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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 7 
marca: 
 
Tematem posiedzenia była dyskusja nad rewitalizacją 
zaniedbanych dzielnic i miejsc w Gdyni. 
Radny Marcin Horała wstępnie zaprezentował metodolo-
gię prac nad stworzeniem mapy obszarów wymagających 
rewitalizacji. Na początek naleŜy zewidencjonować i 
usystematyzować wiedzę na temat potrzeb rewitalizacyj-
nych, następnie wyselekcjonować obszary do tej proce-
dury oraz ustalić, jaki zakres czynności chcielibyśmy 
rozumieć pod pojęciem rewitalizacji. Kolejnym etapem 
byłaby kwerenda strukturalna po wydziałach i jednost-
kach urzędu oraz opinia z rad dzielnic. 
Rewitalizacji wg tej logiki działania wymaga obszar, na 
którym występuje wyraźny brak lub problem w tkance 
miejskiej, problem o znaczeniu infrastrukturalnym, oraz 
niska jakość przestrzeni publicznej. Członkowie komisji 
wskazali następujące obszary zasługujące ich zdaniem na 
rewitalizację: 

1. Meksyk, 
2. Świecka – Krzywa – Pustki, 
3. Pekin, 
4. Abisynia – Pogórze Dolne (Złota), 
5. Świętego Mikołaja, 
6. Cisowa – granica miasta, 
7. Wilcza – Bobrowa, 
8. okolice Biedronki w Cisowej, 
9. Cisowska, 
10. StraŜacka – Widna, 
11. podwórka w starych dzielnicach, 
12. stare Wzgórze św. Maksymiliana, 
13. Racławicka i okolice, 
14. Rdestowa, 
15. Rybaków, 
16. stare Chwarzno. 

Uzgodniono, Ŝe osoba, która zgłosiła temat do rozwaŜe-
nia, powinna przygotować jego krótki opis. 
Następne posiedzenie – 14 marca, godz. 16.30. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 13 marca: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w Akwarium Gdyńskim. 
Gospodarzami spotkania byli kierownik jednostki p. 

Artur KrzyŜak oraz dyrektor finansowy MIR p. Rafał 
Geremek. Panowie omówili działalność Akwarium, plany 
i zamierzenia związane takŜe z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.  
Współpraca z muzeami i ich partnerami naukowymi 
prowadzona jest w ramach projektu Baltic Museums 2.0 
Plus. W ciągu nadchodzących lat do muzeów uczestni-
czących w projekcie zostanie wprowadzony podnoszący 
jakość zwiedzania elektroniczny system Guide. W ra-
mach projektu 4 SEAS od 2009 r. odbywają się zajęcia 
dla dzieci Pt. „Przygoda z europejskimi morzami”, stwa-
rzające moŜliwość poznania fauny i flory mórz naszego 
kontynentu.  Edukacja Morska prowadzona przez Akwa-
rium, została powołana w 1998 roku w celu popularyzo-
wania wiedzy o morzu. W ciągu roku z oferty edukacyj-
nej korzysta ok. 39 tys. dzieci. Placówka przystosowana 
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. MIR Państwo-
wy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 na komplek-
sową termomodernizację Akwarium Gdyńskiego. W 
ramach projektu przewiduje się: wymianę stolarki okien-
nej, docieplenie dachów i stropodachów, modernizację 
instalacji grzewczej oraz zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii – kolektorów słonecznych, modernizację 
systemów wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła.  
Uczestnicy spotkania mieli moŜliwość zwiedzenia obiek-
tu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 19 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
4. Nagroda Artystyczna Prezydenta miasta Gdyni 

Galion Gdyński za 2011 rok. 
5. Sprawy bieŜące i wniesione. 
6. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwale-

nia budŜetu miasta Gdyni na rok 2012 – projekt zre-
ferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 5/0/0. 
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4.2 zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2012-2022 – projekt zreferował skarbnik 
miasta. Opinia pozytywna – 5/0/0. 

4.9. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na terenie admini-
stracyjnym Gminy Miasta Gdyni przedstawił miej-
ski konserwator zabytków. W budŜecie miasta na 
2012 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 
1.424.322 zł. Wpłynęły 33 wnioski, 1 po terminie, 2 
po terminie. 30 wniosków dotyczy budynków obję-
tych ochroną konserwatorską, 12 złoŜonych wnio-
sków dotyczy budynków wpisanych do rejestru za-
bytków, 18 budynków znajdujących się na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków. Opinia pozytywna 
– 5/0/0. 

Ad. 4 
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Galion Gdyński 
– Komisja zarekomendowała: 

1. pana Andrzeja Śledzia (30-lecie działalności) 
2. Globalticę 

Ostateczną decyzję odnośnie kandydata do nagrody 
komisja wyrazi na następnym posiedzeniu. 
Ad. 5 
Projekt Traffic Design komisja uznała za ciekawy projekt 
z własną wizją i doświadczeniem, postanowiła rekomen-
dować go prezydentowi miasta – 5/0/0. Przedstawiciele 
TD zamierzają spotykać się z radami dzielnic i prezento-
wać im swoje rozwiązania, proszą o wsparcie.  
Ad. 6 
Dzień Teatru będzie obchodzony w Teatrze Miejskim 
27.03. o godz. 19.00 przed premierą na scenie głównej, a 
nagroda artystyczna prezydenta wręczona zostanie 16.05 
o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał 
kierowanych na sesję RM. 
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM; 
Aneks do porządku, pkt 3: zmiany Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku…: 
Przyczyny wniesienia zmian omówił Wiceprezydent 
Michał Guć: 
- uchybienia wykazane przez NIK; 
- element wiąŜący się z programem „Pies w wielkim 
mieście” – wydzielenie na terenie plaŜy obszaru, w gra-
nicach którego umoŜliwi się właścicielom wyprowadza-
nie psów 
W odniesieniu do drugiej z w/w kwestii radny P. Brutel 
zapytał, czy przewiduje się w przyszłości utworzenie  
innych miejsc dla psów. 
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ nie mogą to być tereny 
zlokalizowane w pobliŜu kąpielisk. Pan Guć nie wyklu-
czył podjęcia w przyszłości podobnej inicjatywy. Poten-
cjalnym miejscem, które będzie rozwaŜane, są Kolibki.  
Radny I. Bekisz odniósł się do regulacji, zgodnie z którą 
spółdzielnie mieszkaniowe będą zobligowane do prze-
prowadzania deratyzacji dwa razy w roku pytając, czy 
będzie to obowiązkowe nawet dla tych spółdzielni, w 
których deratyzacja nie jest konieczna.  

Wiceprezydent zobowiązał się do wyjaśnienia powyŜszej 
kwestii i udzielenia odpowiedzi przed marcową sesją.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.13- w spr. ustanowienia pomnika przyrody „Jesion 
Króla Jana”: 
Przedmiotowy projekt, jak i dwa kolejne (4.14 i 4.15), 
przedstawił Wiceprezydent M. Guć.  
Pytanie zadane przez Przewodniczącego komisji, r. A. 
Bienia, dotyczące technik ratowania drzew  i monitoringu 
w przedmiotowym zakresie winno być – zgodnie z suge-
stią Wiceprezydenta – skierowane do ZDiZ i Ogrodnika 
Miasta.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.14- w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 
lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.15- w spr. zniesienia formy ochrony przyrody z pomni-
ka przyrody buka pospolitego rosnącego przy ul. Ej-
smonda …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.11- w spr. kryteriów wyboru inwestycji do sfinansowa-
nia /…/ usunięcia i utylizacji azbestu…: 
Przedstawił Wiceprezydent M. Guć. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Projekty dot. zbycia nieruchomości, występujące pod 
numerami od 4.20 do 4.22, przedstawił Naczelnik T. 
Banel.  
Projekt występujący pod nr-em 4.20 uzyskał jednogłośną 
akceptację 6. głosami „za”. 
Projekty występujące pod nr-ami 4.21 i 4.22 zaopiniowa-
no jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
4.23 – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości …: 
Przedstawił p. T. Banel. 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu …: 
Przedstawił Skarbnik K. Szałucki. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.2.- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części Mały Kack i Karwiny – 
rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców: 
Zapisy planu przedstawili  p. Alicja Kowalska i Wicepre-
zydent M. Stępa. 
Pani A. Kowalska omówiła uwagi, jakie wpłynęły po 2. 
wyłoŜeniu planu i wprowadzone korekty.  
W związku z pytaniem r. J. Miotke o moŜliwość zobo-
wiązania przyszłego inwestora do partycypowania w 
kosztach udroŜnienia wjazdu w ul. Strzelców, Wicepre-
zydent wyjaśnił, iŜ Miasto będzie egzekwować „po ka-
wałku”- kawałek zabudowy, kawałek skrzyŜowania 
(inwestorów będzie co najmniej 3.). Nie moŜna natomiast 
liczyć na to, Ŝe realizację całego zakresu inwestycji ko-
munikacyjnych sfinansują w całości inwestorzy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.4. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez p. A. Sosenko: 
Projekt omówili pp. A. Kowalska i M. Stępa… 
Opinia pozytywna: 6/1/0 
4.8. – w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania …: 
W prezentacji wzięli udział Dyrektor ZDiZ  M. Karboliń-
ski i Kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania, p. T. 
Wojaczek.  
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Proponowane zapisy projektu omówił Wiceprezydent M. 
Stępa. 
Radny I. Bekisz stwierdził, iŜ proponowany wzrost opłat 
jest procentowo bardzo wysoki i przypomniał, Ŝe celem 
utworzenia strefy nie było generowanie zysków (rok 
2011 przyniósł juŜ niemały zysk).  
Pan T. Wojaczek poinformował, iŜ zysk, po odjęciu 
kosztów, ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 
ok. 7 mln. zł.  
Radny I. Bekisz argumentował, iŜ Gdynia zawsze zbiera-
ła pozytywne opinie z racji niskich stawek opłat w obrę-
bie strefy. Głównym celem strefy – przypomniał radny – 
było doprowadzenie do rotacji na miejscach parkingo-
wych  Śródmieścia.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ uzyskiwanie rotacji jest 
nadal zasadniczym celem. DroŜenie biletów komunikacji 
publicznej i brak zmian jeśli chodzi o wysokość opłat za 
miejsca parkingowe sprawią, iŜ korzystanie z samocho-
dów osobowych będzie coraz atrakcyjniejsze.  
Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe im większa odle-
głość, tym rośnie znaczenie róŜnicy w kosztach korzysta-
nia z komunikacji publicznej i samochodu osobowego. 
Jednym z celów podwyŜki jest zniechęcenie do korzysta-
nia z samochodów osoby dojeŜdŜające z mniejszych 
odległości.  
Radny I. Bekisz stwierdził, iŜ przy dotychczasowych 
cenach nadal korzystniejsze jest korzystanie z autobusów.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ w grę wchodzi takŜe 
koszt benzyny.  
Proponowana podwyŜka jest pierwszą od 2008 r.  
Pan T. Wojaczek zaznaczył, iŜ powszechna dostępność 
do miejsc parkingowych sprawiłaby, Ŝe utrzymywanie 
strefy płatnego parkowania straciłoby rację bytu.  
W związku z pytaniem r. P. Brutela o koszt prowadzenia 
strefy, p. M. Karboliński  poinformował, iŜ koszt serwi-
sowania opłacony jest z góry – do 2013 roku włącznie 
(wynik przetargu). Z chwilą, gdy dotychczasowa umowa 
przestanie obowiązywać, zostanie zawarta nowa i ceny 
prawdopodobnie znacząco wzrosną, bo i koszty eksplo-
atacji sukcesywnie rosną.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe rosną takŜe wpływy. 
Ich wzrost świadczy o tym, Ŝe strefa się wypełnia, a 
zatem podwyŜka jest konieczna.  
Wiceprezydent zaprzeczył stanowczo w związku z suge-
stią r. I. Bekisza, iŜ stosowana jest praktyka nielegalnego 
wydawania uprawnień.. 
Na pytanie r. B. KrzyŜankowskiego o przeznaczanie 
środków uzyskiwanych ze strefy p. M. Karboliński wyja-
śnił, iŜ ZDiZ jest jednostką budŜetową, a zatem środki 
trafiają do budŜetu.  
Jak stwierdził Wiceprezydent, pieniądze mogą być prze-
znaczane na róŜne cele – mogą słuŜyć doŜywianiu dzieci 
jak i budowie parkingów.  
Kolejne pytanie r. B. KrzyŜankowskiego dotyczyło pla-
nów związanych z ewentualnym rozszerzeniem strefy.  
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iŜ rozszerzenie odby-
wa się na wniosek mieszkańców.  
Pan T. Wojaczek stwierdził, iŜ zagęszczenie na ul. Ślą-
skiej jest wynikiem ulokowania się tam wielu firm. Przy-
znał teŜ, Ŝe zagęszczenie na ulicach Partyzantów i Ko-
pernika ma związek ze strefą.  
Odpowiadając na pytanie r. KrzyŜankowskiego o budowę 
parkingów przesiadkowych Wiceprezydent poinformo-
wał o pracach z tym związanych na kierunku Dąbrowa – 
Wielki Kack – Karwiny. Gmina wspomaga proces budo-
wy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, w związku z którą 

realizowane będą parkingi wielopoziomowe. Kolej na 
odcinku do Gdyni ma być gotowa w 2014 roku.  
Wniosek radnego I. Bekisza o zmianę wysokości opłat w 
taki sposób, aby opłata za pierwsze pół godziny wynosiła 
1 zł., zaś za całą godzinę 2,50 zł., nie został przyjęty. 
Wynik głosowania: 3gł. za; 3 gł. przeciw.  
Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie: 4/1/1 
4.9. - w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane …: 
O przedmiocie projektu mówił Konserwator R. Hirsch.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 5. aneksu do porządku obrad: projekt uchwały w spr. 
przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności 
Aktywnej (PUMA)…: 
Projekt przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.  
Odpowiadając na pytanie r. Bekisza o koszt przedsię-
wzięcia, Wiceprezydent stwierdził, iŜ dokładne kwoty 
będą podane na sesji. Prawdopodobnie będzie to niski 
koszt w przypadku Gdyni.  
W związku z postulatem r. P. Stolarczyka o podanie 
większej liczby szczegółów, najpóźniej na marcowych 
obradach RMG, Wiceprezydent poinformował, iŜ do 
Stowarzyszenia przystąpi kilkadziesiąt gmin.  
Wiceprezydent stwierdził ponadto, iŜ cele Stowarzysze-
nia są zgodne z celami Miasta Gdyni. 
Radny  P. Stolarczyk prosił o rozwaŜenie, czy działań 
przypisanych Stowarzyszeniu nie moŜna zrealizować w 
gronie gmin tworzących NORDA.  
Wiceprezydent zapewnił, Ŝe takŜe w ramach NORDA 
omawiana jest kwestia ścieŜek. W przedmiotowym przy-
padku chodzi jednak o metropolię i współpracę z Gdań-
skiem.  
Radny P. Stolarczyk zwrócił uwagę, iŜ  róŜne są potrzeby 
Gdańska i Gdyni. Zdaniem radnego interesy obu gmin 
nie są spójne.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ w przypadku omawianego 
projektu nie chodzi o jednostkowe zadania, tylko o sym-
boliczne wspieranie się w przedmiotowym zakresie. Są 
jednak takie kwestie, w których interesy gmin są zbieŜne 
i w takich przypadkach współpraca jest wskazana.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 26 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.  
2. Informacja nt. średnich wynagrodzeń w gdyń-

skiej edukacji osiąganych w roku 2012.  
3. Sprawy wniesione. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na 2012 rok: 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika Miasta 
Gdyni, p. Alicja Helbin.  
W kontekście budŜetu działu edukacji radny A. Bień 
przypomniał o potrzebach zgłoszonych po wizycie komi-
sji w Zespole Szkół Mechanicznych – szkoła bazuje na 
starym  sprzęcie. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel zapewniła, iŜ potrzeby 
szkoły są rozpoznane. Prowadzone są rozmowy z firmą, 
która – w ramach umowy – kształci uczniów. Zaopatrze-
nie szkoły w sprzęt najnowszej generacji jest celem, do 
realizacji którego gmina, wspólnie ze szkołą, będą dąŜyć. 
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Urządzenia są bardzo drogie, a szkoła ma takŜe inne 
potrzeby.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Przyp. prot.: w prezentacji powyŜszych projektów brali 
udział członkowie Komisji Statutowej.  
4.17- w spr. przyjęcia raportu z realizacji w 2011 r. w 
Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii: 
Treść i strukturę dokumentu omówiła Wiceprezydent E. 
Łowkiel.  
W związku z pytaniem r. A. Bienia, Wiceprezydent 
szerzej omówiła organizowany, w ramach działań pre-
wencyjnych Policji, konkurs małych form teatralnych, 
adresowany do młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej. Taka forma cieszy się duŜym zainteresowaniem 
młodzieŜy (w roku 2011 miała miejsce 12. edycja kon-
kursu).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.18- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. wyraŜenia zgody 
na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a 
okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu 
kosztów pobytu dzieci …: 
Przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za. 
Ad 2. 
Informację nt. przyczyn determinujących wyniki osiąga-
ne w zakresie średnich wynagrodzeń w grupie nauczycie-
li przedstawiła Wiceprezydent  E. Łowkiel.  
Ad 3. 
W związku z pytaniem r. M. Balsewicz dot. wniosku 
rodziców ucznia o nauczanie indywidualne, Wiceprezy-
dent podkreśliła, iŜ szkoły obowiązuje kaŜdorazowo 
orzeczenie poradni. 
W kontekście powyŜszego Wiceprezydent stwierdziła, iŜ 
nauczanie indywidualne niszczy budŜet  - tak duŜa jest 
skala zjawiska.  
Jedna z obecnych na posiedzeniu przedstawicielek 
związków zawodowych, p. E. Biernacka, poinformowała 
o niepokojącym zjawisku zwiększania się liczby uczniów 
z tzw. dysfunkcjami. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 27 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Polityka rowerowa miasta. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1. w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 
rok – projekt zreferował skarbnik miasta. 
Zmiany wynikają z porządkowania budŜetu 
2011. Opinia pozytywna – 6/0/0 

2. w sprawie zmian w WPF – opinia pozytywna – 
6/0/0 

3. przystąpienie do Stowarzyszenia PUMA – pro-
jekt zreferował wiceprez. M.Stępa. PUMA nie 
deklaruje rozwoju ścieŜek rowerowych. Opinia 
pozytywna – 6/0/0. 

Ad. 2 
Politykę rowerową miasta przybliŜył komisji Marcin 
Wołek, pełnomocnik Prezydenta. Problematyka rowero-

wa to bardzo szerokie zagadnienie; równieŜ w Polsce nie 
ma ucieczki od komunikacji rowerowej. Polska nigdy nie 
stanie się Kopenhagą pod względem ilości osób prze-
mieszczających się na rowerach, ale kaŜdy procent uŜyt-
kowników dróg, którzy przesiądą się na rower, daje 
wymierne korzyści. ZrównowaŜona mobilność to rów-
nieŜ rolkarze. W wielu miastach triumfy świeci rower 
miejski, lecz system ten sam się nie finansuje, nawet 
pomimo reklam. W Gdyni nie ma jeszcze spójnego sys-
temu dróg rowerowych; realizowany jest unijny projekt 4 
ścieŜek komunikacyjnych; inwestycja obejmuje teŜ par-
kingi typu bike and ride. Dodatkowo zlecone teŜ zostały 
przetargi na kilka innych ścieŜek. 
Patrząc przyszłościowo, nie jest dobrym pomysłem mie-
szanie ruchu rowerowego z pieszym.  
Rozmawiano równieŜ o sposobie poruszania się po ścieŜ-
kach (m.in. o prędkości jazdy), o konieczności rozróŜnia-
nia ścieŜek komunikacyjnych i rekreacyjnych, o rozbu-
dowie sieci ścieŜek rowerowych.  
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 marca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych 

na sesję RMG. 
3. Sprawozdanie z funkcjonowania ZKM Gdynia 

oraz MZKZG. 
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
5. Korespondencja. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Przewodniczący komisji dr Marcin Wołek powitał 
zebranych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformował, Ŝe 
przez NSA został uchylony zakaz składowania odpadów 
na kwaterze B2 w Ekodolinie. Następnie omówił projekty 
uchwał w sprawach dot. gospodarowania mieniem ko-
munalnym: 
- upowaŜnienia do reprezentowania Rady Miasta Gdyni 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdań-
sku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w War-
szawie – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
- wyraŜenia zgody na zbycie części nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
Alei Zwycięstwa – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0. 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Łabę-
dziej – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Łabę-
dziej – Kormorana – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0. 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, oznaczonej jako 
działka nr 821/158, km 58 obręb Gdynia, o pow. 288 m2, 
zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00036630/04 – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Kolejnym gościem komisji był pan Wiceprezydent Mi-
chał Guć, który omówił projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 6/0/0. 
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Skarbnik Miasta prof. dr hab. Krzysztof Szałucki przed-
stawił kolejno projekty uchwał w sprawie: 
- zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2012 – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0; 
- zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2012-2022 – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Następnie pan Wiceprezydent dr inŜ. Marek Stępa, 
wspomagany przez dyr. BPP Marka Karzyńskiego omó-
wili projekty uchwał w sprawach: 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Mały Kack i Karwiny w Gdyni, 
rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców, zaprezentowane 
wraz z omówieniem uwag do planu i ich rozstrzygnię-
ciem – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Andrzeja Sosenko – opinia pozytywna w głosowa-
niu: 6/0/0. 
- ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i 
opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz 
wprowadzenia opłaty abonamentowej. Ustalając wyso-
kość opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 
(2008 r.) brano pod uwagę koszty korzystania z komuni-
kacji miejskiej, korelując te wydatki. Dla utrzymania 
prawidłowych relacji cenowych pomiędzy opłatami za 
parkowanie a cenami biletów komunikacji miejskiej, 
zasadnym staje się podwyŜszenie ceny płatnych parkin-
gów w SPP przy planowanym kolejnym wzroście cen 
biletów transportu zbiorowego, zapewniając tym samym 
rotację pojazdów na śródmiejskich parkingach i stymulu-
jąc wybory osób poruszających się w centrum Gdyni. 
Dyskusja: radny Paweł Stolarczyk nieprzekonany argu-
mentami Wiceprezydenta, zawnioskował o utrzymanie 
stawki za parkowanie w strefie na 30 min. – opłata 50 gr. 
Wniosek upadł w głosowaniu: 1/5/1. 
Radna Mirosława Król zapytała o wysokość zysku ze 
strefy. Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, Ŝe inwestycja 
dotąd się nie zwróciła, prawdopodobnie wpływy pokryją 
koszty uruchomienia strefy do końca bieŜącego roku. 
Radna przypomniała, Ŝe powołanie SPP miało wymusić 
rotację pojazdów na miejscach parkingowych w Śród-
mieściu, a nie generowanie zysku z jej funkcjonowania – 
stąd podniesienie cen nie ma sensu. Wiceprezydent w 
odpowiedzi powtórzył argument o relacjach kosztów 
dojazdu transportem publicznym do prywatnego, co nie 
działałoby na korzyść płynności ruchu w centrum Gdyni 
przy braku wzrostu cen za parkowanie. Projekt uchwały 
w rezultacie uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 
5/1/1. 
- przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilno-
ści Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – Polska. 
Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1. 
Ad 3. Przewodniczący MZKZG Hubert Kołodziejski 
przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności 
Związku oraz plany organizacji i dystrybucji biletów na 
okres Euro 2012.  
C.d. ad 2. Dyrektor ZKM Olgierd Wyszomirski omówił 
projekty uchwał w sprawach: 
- ustalenie przepisów porządkowych dla pasaŜerów ko-
rzystających z komunikacji miejskiej organizowanej 
przez ZKM w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0; 
- zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej – opinia pozytywna w głosowaniu: 4/2/0; 

- zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i 
uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz 
przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regu-
larnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po 
akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
C.d. ad 3. Pan dyrektor ZKM przedstawił takŜe sprawoz-
danie z działalności Zarządu za 2011 rok, udzielając 
wyjaśnień na prośbę radnych. Stosowne opracowanie 
zostało przekazane radnym wczesniej drogą elektro-
niczną. 
Ad 4. Protokoły z dnia 10 stycznia i 21 lutego br. zostały 
przyjęte bez uwag. 
Ad 5. Przewodniczący poinformował członków komisji o 
piśmie pana B. Lewińskiego, którego skarga na dyrektora 
PUP była omawiana na posiedzeniach komisji i odrzuco-
na uchwałą rady jako bezzasadną. Projekt uchwały w tej 
sprawie złoŜyła Komisja Strategii i do niej pan Lewiński 
kieruje korespondencje z uwagami dot. procesowania nad 
przedmiotową skargą, uznając dowolność działania w 
jego sprawie. Radni nie zgodzili się ze stwierdzeniami 
zawartymi w piśmie. Pan lewiński otrzyma stosowna 
odpowiedź. 
Ad 6. Termin kolejnego posiedzenia: 24 kwietnia 2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 16 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Wstępne omówienie propozycji nazw ulic oraz 
informacja nt. działań zmierzających do okre-
ślenia lokalizacji pomnika Tadeusza Wendy.  

Ad 1. 
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w sprawie uchwalenia 
budŜetu /…/ na rok 2012: 
Charakter zmian i ich genezę omówił Skarbnik Miasta 
Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Zmniejszenie wydatków i dochodów jest pochodną in-
formacji przekazanej przez ministerstwo finansów, iŜ 
udział gmin w PIT ulegnie zmniejszeniu o ponad 11 mln. 
zl. Sytuację ratuje fakt otrzymania od stoczni kolejnej 
transzy długu w wysokości 8 mln. zł.  
Zmniejszy się kwota subwencji oświatowej oraz środki 
przewidziane na realizację programu „Mój biznes II”.  
Pokrycie niedoboru nastąpi w wyniku uzyskania środków 
z tytułu niezrealizowania w b.r. części zaplanowanych 
inwestycji. 
Wykaz poszczególnych zmniejszeń i zwiększeń jak w 
uzasadnieniu projektu.  
Przewodniczący komisji r. Andrzej Kieszek wyraził 
niepokój z tytułu odsunięcia w czasie realizacji przed-
szkola na Wiczlinie.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 2 gł. za 
4.2.- w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Prezentujący projekt p. K. Szałucki wskazał na zmiany w 
dokumencie, które dotyczą przyszłych lat (rozbudowa, 
przebudowa, adaptacja i wyposaŜenie  Muzeum Emigra-
cji w latach 2013-2014 oraz rozbudowa Szkoły Muzycz-
nej w latach 2013-2015). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 2 gł. za 
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4.3 – w spr. przejęcia na własność Gminy pojazdów 
usuniętych z dróg …: 
Przedstawił Skarbnik K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 2 gł. za 
Ad 2. 
Radna M. Balsewicz zgłosiła potrzebę podjęcia decyzji 
na jednym z kolejnych posiedzeń o  nazwaniu jednej z 
ulic Kaczych Buków imieniem Janusza Uklejewskiego 
(zasłuŜony fotograf Gdyni) i przypomniała o prośbie r. Z. 
Zmudy Trzebiatowskiego, aby komisja rozwaŜyła moŜ-
liwość nazwania Centrum Kultury imieniem Janusza 
Popławskiego.   
Przewodniczący A. Kieszek poinformował o zaplanowa-
nym spotkaniu członków 2. komitetów (w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Gdyni), działających na rzecz 
powstania pomnika Tadeusza Wendy. Celem spotkania 
będzie sformalizowanie połączenia się komitetów w 
jeden i wzmocnienie tym samym skuteczności podejmo-
wanych działań. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 18 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

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

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Do proponowanego porządku obrad na wniosek 
Przewodniczącej dodano projekt uchwały wnoszonej 
aneksem do porządku obrad sesji RMG 
Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 21 marca 2012 r. 
został przyjęty bez uwag. 
Ad 4. Omówiono kolejno projekty uchwał kierowanych 
na kwietniowa sesję: 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w spra-
wie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 – 
referował prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. Opinia 
pozytywna w głosowaniu: 3/0/0; 
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Mia-
sta Gdyni na lata 2012-2024 – takŜe referował pan 
Skarbnik. Opinia pozytywna w głosowaniu: 3/0/0; 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 02.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu 
Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych 
im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni – przedstawił Z-ca 
Dyrektora MOPS p. Franciszek Bronk. Opinia pozytywna 
w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (referowała Przewodnicząca) - opinia 
pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 5. Korespondencja nie wpłynęła. 
Ad 6. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 16 maja 2012 r. 
godz. 17.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-02-28: 
 
5456/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
5457/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

5458/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2012 rok 

5459/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup farb 
ognioochronnych zabezpieczających ele-
menty drewniane w adaptowanym na ar-
chiwum pomieszczeniu Urzędu Miasta 
Gdyni 

5460/12/VI/P - uczestnictwa w Ogólnopolskim Kon-
gresie Regionów 

5461/12/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Fe-
stiwalu dla Kobiet PROGRESSteron 

5462/12/VI/P - opłata za udostępnienie map Miasta 
Gdyni oraz wpisów i wykazów zmian grun-
towych do celów informacyjnych na po-
trzeby Wydziału Kultury w 2012 roku 

5463/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w 
Gdyni – Cudawianki 

5464/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „Adaptacja pomiesz-
czeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3” 

5465/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej 
w Gdyni na odcinku od ul. Chwaszczyń-
skiej do Szafranowej” 

5466/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Granatowej 
w Gdyni” 

5467/12/VI/U - zmiany Zarządzenia Nr 4423/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.12.2011 
r. oraz Zarządzenia Nr 5065/12/VI/U Pre-
zydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2012 r. 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14 000 EUR na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej urządzeń pro-
jektowanych w ramach Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem w Gdyni 

5468/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w 
ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

5469/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla zwycięzców „Kon-
kursu Wiedzy o Europie”, „Teatralii Gimna-
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zjalnych” oraz „Konkursu Piosenki Euro-
pejskiej” organizowanych przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni 

5470/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w Międzyszkolnych 
Mistrzostwach Gdyni szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w szachach, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych w Gdyni 

5471/12/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 4 
w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu 
nagród w konkursach: Wojewódzki Kon-
kurs Wiedzy o Teatrze oraz Międzyszkolny 
Konkurs Ortograficzny 

5472/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 12 
011/05/IV/S w sprawie przygotowywania i 
przedkładania projektów uchwał i zarzą-
dzeń 

5473/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego w budynku miesz-
kalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni 

5474/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia dwóch 
gminnych lokali mieszkalnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Leszczynki 155 w 
Gdyni 

5475/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go budynku mieszkalnego przy ul. Chwar-
znieńskiej 192 w Gdyni 

5476/12/VI/M - uszczelnienia przewodów dymowych 
prowadzących do mieszkania w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 
w Gdyni 

5477/12/VI/M - montaŜu nasady kominowej i trzech 
kominków wentylacyjnych w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 
11 w Gdyni 

5478/12/VI/M - remontu sufitu w pokoju w lokalu 
mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy 
ul. Spacerowej 9 w Gdyni 

5479/12/VI/M - naprawy części dachu w budynku 
mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w 
Gdyni 

5480/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5481/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5482/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.7142.6.5.2008) 

5483/12/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.7142.6.5.2010 ) 

5484/12/VI/M - zawarcia porozumienia w sprawie 
przeprowadzenia wspólnego postępowania 
o zamówienie publiczne na „Wykonanie 
ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania 
EkoDolina Sp. z o.o. w ŁęŜycach, wpływu 
na stan środowiska oraz jakość Ŝycia 
mieszkańców istniejącej zabudowy wokół 
zakładu, a takŜe doraźnych i systemowych 
metod ograniczenia negatywnego oddzia-
ływania” i udzielenia zamówienia wybra-
nemu wykonawcy 

5485/12/VI/M - stawek czynszu dzierŜawnego na 
nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

5486/12/VI/M - zatwierdzenia treści protokołu 
uzgodnień dot. przekazania w drodze da-
rowizny nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. StraŜackiej 

5487/12/VI/M - wyraŜenia zgody o wystąpienie na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego (ul. Jana Brzechwy) 

5488/12/VI/M - przyjęcia treści Aneksu nr 1/2012 do 
umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu 
uŜytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 
24, podpisanej z Polskimi Liniami Oce-
anicznymi S.A. 

5489/12/VI/M - przyjęcia treści Aneksu nr 1/2012 do 
umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu 
uŜytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 
24, podpisanej z Pol-Levant Linie śeglu-
gowe Sp. z o.o. 

5490/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/6/MGG/6/D/12 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej 
- dz.nr 158/19 KM 1 

5491/12/VI/M - skrócenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości będącej w uŜyt-
kowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszka-
niowej „Bałtyk” 

5492/12/VI/M - wykonania remontów mieszkań przy 
ul. Dickmana 20 ,Huzarskiej 1B, Powstania 
Wielkopolskiego 107, Wiśniewskiego 9 w 
Gdyni 

5493/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup map na 
potrzeby Wydziału Środowiska Urzędu 
Miasta Gdyni 

5494/12/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie urządzeń w pasach drogowych 

5495/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy KB/390/UI/133/W/2011 z dnia 
02.07.2011 zawartej pomiędzy Gmina Mia-
sta Gdyni a firmą „TIMP SYSTEM Projekty, 
Ekspertyzy, Generalne Dostawy” z Gdań-
ska 

5496/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy KB/681/UI/255/W/2010 z dnia 
26.11.2010 zawartej pomiędzy Gmina Mia-
sta Gdyni a firma „NORD Investments” z 
Gdańska 

5497/12/VI/U - powołania Miejskiej Komisji Urbani-
styczno – Architektonicznej 

5498/12/VI/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia 
za udział w pracach Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej w latach 
2012 – 2013 

5499/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na obsługę autorsko-konserwatorską sys-
temu informatycznego „Archiwum – Intra-
netowy System Archiwizacji” 

5500/12/VI/S - udzielenia zamówienia na zakup 
oprogramowania dla Biura Ogrodnika Mia-
sta 

5501/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę konserwacji i asysty technicznej 
systemu informatycznego wspomagające-
go pracę Urzędu Stanu Cywilnego 
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5502/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. 
o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających( zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

5503/12/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni 

5504/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu 
oraz trybu pracy komisji konkursowej 

5505/12/VI/R - upowaŜnienia do zawierania umów z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
o dotacje celowe 

5506/12/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do 
kwoty 14.000 EUR na zakup worków do 
pojemników do segregacji odpadów oraz 
worków do wózków do zbiórki odpadów w 
ramach realizacji programu "Urząd przyja-
zny środowisku - system gospodarki odpa-
dami" 

5507/12/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 
Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31 

5508/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 18/2012 do umowy Nr 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. 
zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z 
siedzibą w Kościerzynie w sprawie realiza-
cji zadania z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu całodobowej 
opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych 
opieki rodzin naturalnych 

5509/12/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala 
Morskiego im. PCK w Gdyni w związku z 
realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części 
zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 
przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i 
wyposaŜenia” 

5510/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14000 EUR na świadczenie 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim 
oraz niektórym egzotycznym i gospodar-
skim z terenu Gminy Miasta Gdyni 

5511/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na 
częściowej wymianie instalacji wody zimnej 
przy budynku mieszkalnym przy ul. Ryba-
ków 3 w Gdyni 

5512/12/VI/S - wyraŜenia zgody na remont ścian 
Archiwum UMG uszkodzonych podczas 
awaryjnego wycieku z rury ciepłowniczej 
OPEC 

5513/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 13367/09/V/S z dnia 
22.12.2009 dot. uzupełnienia zabezpie-
czenia środków na kolejne lata obsługi 

umowy na najem i obsługę Sali Bankieto-
wej w Urzędzie Stanu Cywilnego 

5514/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup flag 
5515/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

5516/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XXVIV Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej organizowanego 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

5517/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla uczestniczek Baltic Rythmic 
Gymnastics Junior Cup organizowanych 
przez Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących w Gdyni 

5518/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z za-
przyjaźnionego liceum w St. Junien we 
Francji w ramach wymiany międzyszkolnej 
z VI Liceum Ogólnokształcącym 

5519/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
XIX Ogólnopolskich Warsztatów Matema-
tycznych Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, któ-
rych organizatorem jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

5520/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników finałów IV edycji Interdyscy-
plinarnej Olimpiady „Magellan 2011/2012” 
organizowanej przez Szkołę Podstawową 
nr 40 w Gdyni 

5521/12/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 
4765/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 20.12.2011 r. 

5522/12/VI/M - zwolnienia z opłat czynszu najmu 
lokalu uŜytkowego stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonego przy ul. 
Abrahama 64 

5523/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. 
Gulgowskiego w Gdyni 

5524/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia ul. Promiennej w Gdy-
ni 

5525/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. śół-
kiewskiego w Gdyni na odcinku od ul. Bel-
wederskiej do ogródków działkowych 

5526/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Lnianej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli i uŜytkowników wie-
czystych nieruchomości sąsiednich 

5527/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu wykonawczego 
konstrukcji płyty pamiątkowej 

5528/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5381/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 
2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 EUR, na 
wykonanie usługi opróŜnienia lokalu uŜyt-
kowego i transportu ruchomości 
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5529/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2137/11/VI/M 
z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyra-
Ŝenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
Gdyni - Miasta na prawach powiatu nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ulicy 
Adm. J. Unruga 

5530/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny, 
wykazu oraz warunków przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Janka Wiśniew-
skiego 22C przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

5531/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Aragońskiej 24-30 przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

5532/12/VI/M - określenia warunków dołączenia 
oraz wykazu nieruchomości gruntowej za-
budowanej w Gdyni, przy ul. Orzechowej 
28 

5533/12/VI/M - określenia warunków dołączenia 
oraz wykazu nieruchomości gruntowej nie-
zabudowanej połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Kordeckiego 4 

5534/12/VI/P - przygotowania projektu i wykonania 
pamiątkowej tablicy dla okrętu ORP Piorun 

5535/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pie-
częci metalowych na potrzeby UMG do 
14000 EUR w 2012r oraz akceptacji wybo-
ru oferenta 

5536/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów 
metalowych na potrzeby Archiwum UMG 
oraz StraŜy Miejskiej 

5537/12/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację rejestru wyborców 
Gminy Miasta Gdyni 

5538/12/VI/P - przygotowania scenariusza i prowa-
dzenie Gali konkursu „Gdynia bez Barier” 

5539/12/VI/P - druku przewodnika po Gdyni zawie-
rającego informacje o dostępności tras i 
obiektów dla osób z niepełnosprawnością 

5540/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, 
na nabycie autorskich praw majątkowych 
do znaku graficznego i hasła reklamowego 

5541/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych na potrzeby kampanii „Mały 
procent, wielka sprawa!”. 

5542/12/VI/R - współorganizacji Harcerskiego Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni 

5543/12/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy 
nr SK/383/MG/104-W/2012 z dnia 16 lute-
go 2012 roku na współorganizację XIV 
Ogólnopolskich Spotkań PodróŜników, śe-
glarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2011 

5544/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla UMG w 
2012 r. 

5545/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na produkcję i emisję spotu ra-

diowego promującego Ogólnopolskie Spo-
tkania PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 

5546/12/VI/M - akceptacji treści porozumienia doty-
czącego ekspozycji sprzętu podróŜniczego 
w związku z organizacją XIV Ogólnopol-
skich Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Al-
pinistów w Hali Sportowo – Widowiskowej 
„Gdynia” w dniach 9-11.03.2012 r. 

5547/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14000 EUR na montaŜ i demontaŜ plaka-
tów wielkoformatowych w centrum Gdyni 

5548/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie części stu-
dium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: 
„Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wy-
posaŜenie budynku Dworca Morskiego 
oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby 
Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

5549/12/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Mu-
zeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy 
remont, renowację i konserwację pokładu 
na rufie statku – Muzeum Daru Pomorza w 
Gdyni 

5550/12/VI/P - wykonania akwareli o tematyce 
gdyńskiej 

5551/12/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

5552/12/VI/M - udostępnienia hali sportowo-
widowiskowej „Gdynia” na potrzeby orga-
nizacji XIV Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów oraz finału 
„Kolosy 2011” w dniach 9-11.-3.2012 r. 

5553/12/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego o war-
tości do 14.000 EUR na wykonanie opinii 
urbanistycznej 

5554/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zmian tech-
nicznych w systemie strony 
www.gdyniaturystyczna.pl 

5555/12/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie inwentary-
zacji budynków oraz aktualizacji dokumen-
tacji technicznej nieruchomości na potrze-
by Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni 

5556/12/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVP, 
TVN Media, Polsat Media na promocję 
miasta 

5557/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
pn: „Strategia komunikacji marketingowej 
oraz koncepcja narzędzi marketingu miejsc 
dla nowej przestrzeni inwestycyjnej w 
Gdyni” 

5558/12/VI/R - ogłoszenia konkursu "Gdynia po 
godzinach" 

5559/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie konserwacji 
ploterów w Wydziale Geodezji 

5560/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna 
dzielnica” 

5561/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Piękna dzielni-
ca” 

______________________________________________ 
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INTERPELACJE: 
 
1.  [172] – 2012-03-28 – radny Marcin Horała – 

w sprawie aktualnego stanu inwestycji (frag-
mentu ulicy śurawiej  - odpowiedź 10.04.2012 

2. [173] – 2012-03-28 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utwardzenia nawierzchni ul. Słowiczej 
– odpowiedź 22.04.2012. 

3. [174] - 2012-03-28 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zakupu elektronicznej aparatury do 
głosowań podczas sesji rady – odpowiedź 
11.04.2012. 

4. [175] – 2012-04-04 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie modernizacji gdyńskiego Skate-
parku – odpowiedź 19.04.2012 

5. [176] – 2012-04-04 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie moŜliwości wykupu mieszkań ko-
munalnych przy ul. Bpa Dominika 3-21 - od-
powiedź 13.04.2012 

6. [177] – 2012-04-13 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie propozycji zmian w dostępie do 
informacji o działaniach Rady Miasta Gdyni 
oraz poszczególnych radnych – odpowiedź 
20.04.2012, 

7. [178] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie rozwiązań przyjętych w trakcie prze-
budowy ul. Chylońskiej i Północnej 

8. [179] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie bezpieczeństwa na trasie przystanek 
SKM Cisowa – budynki komunalne przy ul. 
Handlowej 

9. [180] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wykorzystania oświetlenia typu LED 
w instytucjach miejskich, 

10. [181] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej, 

11. [182] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie  zakupu przez UM samochodu Merce-
des Sprinter, 

12. [183] – 2012-04-18 – radny Marcin Horała – w 
sprawie dostępu do zerówek w przedszkolach, 

13. [184] – 2012-04-24 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie przebudowy skrzyŜowania ul. 
Chylońskiej i Północnej 

_________________________________________ 


