zlokalizowanego przy ul. Stryjskiej 7 

5436/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

5437/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 
2012 r. 

5438/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Aspekty psychologiczne i medyczne” w 
dniu 24 marca 2012 r 

5439/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
dokonanie podziału geodezyjnego nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy al. Zwycię-
stwa 169 

5440/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM 
Gdyni przeprowadzonego w trybie przetar-
gu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR i upowaŜnienia do podpisa-
nia umów 

5441/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów informu-
jących o szkoleniach organizowanych 
przez Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

5442/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nowej uak-
tualnionej grafiki na szybie w Gdyńskim 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

5443/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Świętojańskiej/10 Lutego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony na rzecz Forum Kultury sp. z 
o.o. 

5444/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5321/12/VI/M 
z 14.02.2012 r. dotyczącego przyznania 
dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na 
realizację Gdyńskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości oraz upowaŜnienia do zawar-
cia umowy na wykonanie zadania poŜytku 
publicznego 

5445/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup środków 
czystości do ciśnieniowego ekspresu do 
kawy Siena 2 będącego własnością UM 
Gdyni 

5446/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie oce-
ny technicznej i cenowej samochodu słuŜ-
bowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 
38866 

5447/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę i kon-
serwację urządzeń systemu łączności ra-
diowej oraz utylizacji ręcznych miotaczy 
gazu 
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5448/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup płyt wió-
rowych twardych emaliowanych, ich wy-
mianę oraz wypoziomowanie w archiwum 
UM Gdyni 

5449/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 
2012 r. 

5450/12/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa-Operator S.A. za przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznych podstacji pro-
stownikowej przy Al. Niepodległości/Reja w 
Sopocie 

5451/12/VI/P - dofinansowania produkcji i wydania 
filmu „Pan Kapitan” 

5452/12/VI/O - akceptacji zmian w zawartych umo-
wach na lata 2010-2012 

5453/12/VI/P - uchylenia regulaminu Gdyńskiej 
Nagrody Dramatycznej 

5454/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 
2012 roku 

 
2012-02-24: 

 
5455/12/VI/U - podpisania umowy dofinansowania 

zadania „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni 
wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przyby-
szewskiego oraz przebudowa ulicy Kal-
ksztajnów w obrębie skrzyŜowania z ulicą 
Morską” 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [167] – 2012-03-19 – radny Paweł Stolarczyk  

– w sprawie naprawy boisk szkolnych na tere-
nie SP 35 przy ul. Uczniowskiej, 

2. [168] – 2012-03-23 – radna Mirosława Król – 
w sprawie rozliczeń z dotacji dla WKS Flota 
otrzymanych z budŜetu Miasta za rok 2010 i 
2011, 

3. [169] – 2012-03-26 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie decyzji o budowie ul. Poznańskiej, 

4. [170] – 2012-03-26 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania przystanku linii mi-
nibusowej 102 przy ul. Leszczynki 173, 

5. [171] – 2012-03-26 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozwiązań planistycznych i stanu 
prac nad planem zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Chwarzno-Wiczlino, 
rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej. 

_________________________________________ 


