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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 43 

27 lutego 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.02.13, godz. 9:15 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 12 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Obrady prowadziła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. Na wstępie powitała zebranych i stwierdziła 
prawomocność posiedzenia. 
Ad 2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 
Ad 3. Do protokołu nr 29 z posiedzenia listopadowego 
nie wniesiono poprawek. 
Ad 4. Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził niezadowo-
lenie z powodu niezaproszenia na posiedzenie komisji 
Wiceprezydenta Michała Gucia, poniewaŜ chciał w dal-
szym ciągu dyskutować nad projektem budŜetu na 2013 
rok w zakresie pomocy społecznej. Przewodnicząca 
zauwaŜyła, Ŝe dyskusja nad budŜetem toczyła się na 
posiedzeniu listopadowym i Ŝe wówczas nie było juŜ 
dodatkowych pytań i wniosków. PoniewaŜ radny zgłosił 
szczegółowe pytania dotyczące zapisów projektu, pani 
Przewodnicząca zachęcała do bezpośredniego kontaktu z 
panem Wiceprezydentem Michałem Guciem, który 
udzieli wyjaśnień i informacji. Projekt uchwały w spra-
wie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 uzy-
skał opinię pozytywną w głosowaniu: 4/0/1. 
Następnie zaopiniowano pozytywnie uchwalenie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2013 -2024, w głosowaniu: 4/0/1. 
Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gdyni na 2013 r. We wprowadzeniu do 
programu wskazane zostały podstawy prawne, na których 
dokument został oparty, wykaz uczestników – instytucji i 
placówek realizujących poszczególne zadania, a takŜe 
zasady współpracy miedzy tymi podmiotami. Wskazana 
kolejno diagnoza została oparta o dane ogólnopolskie i 
europejskie, a takŜe opracowania lokalne. Następnie 
program opisuje cele i zadania programu w trzech obsza-
rach działania: 1. profilaktyka, 2. leczenie, rehabilitacja 
oraz ograniczanie szkód zdrowotnych, a takŜe 3. monito-

ring i ewaluacja. W podsumowaniu wskazano sposób 
finansowania programu oraz trudności wynikające ze 
skali problemów, ich złoŜoności, kosztów społecznych i 
ekonomicznych.  Radny Bogdan KrzyŜankowski stwier-
dził, Ŝe brak w programie wzmianki o działaniach profi-
laktycznych dot. nietrzeźwości kierowców. Pani Wice-
prezydent zauwaŜyła, Ŝe istnieją programy ogólnopolskie 
– kampanie społeczne. Trudno wyodrębnić grupę adresa-
tów programu w sytuacji, gdzie kierowcą moŜe być 
kaŜdy dorosły człowiek. Radny B. KrzyŜankowski za-
uwaŜył, Ŝe z roku na rok programy są lepsze, ale jego 
zdaniem diagnoza nie jest pełna – brak np.: wskazania 
przyczyn sięgania przez młodych ludzi po alkohol. Uwa-
Ŝa, Ŝe naleŜałoby przeznaczyć środki na badania, które 
przeprowadziliby studenci Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pani Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe zarówno sformuło-
wanie pytań i przeprowadzenie badan byłoby bardzo 
trudne, natomiast propozycja biznesowa na pewno intrat-
na. Profesjonalne badania diagnostyczne przeprowadza 
PARPA. Z samych badań niewiele jednak wynika. Nie 
jest moŜliwe - zdaniem pani Wiceprezydent -  utworzenie 
programu, który zaradziłby problemom uzaleŜnień. Wiele 
wysiłku wkłada się w edukację dzieci i młodzieŜy. We-
dług badań pierwszy alkohol spoŜywany jest w domu, 
gdzie jest do niego łatwy dostęp. Po dyskusji projekt 
uchwały uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
W podobny sposób pani Wiceprezydent przedstawiła 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2013 -2015. Radny Andrzej Denis zwrócił uwagę na 
powaŜny problem dostępności leków psychoaktywnych 
bez recepty. W leki, których nie ma w sprzedaŜy w wielu 
krajach, u nas mogą zaopatrywać się osoby w kaŜdym 
wieku. Pani Wiceprezydent wyraziła nadzieje, Ŝe równieŜ 
dzięki angaŜowaniu się rodziców w problemy związane z 
profilaktyką uzaleŜnień i braku przyzwolenia społeczne-
go na narkotyki takie zagroŜenia nie będą problemem. 
Gmina nie ma wpływu na tworzenie listy leków refun-
dowanych. Po wysłuchaniu omówienia programu projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
5/0/0. 
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 16.01.2013 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 16 stycznia: 
 
Porządek obrad: 

6. Otwarcie obrad. 

7. Przyjęcie porządku obrad. 
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8. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 

9. Korespondencja i wolne wnioski. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Obrady prowadziła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska, stwierdzając na wstępie prawomocność posie-
dzenia i witając zebranych. 
Ad 2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 
Ad 3. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 
projekty uchwał w sprawie nadania Medali im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” Aleksandrowi Wellengerowi, Aleksandrowi 
Pawelcowi oraz Franciszkowi Walickiemu w kolejnych 
głosowaniach z wynikiem: 6/0/0. 
Ad 4. Przewodnicząca poinformowała o piśmie w spra-
wie metody in vitro oraz propagowania naprotechnologii. 
Członkowie komisji uznali, Ŝe nie będą zajmować się tą 
sprawą, poniewaŜ problematyka poruszana w piśmie nie 
leŜy w kompetencjach komisji.  
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję nad planem 
pracy komisji w 2013 r. Radny Zygmunt Zmuda Trzebia-
towski zaproponował wystosowanie do radnej Beaty 
Szadziul, Pełnomocnika Prezydenta ds. rodziny (Gdynia 
Rodzinna) stałego zaproszenia do udziału w posiedze-
niach komisji. Przewodnicząca zaproponowała zaprosze-
nie radnej B. Szadziul na spotkanie komisji w marcu lub 
kwietniu, aby komisja mogła zapoznać się z działaniem 
programu Gdynia Rodzinna. Członkowie komisji pragną 
wspierać Panią Pełnomocnik w działaniach na rzecz 
rodziny oraz w kształtowaniu budŜetu na ten cel. Propo-
nuje takŜe przyjrzenie się problemom związanym z nową 
formułą funkcjonowania Ŝłobków prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe.    
Ad 5. Termin kolejnego posiedzenia: tydzień przed sesją 
marcową.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury - 22 stycznia: 
 

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

sesję RM 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
5. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal 
Nr 49 – Aleksander Wellenger – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

• nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal 
Nr 50 – Aleksander Pawelec – opinia pozytyw-
na – 4/0/0 

• nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal 
Nr 51 – Franciszek Walicki – opinia pozytywna 
– 4/0/0 

Ad. 4 

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-01-15: 
 
9343/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie przy-

gotowywania i rozpatrywania projektów 
rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta 
Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta 

9344/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację i realizację 38. Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

9345/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go w otwartym konkursie ofert na wspiera-
nie realizacji zadań z zakresu kultury w 
2013 roku 

9346/13/VI/P - powołania Komisji Gdyńskiego Fun-
duszu Filmowego 

9347/13/VI/M - pozwolenia na wykonanie podziału i 
przebudowy gminnego lokalu mieszkalne-
go nr 1-2 przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni 

9348/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
przy ul. Dworcowej 11A w Gdyni 

9349/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
i uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9350/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
i uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9351/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9352/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9353/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9354/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9355/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na wspieraniu 
samotnych matek i rodzin ubogich 

9356/13/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oce-
niających wnioski składane do konkursów 
dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica” oraz 
„Kultura w dzielnicy” 

9357/13/VI/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

9358/13/VI/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i 
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Terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

9359/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
eksploatacją oprogramowania systemu 
ADAS 

9360/13/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów uczestnictwa Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodni-
czących Rad Gmin i Powiatów Pomorza 

9361/13/VI/S - uruchomienia środków finansowych 
w roku 2013 na utrzymanie telefonów sta-
cjonarnych 

9362/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta ty-
tułem wynagrodzenia za bezumowne ko-
rzystanie z nieruchomości będącej w uŜyt-
kowaniu wieczystym Animex S.A. 

9363/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Głogowej 

9364/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Promiennej 

9365/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Miętowej 

9366/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Miętowej 

9367/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9368/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9369/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

9370/13/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyska-
nia odpisu księgi wieczystej 

9371/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni na okolicznościowych kar-
tach pocztowych 

9372/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

9373/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie projektu do 
druku oraz wykonanie zaproszeń na Uro-
dziny Gdyni i uroczystą sesję Rady Miasta 

9374/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów zawodów okręgo-
wych Ogólnopolskiej Olimpiady Geogra-
ficznej organizowanej przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

9375/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z 
aplikacji internetowej ,,Obowiązek szkolny i 
Nauki” oraz hosting 

9376/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie hali 
sportowej wraz z szatnią oraz boiska 

szkolnego dla Klubu Sztorm Gdynia na 
prowadzenie treningów piłki noŜnej dziew-
cząt w Gimnazjum nr 4 w Gdyni 

9377/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów konkursu „Tradycje 
samorządowe w Gdyni” organizowanego 
przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdy-
ni 

9378/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów Gdyń-
skiego Konkursu Ortograficznego dla 
uczniów klas III szkół podstawowych 
„Mistrz Ortografii - Junior” organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni 

9379/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia o 
współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni 
a Agencją Artystyczną Go Ahead 

9380/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
umową zawartą z przedsiębiorstwem Info-
Monitor Biuro Informacji Gospodarczej S. 
A. 

9381/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją podatków, opłat oraz niepodat-
kowych naleŜności budŜetowych 

9382/13/VI/K - przekazywania opłat za postępowa-
nie sądowe związane z wpisem hipotek 
przymusowych do ksiąg wieczystych 

9383/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności za pobyt w Izbie Wy-
trzeźwień 

9384/13/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację 
wyroków sądowych dotyczących zwrotu 
części opłaty za kartę pojazdu 

9385/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności z tytułu mandatów 
karnych 

9386/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy 
chłonności terenu nieruchomości gruntowej 
przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni 

9387/13/VI/P - wykonania kart parkingowych dla 
osoby niepełnosprawnej 

9388/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9389/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na organizację poczęstunku 

9390/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Manganowej 28, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9391/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kwiatkowskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9392/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Augustyna Necla 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9393/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kalksztajnów przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

9394/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej przy ul. Morskiej 116 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

9395/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013roku 

9396/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na utrzymanie domen 
www.legendamorska.pl oraz 
www.maritimelegend.com 

9397/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 

9398/13/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego UM Gdyni na rok 2013 

9399/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla UM Gdyni w 2013 r. 

9400/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury 
9401/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 

łącznej powierzchni 350 m2 stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Adm. Unruga – działka nr 151/112 i 
część działki nr 150/112 – przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9402/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wydanie w ramach pro-
jektu TROLLEY publikacji pt: „Konwersja 
autobusu z silnikiem diesla na trolejbus” w 
wersji polskiej i angielskiej w formie e-book 

9403/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zamieszczenie w mie-
sięczniku „Autobusy” publikacji dotyczącej 
promocji podręcznika o konwersji wydane-
go w ramach projektu TROLLEY 

9404/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB.1176/UI/208/W/2012 na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zadania pn: „Budowa sieci sanitarnej 
dla nieruchomości połoŜonych przy ul. Za-
uchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni-
Chwarznie 

9405/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
„Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości 
połoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 178 w 
Gdyni” 

9406/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia z 
PEWIK sp. z o.o. na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa sieci sanitarnej dla nierucho-
mości połoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 
178 w Gdyni” 

9407/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/937/UI/148-W/2012 o pełnienie nadzo-
ru autorskiego nad realizacją posadowienia 
na łoŜyskach konstrukcji estakady rowero-
wej wzdłuŜ Trasy Kwiatkowskiego 

9408/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działki nr 795/234 km 59 dla 
realizacji ścieŜko rowerowej wzdłuŜ Al. 
Zwycięstwa 

9409/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umów nr KB/1028/UI/164/W/2012 i 
KB/1029/UI/165/W/2012 w związku z prze-
jęciem praw i obowiązków przez ENERGA-
OPEATOR 

9410/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa ulic: Zwie-
rzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptow-
skiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

9411/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów XXII Mi-
strzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i IX 
Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Spor-
tach Siłowych, których organizatorem jest 
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

9412/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów VI Wo-
jewódzkiego Konkursu Fotograficznego 
„Krajobrazy i architektura świata”, którego 
organizatorem jest SP Nr 34 

9413/13/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 

9414/13/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania pn: „Prowadzenie 
monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w 
2013 r” 

9415/13/VI/R - zmiany treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na opracowanie 
Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta 
Gdyni /EMAMG/ oraz Programu Ochrony 
Środowiska przed Hałasem dla Miasta 
Gdyni /POŚpH/ wraz z budową systemu 
monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem 
formalności informatycznego systemu ma-
py akustycznej oraz asystą techniczną 

9416/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego w otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadania: „Prowadzenie Gdyńskich 
Warsztatów PodróŜniczych” 

9417/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego: „Organizacja czasu 
wolnego Gdynia 55+” 

9418/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Orłowo przedsię-
wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011-2014 

9419/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi asysty technicznej i kon-
serwacji oprogramowania systemu Otago 

9420/13/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy najmu miejsca dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego miasta /Witawa/ 

9421/13/VI/P - stworzenia i uruchomienia serwisu 
internetowego Gdynia Rodzinna 

 
2013-01-17: 

 
9422/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta gdyni 

 
2013-01-18: 
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9423/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 

i publicznych niesamorządowych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych w 2013 r. 

9424/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 
i publicznych niesamorządowych: przed-
szkoli, punktów przedszkolnych oraz od-
działów przedszkolnych przy niepublicz-
nych szkołach podstawowych w 2013 r. 

 
2013-01-22: 

 
9425/13/VI/P - powołania pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Gdyni ds. rodziny 
9426/13/VI/R - skierowania na drogę postępowania 

sądowego sprawy o wyznaczenia kuratora 
spadku w postępowaniu o wydanie decyzji 
administracyjnej o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji polegającej na budowie bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
nostojącego i budynku garaŜu (przy grani-
cy z działką sąsiednią 799/6) wraz z infra-
strukturą techniczną na dz. 783/6, 823/6, 
Km 76, Obr. Gdynia przy ul. Krośnieńskiej 
19 w Gdyni 

9427/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
Konkursie Ekologicznym „Woda Źródłem 
śycia”, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Ekologicznych w Gdyni 

9428/13/VI/O - dofinansowania druku tomików z 
nagrodzonymi wierszami w Pomorskim 
Konkursie Poetyckim Uczniów Szkół Pod-
stawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimna-
zjalnych „Niektórzy lubią poezję…”, które-
go organizatorem jest Zespół Szkół Admi-
nistracyjno - Ekonomicznych w Gdyni 

9429/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w dro-
dze do prawdy- Archimedes”, którego or-
ganizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w 
Gdyni 

9430/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu informatycznego o te-
matyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny” 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w 
Gdyni 

9431/13/VI/O - zakupu dwóch projektorów multime-
dialnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 w Gdyni z okazji jubileuszu 20 
– lecia działalności XIV Liceum Ogólno-
kształcącego 

9432/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów Eliminacji Okręgo-
wych XLII Olimpiady Biologicznej współor-
ganizowanych przez VI Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgo-
wy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale 
Biologii UG 

9433/13/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydak-
tyczno – wychowawcze nauczycieli w roku 
2013 

9434/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 

poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadań z zakresu edukacji prozdro-
wotnej wśród uczniów klas III gdyńskich 
szkół podstawowych 

9435/13/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
9242/12/VI/O z dnia 27.12.2012 r. 

9436/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na roboty budowlane 

9437/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych do umowy najmu lokalu dla Rady 
Dzielnicy Cisowa 

9438/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych do umowy najmu lokalu dla Rady 
Dzielnicy ObłuŜe 

9439/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych do umowy najmu lokalu z przezna-
czeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Wi-
tomino Leśniczówka 

9440/13/VI/K - zmiany zarządzenie nr 4829/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 
2011r. w sprawie instrukcji kontroli we-
wnętrznej i obiegu dowodów finansowo-
księgowych ewidencjonowanych i rozlicza-
nych w Wydziale BudŜetu i w Wydziale 
Księgowości Urzędu Miasta 

9441/13/VI/S - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę o wartości poniŜej 
200.000 EUR na naprawy samochodów 
słuŜbowych UMG, StraŜy Miejskiej w 2013 
r. oraz akceptacji wniosku o ponowne roz-
poczęcie postępowania w trybie zapytania 
o cenę 

9442/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dostawę i montaŜ re-
zerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej 
w serwerowni Centrum Zarządzania i Ste-
rowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lute-
go 24 

9443/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8580/12/VI/S 
z dnia 13. 11. 2012 w sprawie wyraŜenia 
zgody na naprawy i serwis skuterów StraŜy 
Miejskiej w 2013r. 

9444/13/VI/P - dokonania zmiany w umowie nr 
KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z 
Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku 

9445/13/VI/M - wykonania robót uzupełniających 
przy wymianie uszkodzonych stropów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Kołobrzeskiej 7 w Gdyni 

9446/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego wraz z piwnicą przy ul. Chrzanow-
skiego 10 A w Gdyni 

9447/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2013 roku 

9448/13/VI/P - współorganizacji balu karnawałowe-
go dla dzieci 

9449/13/VI/P - organizacji spotkania dotyczącego 
historii Gdyni 

9450/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 4 do umowy nr 
SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dosta-
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wy energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego Gdyni 

9451/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1507/PK/31-w/2012 dot. usługi kom-
pleksowej dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i 
alarmowego Miasta 

9452/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14 000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych p.n.: Przebudowa drogi 
w zakresie oświetlenia w granicach pasa 
drogowego ul. Nałkowskiej w Gdyni 

9453/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją robót bu-
dowlanych p.n.: Przebudowa drogi w za-
kresie oświetlenia w granicach pasa dro-
gowego ul. Nałkowskiej w Gdyni 

9454/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 
16.10.2012r. dotyczącej zadania 
pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i 
boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 

9455/13/VI/U - uiszczenia wpisu sądowego w po-
stępowaniu egzekucyjnym z wniosku 
Przedsiębiorstwa SAN-WENT przeciwko 
Gmina Miasta Gdyni 

9456/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości do 
5.000.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej pn: „Zabezpieczenie skarpy przy 
ul. Dembińskiego” 

9457/13/VI/U - wszczęcia zmiany zarządzenia 
wszczynającego postępowanie na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości od 
5.000.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej: „Rozbudowa ulicy Chwarznień-
skiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III” 

9458/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych pn: 
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z 
jej przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyń-
skiej w Gdyni – odcinek III leśny” 

9459/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

9460/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu przyłącza wodnego 
dla paneli zielonych przy ul. Świętojańskiej 
oraz wydanie warunków przyłączeniowych 
do sieci elektrycznej 

9461/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie aktualiza-
cji dokumentacji projektowej budowy 
ścieŜki rowerowej od Wzgórza Maksymilia-
na do ul.Harcerskiej 

9462/13/VI/S - określenia siedziby Powiatowej Ko-
misji Lekarskiej i przedstawicieli Prezyden-

ta Miasta Gdyni oraz Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Gdyni 

9463/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na potrzeby przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej 

9464/13/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy promu-
jącej spektakl „Królowa Śniegu” 

9465/13/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskie-
mu w Gdyni na zadania – Festiwal R@port 
oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 

9466/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece 
Publicznej na zadania Rad Dzielnic 

9467/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury 
na zadanie „Scena Letnia” 

9468/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury 
na zadania Rad Dzielnic 

9469/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie 
wystaw w Miejskiej Informacji przy ul. 10 
Lutego 24 

9470/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
zapłacenie zaliczki Komornikowi Skarbo-
wemu w Lęborku na pokrycie wydatków 
związanych z dokonaniem oszacowania 
nieruchomości połoŜonej w Lubowidzu 

9471/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu najmu i warunków najmu nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Gdynia, połoŜonych w Gdyni w Zespole 
Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta 
Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do 
najmu w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

9472/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkur-
sie Dramy w języku angielskim „We Can 
Speak English”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół nr 12 w Gdyni 

9473/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów VII edycji 
międzyszkolnego konkursu interdyscypli-
narnego „Potyczki Umysłów” organizowa-
nego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni 

9474/13/VI/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację zajęć podczas ferii zimo-
wych 

9475/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zada-
nia prowadzenia schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

9476/13/VI/P - kontynuacji zadania: „Sekretariat 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” 
– w 2013 r 

9477/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie anek-
su do umowy przedwstępnej sprzedaŜy na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytko-
wania wieczystego 

9478/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie koncepcji i 
organizację publicznej konferencji oraz 
opracowanie załoŜeń do koncepcji regio-
nalnych planów promocji mobilności siły 
roboczej i atrakcyjnego środowiska bizne-
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sowego realizowanych w ramach projektu 
„Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne 
środowisko biznesowe w regionie połu-
dniowego Bałtyku” finansowanego ze 
środków Programu Współpracy Transgra-
nicznej Południowy Bałtyk 

9479/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
miasta Gdyni na sztandarze Miejskiego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni 

9480/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację promocji mia-
sto Gdyni poprzez emisję reklamy promu-
jącej miasto Gdynia 

9481/13/VI/M - zawarcia ugody ze SM „Stocznio-
wiec” w sprawie opłat rocznych z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

9482/13/VI/M - zawarcia ugody ze SM „Senior” im. 
dr Jadwigi Titz-Kosko w sprawie opłat 
rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 

9483/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/11/MGG/11/D/13 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” 
S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolni-
czej /działka nr 528/140; km 65/ 

9484/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na działkach stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Szkolnej 

9485/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego przy ul. Ledóchowskiego 6 

9486/13/VI/U - akceptacji treści umowy dotyczącej 
wykonania prac związanych z podłącze-
niem urządzeń kompaktowego węzła wy-
miennikowego do instalacji wewnętrznej 
budynku SP Nr 6 w Gdyni przy ul. Cecho-
wej 22 

9487/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1093/UI/181/W/2012 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
umocnienia koryta rzeki Kaczej w rejonie 
projektowanego wylotu kanalizacji desz-
czowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w 
Gdyni 

9488/13/VI/P - aktualizacji i uzupełnienia w wersji 
elektronicznej, przewodnika turystycznego 
po Gdyni zawierającego informacje o do-
stępności tras i obiektów dla osób z nie-
pełnosprawnością 

9489/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 
pn: „Przebudowa i rozbudowa szkoły mu-
zycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbęd-
nego wyposaŜenia i przebudowa odcinka 
ul. Bp. Dominika – dojazd do szkoły mu-
zycznej 

9490/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8105/12/VI/M 
dotyczącego zmiany zarządzenia w spra-
wie udzielenia pełnomocnictwa kierowni-
kowi ABK Nr 4 

9491/13/VI/R - ogłoszenia konkursu na wyłonienie 
partnera do wspólnego przygotowania 
wniosku konkursowego i realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków UE Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

9492/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Witomino – Radio-
stacja przedsięwzięć inwestycyjno-
remontowych na lata 2011 – 2014 

9493/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy ObłuŜe przedsię-
wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011 – 2014 

9494/13/VI/R - utworzenia zespołu roboczego do 
stworzenia kampanii edukacyjno-
informacyjnej na temat systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi w Gdyni 

9495/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie komplek-
sowej obsługi spraw związanych z obec-
nością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy 
Miasta Gdyni 

9496/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści od 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 
37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z 
budową przedszkola” 

2013-01-25: 
 
9497/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni - Polanka Bernadowo 
wraz z drogą dojazdową i ciągiem infra-
struktury technicznej 

9498/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo i 
Redłowo w Gdyni rejon rzeki Kaczej i ulic 
Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [319] – 15.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie zaprojektowania ścieŜek rowero-
wych w ramach przebudowy ul. Morskiej 

2. [320] – 15.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie realizacji planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części dzielnicy Chylonia, 
rejon ul. Chylońskiej i Kartuskiej 

3. [321] – 18.02.2013 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie naprawy trylinki na ul. Skrzypowej 

4. [322] – 18.02.2013 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie zarezerwowania środków finanso-
wych na wykonanie budowy ul. Strzelców od 
ul. Wielkopolskiej 

5. [323] – 18.02.2013 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie modernizacji ul. Strzelców 

6. [324] – 19.02.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie ograniczania mieszkańcom dostępu 
do informacji publicznej o dyŜurach rad dziel-
nic – odpowiedź 22.02. 
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7. [325] – 19.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie strony internetowej spółki Forum Kul-
tury sp. z o.o. 

8. [326] – 19.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu na ul. Wielko-
polskiej 

9. [327] – 19.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie oceny skuteczności kampanii „Pies w 
wielkim mieście” 

10. [328] – 19.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie statusu drogi ul. Jaśminowej 

11. [329] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uwag Wydziału Urbanistyki do pro-
jektu planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Działki Leśne 

12. [330] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania tablicy informacyjnej 
Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na pętli 
przy ul. Apollina 

13. [331] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie statusu Szpitala Miejskiego w Gdyni 

14. [332] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania przystanku dla wy-
siadających na ul. Zakręt do Oksywia w kie-
runku SKM Gdynia Grabówek 

15. [333] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uruchomienia płatności czynszu i 
weryfikacji informacji przez najemcę lokalu 
komunalnego za pośrednictwem systemu web-
SIL 

16. [334] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przewidywanych dochodów w II 
półroczu 2013 opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi – odpowiedź 25.02. 

17. [335] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie problemów komunikacyjnych Sta-
rego Chwarzna w rejonie ul. OkręŜnej  

18. [336] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie budowy sieci sanitarnej dla nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Zauchy, Gierdzie-
jewskiego 

19. [337] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zwoływania przez Gminę Miasta 
Gdyni I zebrania i zawiązywania wspólnoty ga-
raŜowej 

20. [338] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania przystanku autobu-
sowego linii nr 182 przy ul. Śląskiej w kierun-
ku 10 lutego 

21. [339] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie braku realizacji planowanej ul. No-
wochwarznieńskiej 

22. [340] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie koncepcji planistycznych połączenia 
nawodną estakadą ul. Chrzanowskiego z ul. 
Arciszewskich 

23.  [341] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk 
– w sprawie wyjaśnienia operacji bankowych 
dokonywanych przez ABK Nr 4 w związku z 

obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej Rolnicza 
12 

24. [342] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyjaśnienia sytuacji terenowo-
prawnej nieruchomości przy ul. Śląskiej w 
związku z uniemoŜliwieniem wykupu lokalu 
komunalnego 

25. [343] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie oświetlenia ul. Witomińskiej na od-
cinku pomiędzy ulicą Śląską i skrzyŜowaniem 
z ul. Warszawską 

26. [344] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie koncepcji planistycznych skomuni-
kowania ul. Morskiej z ul. J.Wiśniewskiego 

27. [345] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zmiany przebiegu planowanej trasy 
Drogi Czerwonej przy budynkach Śląska 51, 
51A, 51B, 53, 55, 57 

28. [346] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania stacji SKM Gdynia 
Śródmieście  

29. [347] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania oświetlenia przy doj-
ściu do południowej części Cmentarza Wito-
mińskiego 

30. [348] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uruchomienia linii trolejbusowej z 
centrum miasta do Witomina Leśniczówki 

31. [349] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania bezpiecznego doj-
ścia do stacji SKM Gdynia Grabówek od stro-
ny ul. Okrzei 

32. [350] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania dodatkowego oświe-
tlenia w dzielnicy Witomino Radiostacja na te-
renie boiska TLO 

33. [351] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie obniŜenia krawęŜników na ul. War-
szawskiej 

34. [352] – 20.02.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie interpretacji celów mieszkaniowych 
przy zwrocie gminie bonifikaty za zbycie wy-
kupionego lokalu mieszkalnego przed upły-
wem 5 lat od nabycia 

_________________________________________ 
 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Gdyńskiej Rady Rowerowej 

w dniu 22 stycznia 2013r. godz. 1500 
 

Na początek, Przewodniczący przywitał nowe osoby 
na posiedzeniu Rady: Pana Michała Piwosza (który na 
stałe zastąpił Pana Grabowskiego reprezentując Nadle-
śnictwo Gdańsk) oraz Panią Dorotę Gajda, która będzie 
słuchaczem Rady z ramienia Ref. Projektów Unijnych i 
Zarządzania Mobilnością ZDiZ. 

Zgodnie z przekazem Przewodniczącego efekty polity-
ki rowerowej miasta w roku 2013 będą bardziej zauwa-
Ŝalne i precyzyjne niŜ to miało miejsce w roku 2012, z 
uwagi na fakt kończenia realizacji kontynuowanych 
inwestycji. Gdynia skupi się oczywiście na zakończeniu 
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wszystkich inwestycji związanych z programem „Rozwój 
komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w 
latach 2007 – 2013”, ale takŜe będą realizowane inne 
działania, które wcześniej albo nie występowały, lub nie 
były przygotowywane z uwzględnieniem spójnej polityki 
miasta w zakresie komunikacji rowerowej. 

Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe w Gdyni 
niebawem zostanie przeprowadzony audyt polityki rowe-
rowej BYPAD. Przedstawiono główne załoŜenia audytu, 
którego jednym z efektów będzie raport wraz z zaleco-
nym planem działań na 30 miesięcy. Więcej o BYPAD 
moŜna przeczytać na stronie internetowej: 
http://www.bypad.org/cms_site.phtml?id=552&sprache=
en. Pan Kamil Hajduk ze Stowarzyszenia Rowerowa 
Gdynia poprosił, aby zwiększyć udział samych miesz-
kańców w audycie. Zgodnie metodologią BYPAD udział 
polityków (radnych miasta), urzędników i mieszkańców 
ma być równy. Większa rola mieszkańców jest moŜliwa 
jako odbiorców i opiniodawców audytu, o co postara się 
ZDiZ, jako zamawiający audytu. Po ogłoszeniu przetargu 
na to zadanie, do członków Rady zostanie przesłany link 
do strony internetowej ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia. 

Miasto wyda publikację rowerową przed lub na po-
czątku sezonu letniego. Trwają przygotowania do reali-
zacji tego zadania. Przewodniczący poprosił członków 
Rady o przesyłanie swoich sugestii co do treści np. na 
adres rower@gdynia.pl. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Prezydent 
Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek kierunkowo popiera 
ideę powiększanie istniejących i wprowadzanie nowych 
stref ruchu uspokojonego (≤ 30 km/h) w całym mieście. 
Strefy takiei są doskonałym środkiem do zwiększania 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowią tzw. „nie-
widzialną infrastrukturę rowerową” zachęcając do poru-
szania się rowerem po jezdni na zasadach ogólnych. 
Według Przewodniczącego miasto będzie pracowało nad 
jak najlepszym i efektywnym wprowadzeniu tych stref – 
pośpiech nie jest w tej sprawie wskazany. WaŜna będzie 
kolejność i metoda wprowadzania rozwiązań oraz przyja-
zność dla mieszkańców poszczególnych działań. Propo-
nuje się, aby jedna z przyszłych sesji Rady była dedyko-
wana omówieniu pomysłów członków rady związanych z 
uspokajaniem ruchu drogowego. 

Poza listą kontynuowanych juŜ wcześniej zadań miasta 
w zakresie komunikacji rowerowej, a takŜe przyjętych 
wcześniej do planu budŜetu na rok 2013, zaakceptowana 
została przez Prezydenta Miasta Gdyni lista kolejnych, 
nowych działań. Lista ta zostanie przesłana członkom 
Rady po przetworzeniu. 

Pan Studziński poinformował o planowanych „rowe-
rowych” działaniach ZDiZ na rok 2013. Zaprojektowany 
i wybudowany zostanie brakujący odcinek drogi rowero-
wej wzdłuŜ ul. Morskiej na wysokości Estakady Kwiat-
kowskiego. Zostaną przeprojektowane połączenia przy-
szłej drogi rowerowej wzdłuŜ ul. Morskiej (odcinek 
Kcyńska – Chylońska II) z drogami poprzecznymi 
(Kcyńska, ZboŜowa, Owsiana). Przeprowadzony będzie 
w/w audyt BYPAD. ZDiZ planuje ustawić równieŜ 363 
stojaki rowerowe, w tym 163 stojaków w kształcie trape-
zu na terenie funkcjonalnie związanym ze Śródmieściem. 
Planowane są równieŜ remonty głównych dróg rowero-
wych: w pierwszej kolejności będzie to odcinek ddr 
wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej od ul. Olgierda do ul. Łowic-
kiej, a następnie wzdłuŜ ul. Morskiej od ul. Warszawskiej 
do ul. Denhoffa. Jeśli pojawią się oszczędności z tych 

zadań, w miarę moŜliwości będą realizowane inne odcin-
ki. 

Pan Studziński poinformował równieŜ o obecnie reali-
zowanych „rowerowych” działaniach Wydziału Inwesty-
cji, które zostały przekazane przez Z-cę Naczelnika Panią 
Grocholewską: 

• ŚcieŜka wzdłuŜ ul. Kartuskiej (Chylońska – Ja-
skółcza) – są prowadzone prace projektowe zmieniające 
projekt na bardziej zintegrowane z poprzecznymi ulica-
mi. Trwają juŜ początkowe uzgodnienia. 

• ŚcieŜka wzdłuŜ ul. Chwarznienska (odcinek 
leśny między Chwarznem a Witominem) - ogłoszono 
przetarg. 

• Przygotowywany jest przetarg na rozbudowę 
ul. Morskiej pomiędzy skrzyŜowaniami Kcyńska –
Chylonska II. W projekcie ścieŜka jest na całej długości, 
miejscami po obu stronach ulicy. 

• ZłoŜone zostały w zeszłym tygodniu wnioski o 
zgłoszenie robot budowlanych dla parkingów rowero-
wych do Wojewody (PUW) i do Wydziału Architekto-
niczno - Budowlanego UM Gdyni. Parkingi przy węzłach 
komunikacyjnych dofinansowane mają być z programu 
„Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiej-
skiej w latach 2007 – 2013” 

• Wszczęte zostało postępowanie w sprawie wy-
dania decyzji o realizacji inwestycji (ZRiD) dla rozbu-
dowy ul. Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czer-
nickiego do ul. Kartuskiej. Inwestycja wymaga wydziele-
nia działek prywatnych. Wpływają wnioski do Wydziału 
Architektoniczno - Budowlanego UM Gdyni w sprawie 
sprzeciw osób prywatnych dla wydzieleń i wykupów 
odszkodowawczych. 

• Dokumentacja na przebudowę skrzyŜowania 10 
Lutego - Dworcowej - Podjazd i budowę kładki rowero-
wej została wykonana oraz w całości rozliczona finanso-
wo.  

• Budowa ścieŜki wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego – 
zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace budow-
lane. Poprawki do projektu, uwzględniające liczne uwagi 
Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia, a moŜliwe na tym 
etapie inwestycji są wprowadzane (remont schodów przy 
Swelinie, zmiana oznakowania). W sprawie tej bezpo-
średnio brali udział Przewodniczący – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej 
oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

• ŚcieŜka wzdłuŜ Al. Zwycięstwa (od Węzła 
Wzg. Św. Maksymiliana od ul. Redłowskiej) – roboty 
zostały formalnie rozpoczęte; w związku ze zmianą stanu 
prawnego działki nr   621/245  KM 59  (własności z 
Gminy Gdynia na osoby prywatne) i brakiem zgody 
aktualnych właścicieli na prowadzenie robót, celem 
kontynuacji robót  zachodzi konieczność wygaszenia 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Aktualnie trwa proce-
dura formalna mająca na celu uzyskanie decyzji ZRID - 
przewidywane zakończenie robót 15.05.2013 r. 

• ŚcieŜka wzdłuŜ ul. Unruga – do wykonania po-
zostało oznakowanie poziome. Przewidywane zakończe-
nie prac przed terminem umownym (15.05.2013 r.). 

• ŚcieŜka wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskiego – 
realizowane są prace związane z wykonaniem posado-
wienia konstrukcji kładki na łoŜyskach wg zamiennego 
projektu wykonawczego - przewidywane zakończenie 
robót 15.05.2013 r. Do wykonania pozostała m.in. rów-
nieŜ nawierzchnia kładki (wymagająca letniej, suchej 
pogody) a takŜe oznakowanie. 
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Pani Dorota Gajda przedstawiła załoŜenia i plany 
stworzenia SUTP (ang. Sustainable Urban Transport 
Plan – Plan ZrównowaŜonego Transportu Miejskiego). O 
pomoc przy jego tworzeniu będzie proszona równieŜ 
Gdyńska Rada Rowerowa. Notatka w tej sprawie jest 
załączona do niniejszego protokołu. 

Pan Michał Piwosz przedstawił dotychczasowy model 
współpracy miasta z Nadleśnictwem. W latach 2009 – 
2011 wspólnymi siłami udało się przeprowadzać remonty 
nawierzchni leśnych tras rowerowych oraz ustawić wiaty. 
Rocznie były to kwoty rzędu 100 ÷ 150 tys. zł. Ze wzglę-
du jednak na wykryty problem prawny współpraca nie 
miała juŜ miejsca w roku 2012. Ostatnio zostały wydane 
Wytyczne Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, 
co do realizacji wspólnych inwestycji Lasów oraz Samo-
rządów. Pan Piwosz obiecał przyjrzeć się tym wytycz-
nym, ponadto sprawa cały czas jest prowadzona przez 
Panią Jednacz z Ref. Turystyki Wydziału Polityki Go-
spodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni z 
pomocą prawników Urzędu. Obecnie Nadleśnictwo ma 
gotowy projekt remontu trasy między Demptowem a 
Witominem (koszt szacowany jest na 43 tys. zł.), który 
przy gorszych warunkach pogodowych jest miejscami 
niemal nieprzejezdny. Nadleśnictwo planuje równieŜ 
wykonanie projektu trasy z Pustek Cisowskich do leśne-
go ogrodu botanicznego w Marszewie. Droga ta miałaby 
biec po śladzie starego pasa przeciwpoŜarowego. Ta trasa 
rowerowa mogłaby być w przyszłości przedłuŜona 
wzdłuŜ istniejącego gazociągu do Wiczlina. Pan Piwosz 
zapewnił równieŜ, Ŝe w tym roku Nadleśnictwo będzie 
starało się odnowić stare i ustawić nowe oznakowanie 
tras rowerowych, a takŜe ustawić stojaki rowerowe. 

Pan Piwosz poprosił równieŜ o rozwiązanie problemu 
przejazdu przez drogi publiczne – ul. Chwarznieńską oraz 
ul. Sopocką w ciągu waŜnych tras rowerowych. Obecne 
przejazdy są niebezpieczne, a nawet niezgodne z pra-
wem. Przedstawiciel Nadleśnictwa zaproponował rów-
nieŜ, aby w publikacji rowerowej znalazły się równieŜ 
informacje o leśnych trasach rowerowych jak i zasadach 
bezpiecznego poruszania się po nich. 

Pan Łucyk poinformował, Ŝe GOSiR wybudował zada-
szony parking na swoich terenach sportowych przy starej 
hali sportowej i boisku ze sztuczną murawą. Rozpoczęły 
się równieŜ w ostatnią niedzielę (20.01.2013r.) darmowe 
zajęcia MTB, w których za pierwszym razem uczestni-
czyło 11 osób. GOSiR jest cały czas otwarty na temat 
warsztatów rowerowych lub zajęć MTB w innych termi-
nach i oferuje pomoc w organizowaniu takich przedsię-
wzięć. 

Pan Bień spytał, czy istnieje lista nieciągłości dróg ro-
werowych. Wg odpowiedzi Pana Studzińskiego, lista taka 
obecnie nie istnieje – pewne sprawy, zgodnie z sugestią 
Pana Bosowskiego są zgłoszone za pomocą narzędzia 
internetowego SeeClickFix, jednak wiele spraw zostaje 
jedynie w wiedzy osób zainteresowanych. [Co do zasady 
lista właściwie nie moŜe powstać, bo nie ma ustalonego 
opracowania nt. systemu tras rowerowych w mieście. 
Jedynym podobnym opracowaniem obejmującym całe 
miasto jest zmieniane obecnie Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które 
wymienia tylko waŜniejsze trasy rowerowe]. 

Pan Bosowski zapytał, czy jest moŜliwość, aby znaleźć 
środki finansowe na specjalne rowerowe umundurowanie 
dla pracowników gdyńskiej Policji. Pan Bień zorientować 
się w tej sprawie i przekazać informacje. 

Pan Bosowski powiedział, Ŝe dysponuje przetworzoną 
informacją z gdyńskiej Policji nt. statystyki wypadków. 

Największy wzrost zdarzeń z udziałem rowerzystów w 
2012 roku zanotowano na ul. Morskiej. 

Ustalono, Ŝe kolejne spotkanie przewiduje się tego sa-
mego dnia tygodnia w marcu o tej samej godzinie. Do-
kładna data zostanie podana w terminie późniejszym. 
MoŜliwe, Ŝe większość kolejnego spotkania będzie po-
święcona audytowi BYPAD. 

Na tym spotkanie zakończono. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
 Strefy „Tempo30” nie obejmują zazwyczaj dróg z 
tzw. podstawowego układu komunikacyjnego mia-
sta, czyli ograniczają się do dróg lokalnych i dojaz-
dowych – dróg wewnątrz dzielnic, osiedli. 


