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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 14 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia – dyskusja nt. rozwiązań komuni-
kacyjnych w Gdyni  
Na posiedzeniu gościli: Wiceprezydent B. Stasiak, Dy-
rektor ZDiZ R. Witowski,  Dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego M. Karzyński.  
O najwaŜniejszych kwestiach związanych z aktualną 
sytuacją komunikacyjną Gdyni mówił Dyrektor ZDiZ, 
pan R. Witowski:  
TriStar: w marcu bądź kwietniu b.r. oddane zostaną do 
uŜytku niektóre skrzyŜowania oraz centrum zarządzania 
ruchem na ul. 10 Lutego. Całość TriStar ma być zakoń-
czona w przyszłym roku.  
W system będą mogli ingerować informatycy, ale z zało-
Ŝenia system jest na tyle inteligentny, Ŝe generalnie sam 
powinien się korygować.  
Ewentualne wykroczenia będą przez system rejestrowa-
ne, a stosowne zawiadomienia będą kierowane do StraŜy 
Miejskiej. Na sygnalizowanych skrzyŜowaniach zainsta-
lowane będą kamery.  
Zapytany przez Przewodniczącego r. A. Bienia o wyzwa-
nia i najwaŜniejsze problemy w obecnej sytuacji komuni-
kacyjnej, p. R. Witowski wskazał na drogi w mieście, na 
których nagminnie występuje problem tzw. korków. Ten 
problem, przynajmniej częściowo, ma rozwiązać TriStar.  
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, Ŝaden 
samochód o masie powyŜej 3,5 ton nie moŜe wjeŜdŜać do  
Śródmieścia.  
Odnosząc się do sugestii r. A. Bienia dotyczącej podnie-
sienia rangi komunikacji publicznej poprzez urządzenie 
buspasów, Dyrektor Witowski stwierdził, Ŝe wymaga to 
przeprowadzenia pogłębionej analizy. Układ komunika-
cyjny w Gdyni jest skomplikowany ze względu na fakt, 
Ŝe dwa główne ciągi komunikacyjne, tj. Świętojań-
ska/Władysława IV oraz Morsa/Śląska są do siebie rów-
noległe. Trudno byłoby zmieścić buspas na ul. Święto-
jańskiej, ze względu na jej charakter. Z kolei pozostałe 
ulice mają charakter ulic przelotowych. MoŜliwa do 
rozwaŜenia jest kwestia urządzenia buspasa na ul. Wła-
dysława IV. Ulica Morska jest ulicą wojewódzką. Nie-
wątpliwie wskazane jest rozpoczęcie dyskusji nad moŜ-
liwościami wprowadzenia takiego rozwiązania, bo byłaby 
to jedna z metod rozładowania zatorów na drogach.  

W związku z pytaniem r. J. Miotke, czy była przeprowa-
dzona analiza pod kątem moŜliwości wprowadzenia na 
większą skalę prawoskrętów, p. Witowski poinformował, 
Ŝe szersza analiza, która wykazałaby, w których miej-
scach Gdyni jest to moŜliwe, a w których nie, nie była 
przeprowadzona. KaŜdy przypadek rozpatrywany jest 
odrębnie. ZDiZ nie jest w stanie zrobić takiej analizy dla 
całego miasta.  
Radny J. Miotke wskazał na bardzo duŜe obciąŜenie Alei 
Solidarności w związku z powstaniem nowych podmio-
tów gospodarczych na terenie Stoczni Gdynia i zasuge-
rował rozwaŜenie moŜliwości zrobienia prawoskrętu na 
ul. Janka Wiśniewskiego.  
Pan R. Witowski wyjaśnił, Ŝe przy podejmowaniu takich 
decyzji brane są pod uwagę plany zagospodarowania 
przestrzennego. Jeśli określone obszary objęte są uzgod-
nieniami co do przyszłego układu drogowego – a tak jest 
w przypadku wskazanym przez r. Miotke – nie jest za-
sadne wydawanie pieniędzy na urządzenie, które będzie  
krótko funkcjonować.  
Parkingi:  
Dyrektor M. Karzyński omówił kwestię parkingów w 
obszarze Śródmieścia. W planach wskazanych jest kilka 
bardzo atrakcyjnych lokalizacji (m. in. Skwer Kościuszki, 
Skwer Plymouth, Plac Grunwaldzki). Prowadzono roz-
mowy z potencjalnymi inwestorami. Wszystko wskazuje 
na to, Ŝe podstawową barierą jest zbyt niska,  z punktu 
widzenia inwestora, opłata parkingowa.  
Obecnie realizowane są parkingi na Wzg. Św. Maksymi-
liana, na terenie PKP (wysokość Gdyni Głównej). Roz-
waŜana jest przez inwestorów budowa parkingów na 
terenie Mola Rybackiego i Stoczni NAUTA. RozwaŜana 
jest lokalizacja przy przystanku integracyjnym Gdynia 
Karwiny.  
Inwestorzy duŜych obiektów są zobowiązywani do reali-
zacji programu parkingowego.  
Przewodniczący A. Bień wskazał tereny, na których 
naleŜałoby zrealizować parkingi – Karwiny, okolice 
Cisowej i Chylonii oraz Orłowo.  
Radny B. KrzyŜankowski podniósł kwestię budowy 
parkingów na Skwerze Kościuszki argumentując, Ŝe 
dojazd z Gdyni Zachód do Śródmieścia byłby szybszy i 
sprawniejszy.  
Radny zwrócił uwagę na fakt, Ŝe obciąŜenie układu dro-
gowego wzrasta, jeśli kierowcy szukają miejsc parkin-
gowych. Gdyby kierowca miał dobrą informację nt. 
miejsc parkingowych, odciąŜyłoby to znacznie ruch.  
Pan R. Witowski nawiązując do wypowiedzi r. KrzyŜan-
kowskiego stwierdził, Ŝe taką rolę pełnić ma TriStar – 
informować o wolnych miejscach parkingowych.  
Pan M. Karzyński zwrócił uwagę, Ŝe większa liczba 
miejsc parkingowych generuje większy ruch samocho-
dowy w Śródmieściu.  
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Zdaniem pana Karzyńskiego bardziej celowe byłoby 
przeznaczanie pieniędzy na buspasy, a nie na budowę 
parkingów.  
Wiceprezydent B. Stasiak zwrócił uwagę, Ŝe decyzja o 
lokalizowaniu parkingów w centrum miasta jest w istocie 
wyborem pomiędzy większym ruchem samochodowym, 
a utrudnianiem kierowcom wjazdu do Śródmieścia.  
Odnosząc się do kwestii buspasów Wiceprezydent 
stwierdził: - Nie prowadziliśmy dotąd dyskusji o buspa-
sach, bo przywileje dla transportu publicznego zawsze 
przegrywały z oczekiwaniem na udostępnianie trzeciego 
pasa.  
Zdaniem Wiceprezydenta przed przystąpieniem do takiej 
dyskusji naleŜałoby zapoznać się z rezultatami wprowa-
dzania buspasów w innych polskich miastach.  
Zdaniem r. A. Bienia przeprowadzenie analizy pod kątem 
buspasów jest konieczne. Być moŜe to właśnie buspasy 
spowodują zmniejszenie ruchu samochodów osobowych. 
Mimo wysokich kosztów stworzenie buspasów na głów-
nych drogach moŜe się  ostatecznie okazać korzystnym 
rozwiązaniem.  
Zdaniem Wiceprezydenta B. Stasiaka buspasy miałyby 
rację bytu na drogach, gdzie ruch autobusowy jest bardzo 
intensywny, natomiast nie byłyby wskazane na szerokich 
drogach tranzytowych. 
Radny P. Brutel stwierdził, Ŝe sam buspas nie rozwiąŜe 
problemu komunikacyjnego na ul. Chwarznieńskiej.  
Zdaniem Dyrektora M. Karzyńskiego wprowadzenie 
buspasa na ul. Chwarznieńskiej jest jednak warte rozwa-
Ŝenia. Mieszkańcy chętnie tam korzystają z samochodów 
takŜe z uwagi na ubogą ofertę komunikacji miejskiej. 
Wzrasta w tym obszarze liczba ludności i zmiana obecnej 
sytuacji później będzie jeszcze trudniejsza do przeprowa-
dzenia.  
Zdaniem Wiceprezydenta B. Stasiaka naleŜałoby zadać 
pytanie ZKM o miejsca, gdzie występują największe 
opóźnienia w ruchu autobusowym lub miejsca, gdzie 
naleŜało dokonać największych korekt w godzinach 
szczytu, a takŜe poza tymi godzinami. MoŜe naleŜałoby 
wprowadzić buspasy na odcinkach, gdzie ma miejsce 
największe spowolnienie ruchu? Wiceprezydent wskazał 
na przykład odcinka od ulicy Łowickiej do ul. Nowo-
wiczlińskiej, naleŜącego do najdłuŜszych, na których ma 
miejsce bardzo natęŜony ruch. Być moŜe wprowadzenie 
tam buspasów przyśpieszy transport publiczny.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego wskazane było-
by urządzanie parkingów przy przystankach SKM. 
Radny P. Stolarczyk poruszył kwestię braku przepusto-
wości na  ulicy Warszawskiej.  
Zdaniem radnego nie jest moŜliwe urządzenie parkingów 
na przedmiotowej ulicy. Obecnie samochody zastawiają 
jezdnię, co w efekcie stwarza problemy z wymijaniem się 
pojazdów, szczególnie kiedy blokują pozostałą, niezajętą 
część jezdni, samochody-śmieciarki. Wielu mieszkańców 
postuluje skierowanie ruchu trolejbusów z powrotem na 
ul. Śląską. Ruch ten przerzucono przed laty – w okresie 
budowy węzła drogowego przy ulicy Podjazd – na ulicę 
Warszawską i – jak się okazało – na trwałe. Ulica War-
szawska nie jest przystosowana do ruchu trolejbusów, 
których trakcja elektryczna do dziś przymocowana jest 
do elewacji budynków. W związku z tym mieszkańcy 
uskarŜają się na hałas i drgania budynków, czego skut-
kiem mogą być ewentualne roszczenia wobec gminy.  
Radny wyraził opinię, Ŝe naleŜy rozwaŜyć wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego na ulicy Warszawskiej, po-
między ulicami Witomińską i Wolności (od ulicy Wito-
mińskiej w kierunku Grabówka), co byłoby jednocześnie 

związane z przerzuceniem (w jedną stronę) ruchu trolej-
busów jadących od strony Grabówka w kierunku Węzła 
Franciszki Cegielskiej, na ulicę Śląską. Takiemu kierun-
kowi ruchu pojazdów sprzyja ukształtowanie terenu na 
ulicy Warszawskiej, a w przypadku trolejbusów byłoby 
to ponadto podyktowane rozwiązaniami drogowymi przy 
węźle z ulicą Podjazd (estakada ulicy Śląskiej w stronę 
Grabówka uniemoŜliwia ruch trolejbusów w tym kierun-
ku).  
Z powyŜszą propozycją polemizował radny A. Bień. Na 
ul. Śląskiej funkcjonują podziemne przejścia dla pie-
szych, które w przypadku usytuowania przystanków 
trolejbusowych mogą być trudne do pokonywania dla 
osób starszych z dzielnicy. Wprowadzenie ruchu trolej-
busów na Śląską byłoby absurdem. Pomimo obciąŜeń na 
ul. Warszawskiej ruch komunikacji publicznej jest tam 
uzasadniony. Jedynym rozwiązaniem jest zachowanie 
zatoczek autobusowych i zrobienie pasa do parkowania 
wzdłuŜ chodników, po obu stronach jezdni.  
Z opinią radnego Bienia zgodził się radny P. Brutel.  
Radny nie zgodził się z kolei z sugestią p. Stolarczyka na 
temat zmiany ruchu na ul. Warszawskiej na jednokierun-
kowy. Jednokierunkowa ulica Warszawska zakorkuje 
Węzeł Franciszki Cegielskiej oraz utrudni rozładowanie 
ruchu z centrum w kierunku obwodnicy, przez ulicę 
Witomińską.  
Zdaniem radnego Brutela konieczne jest uregulowanie 
kwestii parkowania na ul. Warszawskiej analogicznie do 
rozwiązania zastosowanego na ulicy Świętojańskiej i tym 
samym „oddanie” chodnika mieszkańcom.  
Radny P. Stolarczyk nie zgodził się z opiniami radnych 
A. Bienia i P. Brutela argumentując, Ŝe w razie przywró-
cenia ruchu trolejbusów na ulicy Śląskiej, ale tylko w 
kierunku Węzła F. Cegielskiej, dojście do przystanków 
nie wymagałoby przechodzenia podziemnymi przejścia-
mi od strony ulicy Warszawskiej. Poza tym dobrze 
sprawdzają się linie minibusowe obsługujące górny taras 
Działek Leśnych, a więc starsi mieszkańcy mieliby połą-
czenie z ulicą Warszawską i Śląską (przystanki trolejbu-
sowe). 
Odnosząc się do innych uwag przedmówców radny P. 
Stolarczyk wyraził obawy, Ŝe wprowadzenie na ul. War-
szawskiej rozwiązania jak w przypadku ul. Świętojań-
skiej, tj. wygospodarowanie miejsc parkingowych kosz-
tem zawęŜenia ulicy, nie zda egzaminu w przypadku 
zachowania  ruchu dwukierunkowego. Ulica Warszaw-
ska, łącząc równolegle do ulicy Śląskiej komunikację 
pomiędzy róŜnymi dzielnicami miasta, spełnia inną funk-
cję niŜ ulica Świętojańska z wygospodarowanymi miej-
scami na stoliki kawiarniane. Tylko w przypadku wpro-
wadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Warszaw-
skiej miałoby sens zawęŜanie pasa ruchu pojazdów dla 
wygospodarowania miejsc parkingowych na części jezd-
ni.  
Radny Jerzy Miotke wskazał na pilną potrzebę zniwelo-
wania terenu na placu parkingowym Władysława IV – 
Obrońców WybrzeŜa.  
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o wprowadza-
nie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, Dyrek-
tor Witowski wyjaśnił, Ŝe w Gdyni jest to o tyle trudne, iŜ 
dominuje w niej układ liniowy dróg. Strefy takiego ogra-
niczenia sprawdzają się na terenach osiedli (dobrze się 
sprawdza np. na terenie Dąbrowy). Tempo 30 km/h 
sprawdza się w miejscach, gdzie jest duŜo mieszkańców i 
mniejsza liczba znaków. Nie moŜe więc być wprowadzo-
na np. na Kamiennej Górze.  
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Odpowiadając na kolejne pytanie, p. Witowski poinfor-
mował, Ŝe w Gdyni sukcesywnie zmniejsza się liczbę 
znaków, z czym kłócą się ciągłe apele mieszkańców o ich 
zwiększanie (dotyczy to szczególnie progów spowalnia-
jących).  
Wiceprezydent B. Stasiak nawiązując do kwestii liczby 
znaków wyjaśnił, Ŝe poza prawem drogowym obowiązują 
rozporządzenia ministerstwa transportu, które zarządca 
powinien respektować.  
Radny A. Bień zapytał, czy jest jakiś pomysł na rozwią-
zanie problemu miejsc, w których nie ma parkingów.  
Wiceprezydent stwierdził, Ŝe problem jest tam, gdzie 
zaczynają się podwórka wspólnot. Najczęściej ma miej-
sce spór na temat sposobu wykorzystania takiego miejsca 
– np. place zabaw czy parkingi. Wspólnoty odstrasza 
konieczność ponoszenia wysokich opłat za parkingi.  
Podsumowując dyskusję Przewodniczący r. A. Bień 
wypunktował kwestie wymagające dalszych prac: 
- sporządzenie analiz pod kątem wykonania buspasów  - 
Wiceprezydent B. Stasiak zaproponował sformułowanie 
przez komisję wniosku o uzyskanie od ZKM informacji 
nt. miejsc, gdzie występują największe utrudnienia w 
funkcjonowaniu transportu publicznego; 
- sprawa parkingów – Wiceprezydent B. Stasiak zapew-
nił, Ŝe odniesie się do pytania o dalszą politykę Miasta w 
przedmiotowym zakresie (podany zostanie teŜ koszt 
wykonania m kw. miejsca postojowego); 
- omówienie kwestii ulicy Warszawskiej w kontekście 
dyskutowanej sprawy braku przepustowości i miejsc 
parkingowych (podjęcie prac przez odpowiednie komórki 
organizacyjne i następnie przedstawienie komisji ich 
stanowisk w kwestii rozwiązania przedmiotowych pro-
blemów) 
_____________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
26 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów dot. gospodarki od-
padami komunalnymi. 

2. Wnioski.  
Ad 1.  
Blok projektów uchwał zawierających regulacje dot. 
odpadów komunalnych przedstawił Wiceprezydent Mi-
chał Guć:  
Dzięki  nowelizacji ustawy, w której rozluźniono rygory i 
dano moŜliwość róŜnicowania stawek ryczałtu, zmodyfi-
kowano pierwotną propozycję, która zakładała ryczałt 35. 
zł. od gospodarstwa domowego. Zarządcy nieruchomo-
ści, spółdzielnie mieszkaniowe, rady dzielnic oraz wszy-
scy biorący udział w wymianie korespondencji poprzez 
stronę internetową zarzucali tej propozycji, Ŝe taki ryczałt 
sprawi, iŜ tyle samo będzie płacić osoba samotna co 
rodzina wieloosobowa.  
Aktualna propozycja takŜe opiera się na ryczałcie, tyle Ŝe 
jego wysokość zmienia się proporcjonalnie do po-
wierzchni gospodarstwa domowego.  
Radny B. KrzyŜankowski powołał się na dominujący – 
jego zdaniem – pogląd, Ŝe najsprawiedliwszą metodą  jest 
naliczanie opłaty od osoby.  
Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, Ŝe w trakcie prac nad 
projektem brano pod uwagę wszystkie, dopuszczalne 
ustawowo  metody.  
Wiceprezydent stwierdził, Ŝe osobiście uwaŜa metodę 
liczenia od osoby za najgorszą z 4. moŜliwych do zasto-

sowania metod, bo umoŜliwia ona powstanie zjawiska 
płacenia przez uczciwych za siebie i za nieuczciwych. 
Osoby wysypujące dotąd śmieci np. w lesie nie będą 
miały oporów w deklarowaniu innej liczby osób niŜ 
faktycznie mieszkających. W takiej sytuacji konieczne 
byłoby zatrudnienie urzędników w celu weryfikowania 
podawanych danych, a i to zapewne nie prowadziłoby do 
powstawania ustaleń zgodnych ze stanem faktycznym. 
Poza tym byłaby to metoda powodująca konieczność 
składania przez mieszkańców ciągłych deklaracji (w razie 
zmiany stanu faktycznego).  
Na pytanie radnego KrzyŜankowskiego, czy konsultowa-
no się ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które stosują 
metodę liczenia od osoby i mają w tym zakresie duŜe 
doświadczenie, Wiceprezydent odpowiedział przecząco. 
Spółdzielnie muszą zebrać pieniądze, bo to one są podat-
nikiem i traktowane są przez gminę jako właściciele 
nieruchomości. Spółdzielnie róŜnie liczą elementy skła-
dające się na opłatę.  
Najsprawiedliwszą metodą – stwierdził p. Guć – byłoby 
waŜenie odpadów produkowanych przez mieszkańców.  
Odpowiadając na kolejne pytanie radnego KrzyŜankow-
skiego Wiceprezydent poinformował, Ŝe ustawa zakazuje 
włączania do systemu opłaty za pojemniki, dlatego wła-
ściciele (spółdzielnie, wspólnoty, właściciele mieszkań, 
gdzie nie ma zarządu wspólnoty, itd.)  będą musieli za-
pewnić pojemniki we własnym zakresie.  
Radny P. Brutel nawiązując do informacji, Ŝe do właści-
cieli zaliczają się właściciele lokali mieszkalnych w 
budynkach, gdzie nie ma wspólnoty, poprosił o wyja-
śnienie, czy dotyczy to takŜe wyodrębnionych lokali 
spółdzielczych.  
Radny poprosił teŜ o odniesienie się do wątpliwości 
władz gdańskiego samorządu co do zgodności propozycji 
gdyńskich z ustawą.  
Odnosząc się do pierwszej z poruszonych wyŜej kwestii 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe miał na myśli małe budynki, 
w których nie zostały powołane zarządy wspólnot.  
Odnosząc się do drugiej kwestii pan Guć zapewnił, Ŝe 
przedłoŜone gdyńskiej radzie projekty są zgodne z pra-
wem.  
Radny P. Stolarczyk poprosił o odpowiedzenie na nast. 
pytania: 
- kto będzie weryfikował fakt segregowania bądź nie 
odpadów?; 
- kto będzie naliczał kary? 
- jak długo kara będzie obciąŜała daną nieruchomość? 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe wszelkie procedury admini-
stracyjne w zakresie, którego dotyczyły powyŜsze pyta-
nia, będą prowadzone przez Prezydenta Miasta.  
Odnosząc się do kwestii zatrudnienia urzędników w celu 
wykonywania czynności kontrolnych, Wiceprezydent 
poinformował, Ŝe powstaną dwie nowe komórki (w 
wydziałach ochrony środowiska i dochodów). W przy-
padku zgłoszenia przez firmę wywozową braku segrega-
cji, urzędnicy będą to sprawdzać i wydawać stosowne 
decyzje.  
Pytanie radnego P. Stolarczyka o to, kto będzie decydo-
wał  - i na jakiej podstawie - o  czasie trwania kary w 
postaci podwyŜszonej opłaty, Wiceprezydent uznał za 
bardzo ciekawe. Ustawodawca nie przewidział koniecz-
ności uregulowania tej kwestii, tj. okresu na jaki będzie 
wydawana  decyzja administracyjna w sprawie określenia 
kary. Na razie zakłada się, Ŝe z chwilą zapewnienia po-
jemników wszyscy mieszkańcy będą segregowali odpa-
dy. Na opracowanie procedur jest czas do lipca.  
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Radny P. Stolarczyk stwierdził, Ŝe jest to waŜna sprawa 
w kontekście zadawania przez mieszkańców pytań zwią-
zanych z niewiadomym okresem obowiązywania kar.  
Radny wyraził obawę, Ŝe nieograniczony czasowo me-
chanizm karania wywoła postawy antyekologiczne i 
antyspołeczne.   
Radny J. Miotke zapytał, czy w trakcie konsultacji spo-
łecznych zgłaszano wnioski, które będą skutkowały 
przyjęciem określonych rozwiązań.  
Wiceprezydent wskazał na wielokrotnie powtarzający się 
wniosek dotyczący odpadów zielonych.  
Pan Guć wyraził przypuszczenie,  Ŝe prawdopodobnie 
podjęte zostaną  próby opracowania  propozycji rozwią-
zania przedmiotowej kwestii.   
Kolejne pytanie radnego J. Miotke dotyczyło zamiarów 
co do edukacji mieszkańców w kwestii gospodarki odpa-
dami.  
Wiceprezydent M. Guć poinformował o przygotowywa-
niu kampanii edukacyjno – informacyjnej.  
Na  pytanie radnego KrzyŜankowskiego, czy źródłem 
finansowania kampanii będą środki uzyskane z opłaty, 
Wiceprezydent odpowiedział twierdząco. MoŜliwość 
przeznaczania środków pochodzących z opłat na działa-
nia edukacyjne wynika z ustawy. Szacuje się, Ŝe w 
pierwszym półroczu będzie to kwota ok. 900 tys. zł. W 
kolejnych latach tego rodzaju koszty powinny ulec istot-
nemu zmniejszeniu.  
Poproszony przez radnego KrzyŜankowskiego o wymie-
nienie zadań 25. urzędników, którzy mają być zatrudnieni 
w związku z nowym zadaniem gminy, Wiceprezydent 
wymienił nast. czynności: obsługa systemu, tj. m.in. 
naliczanie opłat, wprowadzanie aktualizacji do bazy 
danych, utrzymywanie relacji z wykonawcą usług i kon-
trolowanie, czy te usługi są realizowane prawidłowo. 
Radny J. Miotke zapytał z kolei o ryzyko odwołań po 
wyłonieniu wykonawcy.  
Wiceprezydent stwierdził, Ŝe to ryzyko jest bliskie pew-
ności, poniewaŜ walka przetargowa toczyć się będzie o 
2,5- letni kontrakt. Wnioski złoŜyło 8. oferentów. JuŜ 
zaskarŜono specyfikację kosztów.  
Radny A. Bień poprosił o wyjaśnienie, czy będzie moŜ-
liwe pobieranie opłat przez spółdzielnie od mieszkańców 
nie będących członkami spółdzielni.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe ustawodawca nie 
uregulował takŜe tej kwestii. Jeśli spółdzielnie odmówią 
odbierania deklaracji od osób posiadających wyodręb-
nione lokale, wówczas te osoby będą musiały samodziel-
nie składać deklaracje. Spółdzielnie mogą zaŜądać od 
tych osób partycypowania w kosztach zakupu pojemni-
ków. Ustawodawca wielu kwestii, niestety, nie przewi-
dział. Trudno dzisiaj rozsądzić jak takie problemy będą 
rozwiązane.  
Wiceprezydent ustosunkował się do jednego z wątków 
pisma Sp-ni „Karwiny”, przywołanego przez Przewodni-
czącego komisji, informując, Ŝe nie jest moŜliwe ogło-
szenie przetargu na zakup pojemników na odpady, po-
niewaŜ spowodowałoby to uniewaŜnienie juŜ przeprowa-
dzonego przetargu, którego wynik jest dla gminy ko-
rzystny. Ponadto naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe pojemniki 
mogłyby się okazać bardzo drogie, a to mogłoby skutko-
wać brakiem wykonawcy w lipcu b.r.  
Z kolei odnosząc się do kwestii pustych lokali, poruszo-
nej przez radnego Bienia, Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe 
zarządcy nie będą zgłaszali takich lokali. 
Pan M. Guć nawiązał jeszcze raz do kwestii proponowa-
nych stawek mówiąc o kryteriach, które zdecydowały o 
przedłoŜeniu przedmiotowej propozycji - projektodaw-

com chodziło o znalezienie takiej formuły, w której 
stawka ryczałtu byłaby optymalnie sprawiedliwa. Za 
punkt wyjścia przyjęto dane statystyczne, z których 
wynika, Ŝe najliczniejsze są gospodarstwa dwu i trzyoso-
bowe. Dla  mieszkań o powierzchni do 40. m kw., naj-
częściej zamieszkiwanych przez jedną lub dwie osoby, 
przyjęto najniŜszą stawkę. Stawka dla głównej, najlicz-
niejszej grupy, będzie wynosić 32 zł. Trzeci próg przewi-
dziany jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. W 
ostatnim  przypadku przyjęto załoŜenie, Ŝe w domach 
jednorodzinnych mieszkają osoby zamoŜne, produkujące 
– statystycznie – najwięcej odpadów. Dlaczego przyjęto 3 
progi? Dylematy pojawiają się na granicach progów, 
dlatego im mniej progów, tym mniej kontrowersji. 
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o lokale uŜyt-
kowe mieszczące się w lokalach mieszkalnych, Wicepre-
zydent stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości skontrolowania 
w tym zakresie, jaki jest stan faktyczny, dlatego przyjęto 
(paragraf 5.), Ŝe w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej w takim lokalu, uznawać się go będzie w 
całości za lokal mieszkalny. W większości przypadków 
działalność gospodarcza jest deklarowana.  
Wniosek radnego Ireneusza Bekisza o przyjęcie 4. pro-
gów, tj. : 12 zł. (do 30 m kw.); 30 zl.  (do 40 m kw.); 40 
zł. (do 60 m kw.); 45 zł. ( 80  m kw.), nie został przyjęty: 
4 gł. przeciw, 2 gł. wstrzymujące się 
Projekt uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawek tej opłaty zaopiniowano pozytywnie: 4/2/0 
Projekt uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za-
opiniowano pozytywnie: 4/0/2 
Projekt uchwały w spr. terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi zaopiniowano pozytywnie: 5/0/1 
Projekt uchwały w spr. odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 6 gł. za 
Projekt uchwały w spr. wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych … zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 6 gł. 
za 
Ad 2.  
Radny P. Stolarczyk zgłosił postulat o przedstawianie 
radnym raz w roku informacji nt. pustostanów w Gdyni.  
_____________________________________ 

 
Komisja Kultury – 27 lutego: 
Porządek posiedzenia: 

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

sesję RM 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Mu-
zeum Miasta Gdyni. Projekt zreferował przedstawiciel 
Wydziału Kultury. Proponowane zmiany spowodowane 
są koniecznością doprowadzenia do zgodności z obowią-
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zującymi przepisami prawa i dotyczą głównie przepisów 
odnośnie organów zarządzających, nadzorujących oraz 
źródeł finansowania. Są to zmiany formalnoprawne i 
redakcyjne. 
Opinia pozytywna – 3/0/0. 
Ad. 4 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 

______________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 27 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Sprawy wniesione i wnioski.  
3. Termin kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  
Projekt wnoszony w trybie nadzwyczajnym, w spr. nada-
nia imienia prof. St. Kozłowskiego technikom wchodzą-
cym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych: 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, Ŝe przyczyną za-
stosowanego trybu wniesienia projektu pod obrady RM 
jest złoŜenie przez Wojewodę zastrzeŜenia do podjętej 
juŜ uchwały, w której to samo imię nadano całemu zespo-
łowi szkół.  
Wiceprezydent wyjaśniła przy okazji omawiania projek-
tu, Ŝe zasadnicza szkoła kształcąca w zawodzie złotnika, 
nie ma na razie uczniów. Mimo to podjęto decyzję, Ŝe nie 
będzie się szkoły likwidowało, poniewaŜ co jakiś czas 
zainteresowanie kształceniem się w tym zawodzie wzra-
sta.  
Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za 
4.11- w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni: 
Wiceprezydent przedstawiła autopoprawki do projektu, 
porządkujące kwestię numeracji szkół.  
Do planu wpisane zostały nazwy nowych ulic, zmieniono 
przyporządkowanie niektórych szkół do rejonów, zgodnie 
z obecnymi potrzebami i stanem faktycznym (nowe 
osiedla, zmieniająca się liczba dzieci w poszczególnych 
rejonach, bliskość do szkoły). 
Wiceprezydent zapewniła, Ŝe władze gminy nie wycofują 
się z dania rodzicom moŜliwości swobodnego wyboru 
szkoły, natomiast rejony muszą być wyznaczone, bo taki 
wymóg dyktują przepisy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zasygnalizowała parę proble-
mów związanych ze sprawozdaniem przedłoŜonym ra-
dzie, dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
(urlopy zdrowotne, kryteria wyrównań w poszczególnych 
grupach zawodowych, brak narzędzi gminy do uczynie-
nia systemu bardziej racjonalnym).  
Radny A. Bień powołując się na informację o przyznaniu 
środków na wsparcie edukacji, wskazał na potrzebę 
udzielenia pomocy Zespołowi Szkół Mechanicznych, 
przypominając o zgłoszeniu przez nauczycieli i dyrekcję 
szkoły w czasie posiedzenia komisji zorganizowanego na 
jej terenie (patrz protokół z 2 grudnia 2011 r.), potrzeby 
zakupienia obrabiarek cyfrowych. 
Ad 3.  

Termin posiedzenia wyjazdowego (na terenie poradni 
przy ul. Opata Hackiego): 20 marca b.r.; godz. 14:30 
______________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 7 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z 19 lutego b.r. 
2. BieŜące kwestie związane z funkcjonowaniem 

Miejskich Hal Targowych w Gdyni.  
Ad 1. 
Radny Tadeusz Szemiot nawiązał do sposobu przedsta-
wienia przez Przewodniczącego na sesji RM ustaleń 
komisji z 19 lutego, odnoszących się do ośrodka hipote-
rapii: 
- Prosiłem Pana Przewodniczącego, Ŝeby zwrócił uwagę, 
Ŝe wnioski mniejszości nie uzyskały poparcia większości 
członków komisji. Chodziło o to, Ŝe - moim zdaniem - w 
sposób przesadny zaufano fundacji, czyli udzielono 
dalszej, nieuzasadnionej pomocy i przedłuŜono czas 
trwania umowy.  
Przewodniczący St. Borski przypomniał, Ŝe w jego wy-
powiedzi na sesji miało teŜ miejsce odesłanie wszystkich 
zainteresowanych do protokołu, w którym zawarte są 
wypowiedzi wszystkich osób, biorących udział w posie-
dzeniu.  
Radny T. Szemiot stwierdził, Ŝe wnioskował, aby Prze-
wodniczący na sesji przekazał informację o stanowisku 
mniejszości, w którym wskazano uchybienia, a nie jedy-
nie ograniczył się do stwierdzenia, Ŝe komisja nie stwier-
dziła naruszenia prawa w postępowaniu organów samo-
rządowych. 
Przewodniczący uznał, Ŝe jego odesłanie do protokołu 
umoŜliwiło zainteresowanym zapoznanie się ze szczegó-
łowym przebiegiem obrad komisji.  
Protokół z 19 lutego b.r. zaopiniowano pozytywnie: 4/0/1 
Ad 2. 
W posiedzeniu wzięli udział: Dyrektor UM Jerzy Zając, 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak, Naczelnik Wydziału 
Polityki Gospodarczej Tomasz Banel,  radca prawny 
Krzysztof Czupreta oraz radny nie będący członkiem 
komisji – pan Marcin Horała.  
Przewodniczący St. Borski wyjaśnił, Ŝe przedmiotem 
zainteresowania komisji jest obecna sytuacja na hali, tj. 
kwestie nowych umów i treść  ugody zawartej z zarządcą 
Miejskie Hale Targowe S.A. 
Komisja planuje zakończenie kontroli dotyczącej MHG 
do końca kwartału b.r. 
Informacje przekazane przez Wiceprezydenta B. Stasia-
ka: 
Ostatnie dwa miesiące b.r. to okres bardzo intensywnej 
pracy związanej z przejmowaniem obiektu zespołu Miej-
skich Hal Targowych.  
Przejęcie przez ABK funkcji zarządzającego od dotych-
czasowych 3. zarządców hali przeprowadzono w sposób, 
który nie spowodował zakłóceń w funkcjonowaniu kup-
ców, nie wpłynął niekorzystnie na bezpieczeństwo hali. 
Handel odbywał się jak dotychczas, więc w odbiorze 
kupujących nic nie wskazywało na zmianę administrato-
ra.  
Praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące na hali 
mają uregulowane relacje z Miastem. Zawarto ponad 300 
umów. Kilkanaście umów zostało zawartych na krótszy 
okres (tzw. umowy 8 +) bądź na czas nieoznaczony. 
Osoby, które nie uzyskały pierwszeństwa zakupu pawilo-
nów, funkcjonują jako najemcy. Pawilony wolne zostały 
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zdane. Niektórzy kupcy mają się przenieść na giełdę 
kwiatową. Z wszystkimi zostały zawarte stosowne umo-
wy. Wolne pawilony zostały zajęte w drodze przetargu. Z 
tzw. grupą pośrednią zawarto umowy 3-letnie.  
Stawka została uśredniona na podstawie wyników prze-
targowych (odrzucono wersje skrajne).  
Wykonano szereg działań mających na celu przejęcie 
administracji, przeniesienie na kupców poszczególnych 
kosztów związanych z eksploatacją. Hala została zabez-
pieczona w zakresie mediów – podpisano stosowne 
umowy. Na poczet kosztów eksploatacyjnych są pobiera-
ne zaliczki. Przeprowadzono przetargi na usługi ochro-
niarskie i wywóz odpadów.  
Obecnie w dyspozycji Miasta są 23 pawilony (5 % zaso-
bów).  
Trwa wypowiedzenie odnośnie pomieszczeń biurowych, 
które przejęła ABK – dotyczy to Stowarzyszenia Kupców 
Hal Targowych, Hali Rybnej i spółki Miejskie Hale 
Targowe.  
Hala jest sprzątana, chroniona, ubezpieczona. Wykonane 
są ekspertyzy techniczne.  
Mecenas K. Czupreta poinformował o podjętych działa-
niach związanych z wierzytelnością Miejskich Hal Tar-
gowych wobec Miasta: 
Umowa z MHT dopełniła się 31 grudnia 2012 r. Pozostał 
do rozwiązania problem zadbania o ściągnięcie wygene-
rowanego w okresie 20. lat długu spółki wobec Miasta. 
Kwota zadłuŜenia spółki, wynikająca z wyroków sądo-
wych, to 1 093 910 zł. W drugiej połowie roku 2012  
skierowano do sądu pozostałe sprawy. Łączne zadłuŜenie 
MHT wynosi 1 152 973 zł. Tak więc zaległości spółki 
wobec Miasta to specyfikacja wynikająca z zasądzenia 
kwoty wyrokami oraz  faktury, które nie były jeszcze 
przedmiotem procedury sądowej, opiewające na kwotę 
ponad 59 tys. zł.  
DzierŜawca złoŜył deklarację spłaty zadłuŜenia, jednak 
bez wskazania źródeł uzyskania na ten cel środków. Ze 
strony Miasta zostały podjęte próby wysondowania zdol-
ności spółki do spłaty zadłuŜenia. Przyjęto załoŜenie, Ŝe 
lepszym rozwiązaniem jest umoŜliwienie spłaty długu niŜ 
pogodzenie się z faktem nieściągalności. Wobec deklara-
cji spółki o gotowości podjęcia prób spłaty na określo-
nych warunkach ratalnych, zawarto techniczne porozu-
mienie o spłacie długu. Ściągnięcie długu będzie moŜliwe 
tylko wtedy, gdy dłuŜnik będzie miał moŜliwość dalszego 
prowadzenia działalności gospodarczej. Ze spółką zawar-
toby więc umowę najmu na podobnych zasadach jak w 
przypadku hal płaskiej i łukowej oraz placu targowego, 
jednak pod warunkiem rozpoczęcia spłaty, tj.  wpłacenia 
do końca pierwszego kwartału b.r. 50. tys. zł. Spełnienie 
tego warunku będzie podstawą do zawieszenia przez 
Miasto postępowania egzekucyjnego, a dłuŜnik będzie 
mógł wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie 
przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
moŜliwości rozłoŜenia długu na raty i zakwalifikowania 
dłuŜnika jako podmiotu, który moŜe korzystać z hali na 
warunkach obowiązujących dotychczasowych dzierŜaw-
ców. Tym samym zawartoby ze spółką umowę na zasa-
dzie 8 +, czyli na podobnych warunkach jak w przypadku 
pozostałych handlujących. Taka jest istota porozumienia 
o spłacie długu. 
DłuŜnik przeciwstawia swoje roszczenia na kwotę ponad 
5 mln. zł. Miasto nie uznało tej wierzytelności deklarując 
jednocześnie, Ŝe niektóre elementy roszczenia mogą być 
zbadane. Miasto jest gotowe przystąpić do negocjacji w 
tej sprawie. W razie niepowodzenia negocjacji spółka 
Miejskie Hale Targowe moŜe wystąpić przeciwko Miastu 

do sądu. W ocenie Miasta roszczenia spółki są słabo 
udokumentowane.  
W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego o harmono-
gram spłat długu spółki, mec. K. Czupreta  poinformo-
wał, Ŝe po wpłacie 50. tys. zl. do końca pierwszego kwar-
tału, kolejne raty będą płatne do 20. dnia kaŜdego miesią-
ca. W sumie będzie  96 rat. PowyŜsze warunki wejdą w 
Ŝycie oczywiście po dopełnieniu czynności wymaganych 
przez procedurę pomocy publicznej.  
Naczelnik T. Banel potwierdził, Ŝe wpłata pierwszej raty 
będzie podstawą do zawarcia ze spółką umowy, która m. 
in. będzie zawierała warunki spłaty pozostałej części 
długu.  
Pan Banel zaznaczył, Ŝe poza koniecznością spłaty długu, 
na spółce będzie ciąŜyć obowiązek wywiązywania się z 
bieŜących zobowiązań, wynikających z czynszu dzier-
Ŝawnego i kosztów eksploatacyjnych. Trzeba przy tym 
pamiętać, Ŝe w obszarze, na którym funkcjonuje spółka, 
sporo jest wolnej przestrzeni (puste pawilony). Nie moŜ-
na więc forsować podpisania takiego porozumienia, które 
nie da spółce szansy na spłacenie długu. Trzeba reali-
stycznie ocenić szanse spółki na zdobycie stosownych 
środków.  
Wiceprezydent B. Stasiak podkreślił, Ŝe kluczowe dla 
zawarcia porozumienia, jest bezsporne uznanie przez 
spółkę kwoty zadłuŜenia. 
Wiceprezydent podkreślił, Ŝe tylko realny program spłaty 
zadłuŜenia, uwzględniający sytuację wierzyciela, da 
szansę na odzyskanie naleŜnych Miastu środków.  
Drugi scenariusz moŜliwy do zrealizowania, polega na 
postawieniu w wymagalność długu spółki, co zakończy 
się ogłoszeniem jej upadłości i uznaniem tym samym, Ŝe 
wierzytelność jest nieściągalna.  
Wiceprezydent poinformował o zobowiązaniu spółki 
MHT do przeprowadzenia czynności, w wyniku których 
osoby handlujące w podziemnej części hali staną się 
członkami spółki. Miasto przejęło w administrację całą 
infrastrukturę podziemia (chłodnie, magazyny).  
Wiceprezydent podkreślił, Ŝe o ile wierzytelności Miasta 
są oparte na wyrokach sądowych, o tyle wierzytelności 
spółki są jedynie projekcjami.  
Pan Stasiak stwierdził, Ŝe najwaŜniejsze jest odzyskanie 
przez Miasto administracji hali i jej majątku. 
Radny M. Horała wyraził wątpliwość, czy spółka zdoła 
wywiązać się z zobowiązań finansowych, skoro nie 
realizowała wcześniej bieŜących płatności.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, Ŝe zadłuŜenie spółki 
jest następstwem tego, Ŝe pełniła rolę nie tylko dzierŜaw-
cy, ale i administratora. Pierwotnym źródłem zadłuŜenia 
był fakt, Ŝe to spółka była wierzycielem swoich dzier-
Ŝawców. Obecnie obowiązek administrowania nie będzie 
juŜ ciąŜył na spółce.  
Radny T. Szemiot zapytał, czy spółka wnosi opłaty za 
bezumowny okres korzystania z hali.  
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe przed wystawieniem faktury 
naleŜało dokonać korekty powierzchni przynaleŜnej 
spółce i kosztów eksploatacyjnych oraz  przeprowadzić 
inwentaryzację. Stosowna faktura została juŜ wystawio-
na.  
Radnego T. Szemiota interesowało, czy spółka otrzyma 
od Miasta jakąś rekompensatę w związku z jej roszcze-
niami.  
Pan K. Czupreta wyjaśnił, Ŝe w tym zakresie wiąŜące dla 
Miasta będzie postanowienie sądu (z posiadanych infor-
macji wynika, Ŝe spółka MHT wystąpiła do sądu). 
Radny T. Szemiot poprosił o wyjaśnienie odnośnie ewen-
tualnego  przedawnienia się roszczeń spółki. 
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Mec. K. Czupreta poinformował, Ŝe spółka moŜe wystę-
pować z roszczeniami nie dłuŜej niŜ 3 lata. 
Naczelnik T. Banel zwrócił uwagę, Ŝe spółka wydatko-
wała środki nie dlatego, Ŝe było to potrzebne dla jej 
funkcjonowania, ale dlatego, Ŝe było to niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania hali.  
Zdaniem p. Banela błędem spółki było niewystąpienie do 
Miasta ze stosownym wnioskiem w czasie, gdy zaistniała 
konieczność zainwestowania określonych środków. Tym 
samym MHT ponosiła nie tylko koszty związane z jej 
funkcjonowaniem na hali, ale i koszty wynikające z 
administrowania. Jeśli dodać do tego jej problemy ze 
ściąganiem naleŜności czynszowych, uzyskuje się odpo-
wiedź, dlaczego zadłuŜenie spółki rosło. W pewnym 
momencie spółka zaproponowała przejęcie jej zobowią-
zań.  
Kolejne pytanie radnego T. Szemiota dotyczyło warun-
ków bezumownego funkcjonowania spółki na hali.  
Pan T. Banel poinformował, Ŝe czynsz wynosi ok. 7 tys. 
zł.  
W związku z pytaniem radnego T. Szemiota, ile wynosił-
by czynsz wg stawek rynkowych, mec. Czupreta stwier-
dził, Ŝe stawki rynkowe w przypadku hali są pojęciem 
względnym. W umowie, jeśli dojdzie do jej zawarcia, 
będą zawarte uśrednione wielkości. 
Szerzej o stawkach, jakie będą ewentualnie obowiązywać 
spółkę w razie zawarcia z nią umowy, poinformował p. 
T. Banel: 
- za m kw. powierzchni czynnej handlowo 12,50 zł.; 
- za m kw. powierzchni wyłączonej z handlu (pomiesz-
czenia administracyjne, zaplecze, itp.) 6,25 zł.  
Po podpisaniu umowy spółka będzie dysponowała po-
wierzchnią ok. 3 600 m kw, w tym powierzchnia czynna 
będzie wynosić 1 600 m kw. (71 pawilonów o średniej 
powierzchni 23 m kw.).  
W sumie czynsz, koszty eksploatacyjne, podatek i raty 
wpłacane na poczet długu wyniosą ok. 35 tys. zł. Taką 
kwotę będzie musiała spółka wpłacać co miesiąc do kasy 
Miasta. Jest to wysokość porównywalna z wysokością 
kwot wpłacanych przez Centrum Handlowe „Batory”.  
PowyŜszy szacunek wykonano na podstawie analiz  
przeprowadzonych w kilku miejscach handlowych miasta 
( m. in. Plac Górnośląski, Centrum „Batory”, Stowarzy-
szenie Kupców Pogórza, ul. Unruga).  
Na pytanie radnego T. Szemiota, czy prowadzone są 
analizy nt. moŜliwych rozwiązań w razie upadłości spół-
ki, Mec. K. Czupreta oświadczył, Ŝe Miasto nie ma inte-
resu w stawianiu spółki w stan upadłości, jednak w przy-
padku nie zawarcia porozumienia spółka zostanie popro-
szona o wydanie przestrzeni, na której funkcjonuje, a w 
razie odmowy zostanie przeprowadzone postępowanie 
eksmisyjne.  
Naczelnik T. Banel poinformował, Ŝe w nowej umowie 
zawarty będzie warunek, Ŝe na terenie działania spółki 
mogą funkcjonować tylko kupcy i Ŝe kaŜdy z nich musi 
mieć do dyspozycji 5 % przestrzeni czynnej handlowo.  
Mec. K. Czupreta dodał, Ŝe spółka będzie mogła odda-
wać w podnajem powierzchnie, którymi będzie dyspo-
nować, ale tylko swoim akcjonariuszom.  
W związku z prośbą radnego T. Szemiota o dostarczenie 
kopii porozumienia,  o którym była mowa, Naczelnik T. 
Banel podkreślił, Ŝe jest to dokument, co do którego nie 
wiadomo, czy będzie obowiązywał, poniewaŜ otwiera on 
na razie moŜliwość podpisania umowy. Jeśli uzgodnienia 
zawarte w porozumieniu nie będą realizowane, nie będzie 
podstaw do podpisania umowy.  
Radni otrzymali do wglądu kopie porozumienia.  

Ustalono, Ŝe kolejne posiedzenie dotyczące MHT zwoła-
ne zostanie w kwietniu b.r. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-02-12: 
 
9663/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na prowadzenie pro-
jektu muzealno-edukacyjnego w 2013 r. 

9664/13/VI/M - zabezpieczenia wejścia od zaplecza 
do gminnego lokalu uŜytkowego przy ul. 
Orłowskiej 2 w Gdyni 

9665/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających i 
naprawczych wraz ze spuszczeniem wody 
z instalacji c.o.w budynku przy ul. Dworco-
wej 11 A w Gdyni 

9666/13/VI/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi 
wraz z robotami towarzyszącymi w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Chyloń-
skiej 135/53 w Gdyni 

9667/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8041/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 2.10.2012 
r. dotyczącego wykonania remontów 7 
mieszkań w Gdyni przy ul. Morskiej 72, 
Morskiej 176-184B, Morskiej 210, Opata 
Hackiego 29, Wiejskiej 7, Zamenhofa 13 i 
Zamenhofa 13 

9668/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

9669/13/VI/U - zamówienia opracowania dotyczą-
cego wczesnych projektów gdyńskiego ar-
chitekta Wacława Tomaszewskiego na 
podstawie badań archiwalnych 

9670/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

9671/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

9672/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w Domu Dziecka w Gdyni 

9673/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XVI Małego Gdyńskiego Fo-
rum Zespołów Teatralnych, którego orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 w 
Gdyni 

9674/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w konkursie Biblijnym, któ-
rego współorganizatorem jest Szkoła Pod-
stawowa nr 21 w Gdyni 

9675/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów III Konkursu Języka Francuskie-
go Dla Gimnazjalistów Województwa Po-
morskiego organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni 

9676/13/VI/O - dofinansowania organizowanej przez 
Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XIV 
Konferencji „Metody i formy pracy z 
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uczniem niepełnosprawnym w klasie inte-
gracyjnej” 

9677/13/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i opiekunów do zaprzyjaź-
nionej szkoły w Bonn w ramach wymiany 
polsko – niemieckiej 

9678/13/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2013 roku 

9679/13/VI/S - akceptacji wyników 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. 

9680/13/VI/P - planu finansowego na realizację 
umowy najmu części nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Paprykowej 10 dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta 

9681/13/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czyn-
szu dzierŜawnego i ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu ustnego nieograni-
czonego na oddanie w dzierŜawę nieru-
chomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonych na terenie Miasta 
Gdyni 

9682/13/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czyn-
szu dzierŜawnego i ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu ustnego ograniczone-
go na oddanie w dzierŜawę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych na terenie Miasta Gdyni 

9683/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 
20-A 

9684/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 
20-B 

9685/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 
20-C 

9686/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 
20-D 

9687/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marynarska 22 

9688/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Marsa 20-26 

9689/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Nauczycielskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

9690/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska A2 

9691/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego /ul. Augustyna Necla 4 A. 

9692/13/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Po-
morskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej 

9693/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na montaŜ i demontaŜ ele-
mentów identyfikacji wizualnej Miasta 
Gdyni w 2013 roku 

9694/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na opracowanie i wydanie dodatku promu-
jącego Gdynię 

9695/13/VI/M - uregulowanie zobowiązania za rok 
2013 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni wy-
nikającego z kosztów zarządu piwnic przy-
naleŜnych do lokali komunalnych w budyn-
ku Wspólnoty Mieszkaniowej 

9696/13/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom Kultu-
ry w Gdyni z pomieszczeń placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Gdynia 

9697/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego 
pod tytułem „Świat nie jest taki zły” 

9698/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej 
9699/13/VI/S - zmieniany zarządzenie w sprawie 

udzielenia upowaŜnienia do sprawdzania 
toŜsamości osób podlegających stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej 

9700/13/VI/S - wyraŜenia zgody na dokonywanie 
wydatków finansowych na pokrywanie 
kosztów przejazdu osobom stawiającym 
się na kwalifikację wojskową oraz zryczał-
towaną rekompensatę za utracone zarobki 
w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 
2013r. 

9701/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup narzędzi i 
elektronarzędzi na potrzeby Brygady Ko-
libki oraz zakup usług pracy koparko – spy-
charki i wywóz odpadów z terenu Zespołu 
Parkowego Kolibki 

9702/13/VI/S - zmiany treści Zarządzenia nr 
9321/13/VI/S z dnia 8 stycznia 2013 r. 

9703/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9704/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9705/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
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9706/13/VI/R - powołania komisja ds. Konkursu na 
wyłonienie partnera do przygotowania 
wniosku i realizacji projektu ze środków UE 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki re-
alizowanego w ramach Priorytetu V Dobre 
rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój poten-
cjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 
– Rozwój dialogu obywatelskiego 
„Wzmocnienie szeroko rozumianych kon-
sultacji społecznych, dotyczących regulacji 
prawnych i uzgadniania polityk publicz-
nych, w tym konsultacji dokonywanych 
drogą elektroniczną” 

9707/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na dostawę 100 
kompletów części wraz z osprzętem, do 
samodzielnego montaŜu budek lęgowych 
dla jerzyków 

9708/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

9709/13/VI/P - sprostowania błędu w zarządzeniu nr 
9140/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 grudnia 2012 r. 

9710/13/VI/M - zamówienia publicznego na promo-
cję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie 
Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Le-
cha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską 
Organizację Turystyczną 

9711/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 

9712/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosz-
tów związanych z organizacją szkoleń w 
ramach Konkursu „Gdyński Biznesplan 
2013” 

9713/13/VI/U - podpisania porozumienia do umowy 
nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 
05.11.2010 r. i umowy nr 
KB/1337/UI/245/W/2012 dnia 30.11.2012 r. 

9714/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 
r. na wykonanie wielobranŜowej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ulicy śurawiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. 
Modrzewiowej” 

9715/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru autor-
skiego nad realizacją wykonania robót bu-
dowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III le-
śny” 

9716/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 

9717/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 
rok 

9718/13/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 
2013 roku w Urzędzie Miasta Gdyni 

9719/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów Międzyszkol-
nego Konkursu „Piękne czytanie baśni 
braci Grimm”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół nr 12 w Gdyni 

9720/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów Międzyszkol-
nego Konkursu Interdyscyplinarnego „Fil-
my – moja pasja”, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni 

9721/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wie-
dzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
oraz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o 
Stanach Zjednoczonych organizowanych 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
5 w Gdyni 

9722/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów „Trójmiejskiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego 2012/2013” or-
ganizowanego przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Gdyni 

9723/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów Wojewódz-
kiego Konkursu Form Przestrzennych i 
Modelarskich „Latarnie Morskie Polskiego 
WybrzeŜa” organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 39 w Gdyni 

9724/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy z Francji w ramach projektu 
edukacyjnego „Beckett: Pierwsze taśmy 
Krapp’a” realizowanego we współpracy z 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Gdyni 

9725/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla zwycięzców „Kon-
kursu Wiedzy o Europie”, „Teatralii Gimna-
zjalnych” oraz „Konkursu Piosenki Euro-
pejskiej” organizowanych przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni 

9726/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
XX Ogólnopolskich Warsztatów Matema-
tycznych Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, które-
go organizatorem jest Zespół Szkól Ogól-
nokształcących nr 1 w Gdyni 

9727/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego orga-
nizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych 
w Gdyni 

9728/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w II Turnieju Szacho-
wym o Mistrzostwo Gdyni dla szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, którego or-
ganizatorem jest Zespół Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych w Gdyni 

9729/13/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
powierzenie realizacji zadania z zakresu 
profilaktyki uzaleŜnień: Pomoc terapeu-
tyczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna 
osobom przeŜywającym kryzysy psychicz-
ne oraz członkom ich rodzin, propagowa-
nie idei trzeźwości i promocji zdrowia psy-
chicznego 
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9730/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9543/13/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycz-
nia 2013 r. 

9731/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji ograniczo-
nego przetargu ustnego na najem po-
mieszczenia uŜytkowego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 

9732/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty środków na pokrycie kosztów sądo-
wych, w tym biegłych sądowych 

9733/13/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
świadczenie usługi organizacji międzyna-
rodowej imprezy sportowej „RBAR” w 
Gdyni w 2014 r. 

9734/13/VI/P - projektu i druku wystawy fotograficz-
nej 

9735/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1776/11/VI/O 
z 4 maja 2011 r. 

9736/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści równej lub przekraczającej 200.000 
EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy ulicy Nowej 
Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Wa-
szyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do 
istniejącego układu komunikacyjnego 

9737/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk materiałów eduka-
cyjno-informacyjnych 

9738/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektów 
graficznych materiałów edukacyjno-
informacyjnych 

 
2013-02-19: 

 
9739/13/VI/M - wykonania wycinki drzew i krzewów 

na terenach gminnych będących w zarzą-
dzie Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 3 w Gdyni 

9740/13/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 
8408/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 30 października 2012 roku dotyczą-
cego wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

9741/13/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji 
projektowej i kosztorysu remontu konstruk-
cji stropu garaŜu podziemnego i na-
wierzchni podwórza zabytkowego budynku 
usytuowanego przy ul. 3 Maja 27/31 

9742/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru autor-
skiego nad realizacją wykonania robót bu-
dowlanych pn: „Rozbudowa szkoły pod-
stawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w 
Gdyni wraz z budową przedszkola” 

9743/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej budowy lub 

rozbudowy oświetlenia w ramach projektu 
pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i 
ciągów pieszych na terenie Gdyni” 

9744/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację za-
dania: „Rehabilitacja dla mieszkańców 
dzielnicy” 

9745/13/VI/O - organizacji warsztatów z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy oraz ratow-
nictwa medycznego dla uczniów gdyńskich 
szkół ponadgimnazjalnych 

9746/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Pod-
stawowej nr 21 w Gdyni dla Rady Dzielnicy 
Śródmieście 

9747/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2013 roku 

9748/13/VI/S - przedłuŜenia umowy na dzierŜawę 
łącza transmisji danych 

9749/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie okablowania strukturalnego i 
sieci elektrycznej w pomieszczeniach Do-
mu Rzemiosła przy ul 10 Lutego 33 

9750/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyń-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9751/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kamiennej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9752/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego 

9753/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / 
Korzennej 3 A przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

9754/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu re-
klamy Gdyni 

9755/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich ma-
teriałów promocyjnych 

9756/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na zaprojektowanie 
i wykonanie serwisu internetowego "Kata-
log Firm Gdynia" na potrzeby Gdyńskiego 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” 

9757/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/12/MGG/12/D/13 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. No-
wowiczlińskiej 

9758/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu schronienia wraz z opieką dla 
ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych 
w szczególności będących osobami bez-
domnymi 

9759/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac zwią-
zanych z wycinką z drzew i krzewów dla 
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zadania pn.: Regulacja potoku Źródło Marii 
na odc. od ul. Nałkowskiej do przepustu 
pod torami PKP wraz z budową zbiornika 
retencyjnego „Karwiny” 

9760/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych na wybranych kwietnikach se-
zonowych na terenie Miasta Gdyni 

9761/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” 

9762/13/VI/P - promocji miasta podczas 3. Ogólno-
polskiego Balu PodchorąŜego 

9763/13/VI/S - utrzymania na serwerze stron inter-
netowych Rad Dzielnic 

9764/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na wykonanie „Pełnie-
nie funkcji InŜyniera Kontraktu w trakcie 
realizacji i w okresie gwarancji robót bu-
dowlanych, obejmujących rozbudowę, 
przebudowę i adaptację Dworca Morskiego 
oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby 
Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

9765/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkal-
nego przy ul. Śląskiej 50w Gdyni 

9766/13/VI/M - wykonania instalacji elektrycznej 
koniecznej do ogrzewania gminnego lokalu 
mieszkalnego wraz z zakupem i montaŜem 
grzejników przy ul. Orzeszkowej 5 w Gdyni 

9767/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację dodatku reklamowego 

9768/13/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVP 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii Miasta Gdyni 

9769/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 4862/12/VI/P z dnia 03 
stycznia 2012 w sprawie zatwierdzenia 
projektu „Urzędnik na plus III” 

9770/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9771/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Wolności przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9772/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kalksztajnów przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

9773/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę dzierŜawy 
łączy i obsługi serwisowej dla sieci punk-
tów dostępowych usytuowanych na terenie 
Gminy Miasta Gdyni 

9774/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9775/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/915/OZ/60-w/2011 z dnia 12.04.2011 

9776/13/VI/O - dofinansowania 50 MłodzieŜowego 
Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leŜy 
nad Bałtykiem” organizowanego przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 

9777/13/VI/O - dofinansowania organizacji VII Mię-
dzyszkolnego Konkursu Europejskiego or-

ganizowanego przez Szkołę Podstawową 
nr 40 w Gdyni 

9778/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Obe-
rasbach koło Norymbergii w Bawarii w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

9779/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla uczestniczek Baltic Rythmic 
Gymnastics Junior Cup organizowanych 
przez Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących w Gdyni 

9780/13/VI/M - zwrotu poniesionych kosztów re-
montu gminnego lokalu uŜytkowego przy 
ul. Świętojańskiej 118 w Gdyni 

9781/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeszkolenie nauczy-
cieli w programie „UNPLUGGED” 

9782/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika 
na odcinku od posesji nr 125 do nr 141” 

9783/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie modelu 
efektywności transportu trolejbusowego w 
Gdyni 

9784/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w 
ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

9785/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad pracami projektowymi, realizacją i w 
okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

9786/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7808/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
usunięcie oraz odtworzenie krzewów rokit-
nika pospolitego, kolidującego z inwestycją 
gminną 

9787/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9563/13/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycz-
nia 2013 r. w sprawie udzielenia zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na wyko-
nanie badania napięcia na istniejącym ka-
blu energetycznym kolidującym z plano-
waną budową ul. śurawiej w Gdyni na od-
cinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewio-
wej 

9788/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na roboty budowlane – 
wykonanie oddymiania i wygrodzenia po-
Ŝarowego klatek schodowych w obiekcie 
UM 

9789/13/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji 
i prac konserwacyjno-remontowych syste-
mu łączności radiowej dla potrzeb MCZK 

9790/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Zielonej – części działki nr 199/15 
oraz część działki nr 89/15 przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 
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9791/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup karmy do zimo-
wego dokarmiania ptaków 

9792/13/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursu dla 
rad dzielnic „Piękna dzielnica”, „Kultura w 
dzielnicy” 

9793/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kubków sta-
nowiących nagrody w konkursie „Zapra-
szamy ptaki do Gdyni” 

9794/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie zadań 
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 

9795/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7284/12/VI/U 
z 17 lipca 2012 r. 

9796/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece 
Publicznej na realizację zadania Nagroda 
Literacka Gdynia 

9797/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę kompleksowej 
organizacji konferencji pn: „Trolejbus w 
nowoczesnym mieście” w ramach projektu 
„Trolley” 

9798/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie „Analizy 
obszarów gdyńskiej sieci trolejbusowej pre-
dysponowanych do zastosowania zasobni-
ków energii” 

9799/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9651/13/VI/M 
z 5 lutego 2013 r. w sprawie określenia wa-
runków zamiany nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni na pra-
wo uŜytkowania wieczystego przysługują-
cego osobom fizycznym ustanowionego na 
nieruchomości będącej własnością Skarbu 
Państwa 

9800/13/VI/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu „Gdyński Dialog Obywatelski” ze 
środków UE Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre 
rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój poten-
cjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 
– Rozwój dialogu obywatelskiego 
„Wzmocnienie szeroko rozumianych kon-
sultacji społecznych, dotyczących regulacji 
prawnych i uzgadniania polityk publicz-
nych, w tym konsultacji dokonywanych 
drogą elektroniczną” 

9801/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
na wyłonienia partnera do wspólnego 
przygotowania wniosku konkursowego 
oraz w przypadku dofinansowania realiza-
cji projektu „Gdyński Dialog Obywatelski” 
ze środków UE Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Do-
bre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój po-
tencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 
5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego 
„Wzmocnienie szeroko rozumianych kon-
sultacji społecznych, dotyczących regulacji 
prawnych i uzgadniania polityk publicz-
nych, w tym konsultacji dokonywanych 
drogą elektroniczną” 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [369] – 19.03.2013 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie pobierania opłaty śmieciowej w 
spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

2. [370] – 20.03.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie awaryjności parkometrów Strefy Płat-
nego Parkowania, 

3. [371] – 20.03.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie terminu realizacji przebudowy ul. 
Zwierzynieckiej, Bobrowej i Gulgowskiego, 

4. [372] – 20.03.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie działań miasta w sprawie boksu na 
Miejskiej Hali Targowej 

5. [373] – 20.03.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie praktyki działania komisji oceniającej 
oferty podmiotów prowadzących działania po-
Ŝytku publicznego, 

6. [374] – 20.03.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie opłat za uŜytkowanie wieczyste działki 
parkingowej przy ul. Chylońskiej 249, 

7. [375] – 21.03.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie poprawy sygnalizacji świetlnej przy 
skrzyŜowaniu Estakady Kwiatkowskiego z ul. 
Morską 

_________________________________________ 
 


