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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 46 

24 kwietnia 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.04.13, godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 17 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Zapoznanie się z ustaleniami planów (w trakcie 
wyłoŜenia) dot. Działek Leśnych -  rejon ulic 
Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej oraz 
rejon ulic Śląskiej i Podolskiej. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Projekty dot. nieruchomości, występujące pod numerami 
od 4.14 do 4.17, zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 
4 gł. za 
Projekt dot. oddania w uŜytkowanie wieczyste nierucho-
mości poł. przy ul. Morskiej i Komandorskiej (4.18) 
uzyskał jednogłośnie opinię pozytywną: 5 gł. za 
4.4.- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej: 
Prezentujący projekt dyrektor Marek Karzyński przywo-
łał zapisy studium dotyczące przedmiotowego terenu 
(zabudowa mieszkaniowa wewnątrz lasu i zabudowa 
mieszkaniowo – usługowa przy obwodnicy). W miejsce 
funkcji usługowych proponowany jest w planie obiekt 
wielkopowierzchniowy, co nie jest zgodne ze studium, 
dlatego przewidywane jest rozpatrzenie tej kwestii przy 
pracach związanych z aktualizacją studium. Stąd teŜ 
propozycja podzielenia planu na dwie części. Sprawa 
zabudowy wewnątrz lasu toczy się od 2007 r. Studium 
dopuszcza realizację w tym miejscu zabudowy mieszka-
niowej. Dojazd do zabudowy prowadziłby od strony ul. J. 
Porazińskiej. 20 % powierzchni lasu moŜe być wykorzy-
stana pod zabudowę. Ochronie pozostałego lasu ma 
słuŜyć opracowanie przedmiotowego planu.  
Radny J. Miotke sugerował wpisanie do planu funkcji 
rekreacyjnej.  
Pan M. Karzyński zobowiązał się do podjęcia starań w 
kierunku wskazanym przez radnego  Miotke.  
Podsumowując powyŜsze Przewodniczący A. Bień 
stwierdził: - Jest to sugestia do uwzględnienia przez 
planistów.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

4.5. – w spr. zmiany miejscowego planu /…/ rejon ulic 
Tkackiej i Bonisławskiego: 
O proponowanej zmianie poinformował dyr. M. Karzyń-
ski.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.6.- w spr. zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki 
budŜetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni”: 
Prezentujący projekt p. M. Karzyński poinformował, iŜ 
intencją projektodawców jest przejęcie przez biuro kom-
petencji wydziału urbanistyki. W ten sposób uniknie się 
rozbieŜności interpretacyjnych, które dotąd miały miej-
sce. Pracownicy wydziału zostaną przejęci przez biuro i 
wydział architektury.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
Aneks do porządku obrad: projekt uchwały w spr. we-
zwania do usunięcia naruszenia prawa (Dart DG Staszak 
Kempiński Sp.) …: 
Projekt omówił dyr. M. Karzyński. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2.  
Plan Działek Leśnych – rejon ulic Warszawskiej, Wolno-
ści i Witomińskiej: 
Planowane rozwiązania planistyczne przedstawiła pani 
Paulina Szewczyk.  
Tereny objęte planem wskazane są w studium jako tereny 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wieloro-
dzinną i usługi. WaŜna jest ochrona zielonych pasów 
łączących wzgórza przed nielegalnym zagradzaniem. 
Większość terenów stanowi własność prywatną. Nieru-
chomości  gminne ograniczają się do terenów zielonych i 
dróg.  
Radny A. Bień zwrócił uwagę na problem planowanego 
dogęszczenia zabudowy w obrębie skrzyŜowania ulic 
Pomorskiej i Nowogrodzkiej, poprzez dobudowę kolej-
nych kondygnacji i realizację nowego budynku przy ul. 
Falistej. Przedmiotowy teren juŜ jest trudny komunika-
cyjnie, a na skutek dogęszczenia problemy te staną się 
jeszcze większe.  
Pan M. Karzyński stwierdził, Ŝe uzupełnienia zabudowy 
nie powinny być odczuwalne dla ruchu, poniewaŜ nadal 
będzie to zabudowa o ograniczonej liczbie mieszkań.  
W przypadku ul. Falistej powinna się zwiększyć liczba 
miejsc parkingowych 
Zdaniem pana Karzyńskiego polityka Miasta powinna 
zmierzać właśnie w kierunku zagęszczania zabudowy.  
Radny J. Miotke zapytał, w jakim stopniu uwzględnione 
są w planie potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Radny P. Stolarczyk poinformował, Ŝe w razie zapewnie-
nia przez plan moŜliwości realizacji zabudowy przez 
spółdzielnię, rozwaŜono by moŜliwość partycypowania 
spółdzielni w kosztach budowy drogi.  
Plan Działek Leśnych – rejon ulic Śląskiej i Podolskiej: 
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Rozwiązania planistyczne prezentowała pani I. Markesic. 
Radny P. Brutel interesował się, czy rozwaŜano, jakie są 
moŜliwości rozwiązania problemu z miejscami postojo-
wymi na ul. Warszawskiej.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego cały obszar 
objęty planem charakteryzuje nierozwiązany problem 
braku parkingów.  
Pani I. Markesic mówiła o moŜliwości zwęŜenia jezdni 
ul. Warszawskiej do 6,5 m, celem umoŜliwienia parko-
wania skośnego i wzdłuŜ krawędzi jezdni. Liczba miejsc 
zwiększyłaby się z obecnych 155. do 167, ale byłyby to 
miejsca legalne (w przeciwieństwie do obecnej sytuacji).  
Wobec innych pytań związanych z rozwiązaniami komu-
nikacyjnymi, p. M. Karzyński zwrócił uwagę, Ŝe plan nie 
reguluje kwestii komunikacyjnych. Problemy z parkowa-
niem występują nie tylko na ul. Warszawskiej.  
Zdaniem radnego P. Stolarczyka dobrym rozwiązaniem 
byłoby uczynienie z ulicy Warszawskiej ulicy jednokie-
runkowej i przywrócenie ruchu trolejbusów na ul. Ślą-
skiej.  
Zapytany przez radnego, czy względy planistyczne nie 
przeszkodziłyby w realizacji powyŜszego, pan Karzyński 
stwierdził, Ŝe takich przeszkód nie byłoby.  
Z kolei radny P. Brutel zwrócił uwagę, Ŝe ulica War-
szawska bardzo odciąŜa ulicę Śląską. Uczynienie z ul. 
Warszawskiej ulicy jednokierunkowej zablokowałoby 
centrum miasta.  
Pan M. Karzyński stwierdził, Ŝe rozwiązaniem problemu 
parkingowego byłaby budowa parkingów podziemnych, 
np. pod ulicą Śląską, jednak takie rozwiązania nie są 
obecnie moŜliwe do zrealizowania. Na pewno jednak nie 
kolidowałby z nimi przedmiotowy plan.  
Przewodniczący r. A. Bień zachęcił do zaznajamiania się 
przez członków komisji ze składanymi do planu uwagami 
– jest jeszcze czas na formułowanie do planu ewentual-
nych wniosków.  
Przewodniczący zapowiedział teŜ zorganizowanie w 
lutym b.r. osobnego posiedzenia poświęconego sprawom 
komunikacyjnym, z udziałem planistów i przedstawicieli 
ZDiZ, na którym m. in. poruszona zostanie kwestia wy-
prowadzenia tzw. ruchu cięŜkiego ze Śródmieścia.  
Ad 3. 
Termin posiedzenia poświęconego zaopiniowaniu projek-
tów kierowanych na lutową sesję RM: 21 lutego b.r.; 
godz. 17 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 22 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Wolne wnioski i informacje. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.8- w spr. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniające-
go Nr 1 …: 
Przedmiotowy projekt i kolejne przedstawiła Wiceprezy-
dent E. Łowkiel wyjaśniając, iŜ są one rezultatem ustawy 
wyłączającej z systemu edukacji technika i licea uzupeł-
niające dla dorosłych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.9.- w spr. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniają-
cego Nr 2 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 

4.10 – w spr. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniają-
cego Nr 3 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.11- w spr. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniają-
cego Nr 8 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.12 – w spr. nadania imienia Zespołowi Szkół Ekolo-
gicznych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Pkt 2. aneksu do porządku obrad RM – w spr. zatwier-
dzenia projektu „Pluszowy misiaczek – wsparcie naj-
młodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie” .;…: 
Wiceprezydent podkreśliła, Ŝe dzięki środkom unijnym  
adaptacja pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby 
przedszkola będzie przeprowadzona mniejszym kosztem 
jeśli chodzi o środki gminne.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Projekty od 4.1. do 4.3. dot. nadania Medali im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego uzyskały jednogłośną opinię 
pozytywną (3 gł. za). 
Ad 2. 

• Przewodnicząca komisji, radna E. Krym, poin-
formowała o problemach związanych z wpro-
wadzaniem do szkół dziennika elektronicznego.  

Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, Ŝe program jest 
przez firmę odpowiedzialną za dziennik sukcesywnie 
udoskonalany. 

• Wiceprezydent poinformowała o wynikach wo-
jewódzkiego rankingu szkół licealnych i tech-
ników. Większość gdyńskich szkół zajmuje 
bardzo dobre miejsca (cztery uplasowały się na 
pierwszych miejscach)  

_____________________________________ 
 
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. 
_____________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 14 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia – dyskusja nt. rozwiązań ko-
munikacyjnych w Gdyni  
Na posiedzeniu gościli: Wiceprezydent B. Stasiak, 
Dyrektor ZDiZ R.  Witowski,   Dyrektor Biura Plano-
wania 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.  
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.  
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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.  
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) 

_____________________________________ 
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Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Pismo wspólnoty mieszkaniowej. 
3. Problem opłat za gospodarowanie odpadami.  
4. Wnioski do planów 
5. Termin kolejnego posiedzenia. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.6. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. zasad oddawania 
w dzierŜawę nieruchomości gminnych oraz ich obciąŜa-
nia: 
Przedmiotowy projekt, jak i pozostałe, dot. nieruchomo-
ści, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.7. – w spr. zmiany uchwały w spr. wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ /…/ niezabudowanej działki /…/ poł. przy ul. A. 
Ledóchowskiego: 
W związku z koniecznością dokonania korekty w uchwa-
le juŜ podjętej, radny J. Miotke poprosił o przygotowy-
wanie projektów z większą starannością.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.8. – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ przy ul. Zielonej 23: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.9. – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ nieruchomości poł. przy ul. Traczy 14: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.1. – w spr. zmiany planu /…/ - Polana Bernadowo wraz 
z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej: 
Projekt przedmiotowej zmiany planu omówili Wicepre-
zydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński.  
Radny B. KrzyŜankowski poprosił o uwzględnianie w 
uzasadnieniach do zmienianych projektów wyjaśnień dot. 
przedmiotu zmiany i przyczyny, dla której jest propono-
wana.  
Dyrektor M. Karzyński przyznał rację radnemu KrzyŜan-
kowskiemu zobowiązując się do uwzględniania uwagi w 
kolejnych projektach.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.2. – w spr. uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło …”: 
Pan Dąbrowski wyjaśnił, Ŝe w załoŜeniach juŜ przedsta-
wionych radzie nie ma zasadniczych zmian. Novum 
stanowi uzyskanie pozytywnej opinii samorządu woje-
wództwa. ZłoŜone do załoŜeń uwagi zostały częściowo 
uwzględnione (wykaz uwag w załączniku nr 2).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, Ŝe o Drodze 
Czerwonej, której dotyczy pismo, wiadomo juŜ od lat 50. 
W planach ogólnych Gdyni i szczegółowym planie 
Śródmieścia przebieg tej drogi zawsze był uwzględniany. 
Ten fakt nie przesądza sposobu rozstrzygania uwag, które 
są analizowane. Ostateczne decyzje podejmie Prezydent.  
Wiceprezydent nie wykluczył, Ŝe studia wykonane w 
skali metropolitarnej mogą wykazać, Ŝe taka miejska 
autostrada nie jest juŜ potrzebna. Obecnie jednak, zgod-
nie z obowiązującym studium, droga musi być zaprojek-
towana.  

W związku z pytaniem r. A. Bienia o kwestię odszkodo-
wań, Dyrektor M. Karzyński wyjaśnił, Ŝe kwestia ta nie 
jest rozpatrywana na etapie opracowywania planu. Spra-
wa odszkodowań stanie się aktualna z chwilą przystąpie-
nia do budowy drogi. 
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, Ŝe w przypadku bu-
dowy drogi róŜne moŜliwości będą rozpatrywane. Jeśli 
nie będzie moŜliwe uchronienie mieszkańców przed 
niekorzystnym wpływem drogi, z pewnością będzie im to 
tak zrekompensowane, aby mogli w innym miejscu od-
tworzyć substancję mieszkaniową.  
Pan M. Karzyński dodał, Ŝe rozwaŜany jest zapis w pla-
nie, wykluczający pogorszenie warunków zamieszkania 
na skutek realizacji drogi, a nawet zapewniający ochronę 
przed hałasem wynikającym z ruchu kolejowego. 
Wątpliwości radnego I. Bekisza budził fakt kierowania 
ewentualnych roszczeń pod adresem gminy, skoro będzie 
to droga o statusie co najmniej drogi wojewódzkiej.  
Radny J. Miotke wyraził przekonanie, Ŝe z chwilą po-
wstania planu jeden z jego załączników dotyczyłby sza-
cowanych skutków finansowych. 
Radny zapytał, czy droga moŜe być zagroŜeniem dla 
realizacji przystanku Gdynia Śródmieście.  
Dyrektor M. Karzyński zapewnił, Ŝe nie będzie takiego 
zagroŜenia.  
Radny P. Stolarczyk nawiązując do kwestii pisma miesz-
kańców w przedmiotowej sprawie (pismo jest zarchiwi-
zowane w materiałach komisji) stwierdził, Ŝe niezasadne 
są pretensje mieszkańców budynków, które powstały w 
latach, w których plan drogi juŜ istniał, natomiast moŜna 
zrozumieć pretensje mieszkańców budynku nr 51, który 
powstał w latach 30.   
Radny poprosił o informację o proponowanym rozstrzy-
gnięciu przedmiotowego problemu z chwilą powstania 
planu zagospodarowania przestrzennego dla metropolii.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował o podjęciu juŜ 
stosownych prac przez marszałka województwa. Jednak 
uchwalenie planu nie jest realne, dopóki nie będzie sto-
sownej ustawy bądź ministerialnego ustalenia co do 
granic metropolii.  
Wracając do kwestii obaw mieszkańców Wiceprezydent 
wskazał na konieczność sporządzania ocen oddziaływa-
nia inwestycji na środowisko. Z takich ocen wyprowa-
dzane są wnioski dotyczące ochrony mieszkańców i 
wybory narzędzi, które tej ochronie mają słuŜyć. Takie 
prace są podejmowane dopiero na etapie sporządzania 
projektów technicznych. 
Radny P. Stolarczyk podsumował uzyskane wyjaśnienia: 
w zaleŜności od przyjętego sposobu zaprojektowania 
drogi i wyników oceny oddziaływania inwestycji na 
środowisko,  przyjęte zostanie jedno z 2. rozwiązań – 
zastosowanie rozwiązań technicznych umoŜliwiających 
mieszkańcom dalsze zamieszkiwanie albo wypłacenie 
stosownych odszkodowań.  
Radny wyraził ubolewanie, Ŝe takie wyjaśnienia nie 
zostały przedstawione w czasie publicznej dyskusji - 
mieszkańcy wynieśli z niej przekonanie, iŜ bezwzględnie 
będą miały miejsce wysiedlenia.  
Radny P. Stolarczyk zapytał, czy moŜliwe jest wstrzyma-
nie się z przyjęciem planu dla Działek Leśnych do czasu 
uchwalenia nowego studium.  
Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, Ŝe w obecnie 
obowiązującym studium są propozycje wariantowych 
rozwiązań dot. Drogi Czerwonej. Wykreślenie drogi ze 
studium byłoby obecnie przedwczesne.  
Ad 3.  
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Radny I. Bekisz zaproponował ustalenie stawek odnoszą-
cych się do 4. wariantów: do 30 m kw.; od 31 do 40 m 
kw.; od 41 do 60 m kw.; od 61 do 80 m kw.  
W odniesieniu do powyŜszego obowiązywałaby, propo-
nował radny, stawki w 2. wariantach: 12 zł., 30 zł.; 40 zł., 
45 zł. oraz 12 zł., 24 zł.; 36 zł., 48 zł. 
W odniesieniu do zaproponowanego projektu r. Bekisz 
stwierdził: - Jeśli radca prawny uzna, Ŝe proponowany 
system jest zgodny z literą prawa, powinniśmy głosować 
„za”.  
Ad 4.  
Radny P. Stolarczyk zgłosił wniosek dotyczący planu dla 
rejonu ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej: w 
obszarze nr 001 (karta terenu NW3 – zabudowa mieszka-
niowa) zwiększenie gabarytów wysokości budynków do 
40. m, tj. 12. kondygnacji oraz wpisanie 2. do 3. pod-
ziemnych kondygnacji garaŜowych, z uwagi na deficyt 
miejsc postojowych.  
Uzasadniając powyŜsze radny podał nast. argumenty: na 
przedmiotowym terenie wysokość zabudowy, zgodna z 
powyŜszymi propozycjami, byłaby porównywalna z 
wysokością zabudowy istniejącego juŜ  osiedla. Tworzy-
łoby to jednolity zespół osiedlowy, mimo Ŝe część osie-
dla zlokalizowana jest w dzielnicy Grabówek (jest to 
teren spółdzielni mieszkaniowej).  
Przeciwko powyŜszej propozycji zaprotestował radny B. 
KrzyŜankowski argumentując, Ŝe proponowane zagęsz-
czenie zabudowy wzmogłoby i tak juŜ bardzo intensywny 
ruch, któremu nie zapobiegnie nawet budowa podziem-
nych garaŜy (wiele osób i tak parkowałoby poza garaŜa-
mi). Odbije się to bardzo na Górnym Tarasie, bo miesz-
kańcy będą omijali ulice Śląską i Morską. Poza tym 
strategia rozwoju Gdyni powinna wykluczać budowę 
bardzo wysokich budynków, bo to wyczerpie – jak okre-
ślił radny – impet inwestorów na obszarach typu teren 
przy ul. Orlicz Dreszera.  
Przeciwnego zdania niŜ radny KrzyŜankowski był radny 
I. Bekisz. Jego zdaniem propozycja radnego Stolarczyka 
jest zgodna z interesem Miasta. Dochody gminy wzrosną, 
a miejsce jest dobrze skomunikowane. Miasto powinno 
maksymalnie wykorzystywać moŜliwości zabudowy 
terenów miejskich.  
Radny Bekisz polemizował jedynie z wnioskodawcą 
Stolarczykiem co do liczby kondygnacji – jego zdaniem 
powinno być 10 kondygnacji.  
Radny B. KrzyŜankowski wyjaśnił, Ŝe nie jest zdania, 
jakoby nie naleŜało w ogóle inwestować. Zdaniem radne-
go naleŜy inwestować, ale w róŜnych miejscach 
Swojego stanowiska bronił dalej radny P. Stolarczyk 
wskazując, Ŝe w innych miejscach Gdyni realizowana jest  
bardzo wysoka zabudowa. Sp-nia mieszkaniowa wpisała-
by się jedynie w juŜ istniejący trend. Być moŜe inwesty-
cja będzie związana z budową drogi i bardzo moŜliwe, Ŝe 
spółdzielnia będzie chciała w jakiejś części partycypować  
w kosztach. Taka droga miałaby charakter wyłącznie 
lokalny. Budowa podziemnych garaŜy rozwiązałaby teŜ 
problem MIR-u z deficytem miejsc parkingowych.  
Radny P. Brutel stwierdził, Ŝe co prawda nie ma wiedzy 
nt. zdania planistów co do dyskutowanego połączenia 
drogowego, jednak nie wyobraŜa sobie realizacji tego 
odcinka, o co postuluje radny Stolarczyk, tym bardziej, 
Ŝe jest to teren skarbu państwa. Poza tym byłaby to bar-
dzo kosztowna inwestycja.  
Zdaniem radnego celowe byłoby poznanie opinii plani-
stów na temat dyskutowanych kwestii.  

Przewodniczący A. Bień zwrócił uwagę, Ŝe dzielnica w 
zamyśle planistów miała mieć charakter kameralny. 
Budynki spółdzielni i MIR są obcymi elementami.  
Zdaniem radnego Bienia niezręczne byłoby popieranie 
przez komisję wniosku radnego Stolarczyka, który repre-
zentuje interes spółdzielni mieszkaniowej. Z takim wnio-
skiem powinna wystąpić spółdzielnia mieszkaniowa.  
Z powyŜszą opinią zgodził się radny P. Brutel.  
Wobec powyŜszych głosów radny P. Stolarczyk oświad-
czył, Ŝe wycofuje swoja propozycję, aby proponowany 
przez niego wniosek został przyjęty przez komisję jako 
jej stanowisko. Radny podkreślił, Ŝe nie podziela wątpli-
wości moralnych wyraŜonych przez radnego A. Bienia. 
MoŜna wskazać, zdaniem radnego,  wiele podobnych 
sytuacji, w których stroną był samorząd.  
Ad 5. 
Termin kolejnego posiedzenia: 26 lutego b.r.;  godz. 
16.30 
_____________________________________ 
 
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. 
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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.  
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. 
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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 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 Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 27/28 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich posiedzeń 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII 

Sesję RMG. 
4. Wizyta w Komendzie StraŜy Miejskiej w Gdy-

ni. 
5. Wizyta w biurach rad dzielnic:  
6. Zamknięcie posiedzenia 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
Ad.2 
Protokoły z posiedzeń  w dniach 23 i 30 stycznia 2013r. 
zostały przyjęte bez uwag. 
Ad.3 
Wiceprezydent – p. Michał Guć przedstawił członkom 
Komisji projekty 5 uchwał, dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Projekty zostały zaopiniowane 
pozytywnie. 
Wyniki głosowań: 
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
4/2/0; 
- projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
5/0/1; 
- projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 4/0/2; 
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- projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
– 4/0/2; 
- projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróŜ-
niania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwie-
rzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części – 6/0/0. 
Przewodniczący – p. Bartosz Bartoszewicz w tym mo-
mencie ogłosił przerwę w posiedzeniu Komisji do dnia 
28 lutego.. 
Ad.4 
W dniu 28.02.13 rozpoczęła się druga część posiedzenia, 
w której uczestniczyli radni: Stanisław Borski, Marcin 
Horała, Grzegorz Taraszkiewicz oraz Bartosz Bartosze-
wicz. Posiedzenie poprzedziło spotkanie członków Ko-
misji z Komendantem StraŜy Miejskiej w siedzibie SM. 
Komendant przedstawił sprawozdanie z pracy SM w roku 
2012 oraz omówił sprawy bieŜące.  
Ad.5  
Po zakończeniu spotkania w siedzibie SM Przewodniczą-
cy wznowił posiedzenie Komisji i odwiedzono siedziby 
rad dzielnic: Grabówek, Babie Doły, ObłuŜe i Pogórze. 
Ad.6  
Przewodniczący Komisji zakończył spotkanie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 20 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Opata 
Hackiego (zadania, problemy). 

2. Działalność Zespołu Placówek Specjalistycz-
nych przy ul. Wejherowskiej.  

Ad 1. 
Na terenie poradni członków komisji i Wiceprezydent 
Ewę Łowkiel gościły Dyrektor Marzanna Mróz i Z-ca 
Dyrektora Ewa Kondracka.  
Poradnia obejmuje swoimi usługami parę dzielnic.  
Na terenie poradni działają specjalistyczne zespoły orze-
kające, zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi.  
Starsze dzieci korzystają z badań prowadzonych przez 
poradnię tylko  i wyłącznie na podstawie wniosku rodzi-
ców (niegdyś do poradni kierowały szkoły). Indywidual-
ne badania mogą być przeprowadzone po uzyskaniu 
opinii lekarza. Po przeprowadzeniu badań wydawane są 
opinie z zaleceniami. 
Radnego A. Bienia interesowała moŜliwość wspierania 
przez terapeutę dziecka w jego środowisku rodzinnym, 
np. w sytuacjach, gdy rodzice zgłaszają, Ŝe nie radzą 
sobie z dziećmi. .  
Dyrektor M. Mróz wyjaśniła radnemu, Ŝe taka forma 
wspierania nie jest przez poradnię realizowana, natomiast 
wszyscy, którzy chcą pomocy ze strony poradni, otrzy-
mują ją. Prowadzone są róŜnego rodzaju zajęcia terapeu-
tyczne, w tym moŜe to być takŜe terapia całych rodzin. 
Prowadzone są mediacje rodzinne.  
Pani E. Kondracka podkreśliła skuteczność działań me-
diacyjnych.  

Dyrektor M. Mróz poinformowała o prowadzeniu przez 
poradnię róŜnych, nowoczesnych form terapii. W pierw-
szym rzędzie zaspakajane są potrzeby dzieci z najtrud-
niejszych środowisk.  
W związku z pytaniem radnego A. Bienia p. Mróz poin-
formowała, Ŝe poradnia moŜe zakładać tzw. niebieską 
kartę (związaną z problemem alkoholizmu w rodzinie), 
choć w praktyce jeszcze się to nie zdarzyło. Pracownicy 
poradni zostali w tym zakresie przeszkoleni.  
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła znaczenie pomocy 
dobrego psychologa i mądrego wychowawcy – działania 
takich osób są o wiele skuteczniejsze niŜ procedura zwią-
zana z niebieską kartą.  
Przewodnicząca E. Krym zapewniła, Ŝe poradnia prowa-
dzi bardzo dobre warsztaty (jako pedagog doświadcza 
dobrych efektów tej pracy).  
W związku z poruszeniem problemu nauczania indywi-
dualnego p. M. Mróz poinformowała, Ŝe pracownicy 
poradni z reguły odradzają stosowanie tej formy naucza-
nia.  
W odpowiedzi na pytanie r. E. Krym Wiceprezydent E. 
Łowkiel podkreśliła, Ŝe nauczycielom nie wolno wystę-
pować do poradni o poddanie dziecka badaniu. O prze-
prowadzenie badania mogą wnioskować tylko i wyłącz-
nie rodzice. 
Panie M. Mróz i E. Kondracka oprowadziły członków 
komisji po terenie poradni.  
Ad 2.  
W ZPS gościł członków komisji Dyrektor Przemysław 
Lebiedziński.  
Placówka prowadzi działania o charakterze opiekuńczo – 
wychowawczym, diagnostycznym i terapeutycznym.  
Większość dzieci przebywających w ośrodku ma zasą-
dzony nadzór kuratorski.  
Działania prowadzone są w 3. zasadniczych obszarach: 
- wsparcie dzienne; 
- kryzys rodzinny – pomoc w tym zakresie; 
- punkt konsultacyjno – diagnostyczny (dotyczy przede 
wszystkim problemu alkoholizmu) 
Ognisko Wychowawcze i Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego wchodzące w skład zespołu róŜnią 
się wiekiem dzieci objętych opieką. 
Dwa razy w roku pracownicy zespołu spotykają się z 
kuratorami. W czasie spotkań zapadają decyzje, czy 
kontynuowanie zajęć jest celowe.  
Z zajęć korzysta obecnie 40. dzieci (na 60. zapisanych). 
Są to takŜe zajęcia edukacyjne (wyrównawcze) – ich 
celem jest to, aby dzieci zdały do kolejnej klasy.  
W ośrodku określany jest rodzaj zaburzeń. Są teŜ dzieci 
niezaburzone, ale mające innego rodzaju problemy.  
W czasie zajęć socjo – terapeutycznych dzieci są moty-
wowane do aktywności. W nagrodę dzieci najaktywniej-
sze uczestniczą w wyjazdach organizowanych przez 
placówkę.  
Dyr. Lebiedziński ilustrował zdjęciami rodzaj zajęć, w 
jakich uczestniczą dzieci. Członkowie komisji byli pod 
wraŜeniem ich róŜnorodności, wartości edukacyjnej.  
Zajęcia psychoterapeutyczne – praca z psychologiem 
terapeutą.  
Zajęcia specjalistyczne (m. in. warsztaty ruchu rozwijają-
cego – tzw. metoda Weroniki Sherbourne) – uczenie 
nawiązywania kontaktu fizycznego w ramach rodziny 
(wspólne zajęcia dzieci i rodziców). 
Psychoedukacja – warsztaty edukacyjne (zajęcia obo-
wiązkowe). Działania kierowane do rodziców (nie da się 
zmienić dziecka, jeśli nie zmieni się rodzina).  



10 
 

Dla osób z kryzysem psychoemocjonalnym prowadzone 
są całodobowe konsultacje indywidualne.  
Zadania realizowane poza ośrodkiem, adresowane do 
osób doświadczających przemocy.  
Programy adresowane do sprawców przemocy.  
Nieodpłatna psychoterapia. Z takich zajęć korzystają 
pacjenci po wyjściu z kryzysu. Opłacani są prywatni 
psychoterapeuci. Podejmowane są wysiłki uzyskiwania 
na ten cel środków zewnętrznych. Korzystano m. in. ze 
wsparcia MOPS. Szukane są inne źródła wsparcia 
(MOPS nie moŜe finansować osób, które nie spełniają 
określonych kryteriów).  
Spotkania z prawnikiem i pracownikiem socjalnym dla 
osób doświadczających przemocy. 
Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla rodzin dzieci z 
zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).  
Kuchnia – dzieci korzystają z darmowego wyŜywienia.  
Podopieczni bardzo często zostają pracownikami ZPS lub 
działają jako wolontariusze.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni po pomieszcze-
niach ośrodka.  
Materiały informacyjne uzyskane w ośrodku stanowią 
załącznik do protokołu. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 20 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 155 – opi-
nia pozytywna – 4/0/0 

• zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych w 
Gdyni przy ul. Halickiej – opinia pozytywna – 
4/0/0 

• dzielenia dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyn – opinia pozytywna – 7/0/1, 

• wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 
11 lutego 2013 roku, złoŜonego przez Dart DG 
Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały 
nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grud-
nia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, re-
jon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – opi-
nia pozytywna – 8/0/0 

• wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 
21 lutego 2013 roku, złoŜonego przez Dart DG 
Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały 
nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grud-
nia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, re-
jon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – opi-
nia pozytywna – 8/0/0, 

• skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej 
przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na 
uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe 
w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga 
i Płk. S. Dąbka – opinia pozytywna – 8/0/0, 

• wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zło-
Ŝonego przez Lidię Daszutę, dotyczącego 
uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i 
Płk. S. Dąbka – opinia pozytywna – 8/0/0 

• miany uchwały w sprawie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnym – opinia pozytywna – 8/0/0 

• zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, – opinia pozytywna – 8/0/0 

• miany uchwały w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdyni – opinia pozytywna – 8/0/0 

• zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013, - opinia pozytywna – 5/0/3 

• zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
ni na lata 2013 – 2024 – opinia pozytywna – 
5/0/3. 

Ad. 2 
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe trwają prace 
nad planem pracy komisji. 
Następne posiedzenie – 17.04. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 25 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
Pkt 1 aneksu do porządku obrad – projekt uchwały w spr. 
zmiany uchwały /…/w  spr. uchwalenia budŜetu na rok 
2013: 
Proponowane zmiany omówił, zgodnie z treścią załącz-
nika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 2 aneksu – projekt uchwały w spr. zmiany uchwały 
/…/ w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 
Strukturę dokumentu omówiła Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  



11 
 

Mówiąc o nowych elementach raportu Wiceprezydent 
wskazała na realizowaną przez Bibliotekę Miejską tzw. 
biblioterapię (pracownicy zostali przeszkoleni) oraz 
zajęcia prowadzone przez MOPS w oparciu o program 
„Rodzina bliŜej siebie”.  
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o wpływ rapor-
tu na powstawanie propozycji nowych działań Wicepre-
zydent stwierdziła, Ŝe przede wszystkim chodzi o wyko-
rzystanie posiadanego juŜ potencjału, w ramach środków 
jakie są do dyspozycji. Dotychczasowe działania będą 
kontynuowane, np. cykl edukacyjny publikowany w 
„Ratuszu”, poświęcony środkom psychotropowym.  
Bardzo waŜne są warsztatowe zajęcia realizowane przez 
szkoły, budujące w uczniach poczucie wartości. 
Radny A. Bień zwrócił uwagę na niezgodności w tabeli 
nr 8 (podsumowanie nie jest adekwatne do podanych 
danych) oraz brak odnośników (np. str. 14).  
PowyŜsze uwagi zostały odnotowane przez  Wiceprezy-
dent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, na prośbę 
Przewodniczącej E. Krym,  o planowanych regulacjach 
związanych ze zmianami w zakresie pensum. 
Radna E. Krym poinformowała o nieprowadzeniu przez 
część szkół dziennika elektronicznego dla klas 1 – 3, z 
powodu jego niedostosowania do planu zajęć.  
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, Ŝe problemy m. in. 
wiąŜą się z faktem, Ŝe dziennik dla klas 1 – 3 powstawał 
najpóźniej.  
Wiceprezydent zobowiązała się do sprawdzenia, jakie są 
przyczyny powstałych w przedmiotowym zakresie pro-
blemów.  
Przewodnicząca E. Krym poinformowała o problemach 
związanych z róŜnymi terminami rekolekcji. 
Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe powyŜsza kwestia nie mie-
ści się w gestii samorządu.  
_____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 27 marca: 
 

6. Przyjęcie porządku obrad 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
8. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
9. Sprawy bieŜące i wniesione. 
10. Wolne wnioski. 

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

1. zmiany w budŜecie Miasta na rok 2013 – 
przedstawił skarbnik Miasta. Opinia pozytywna 
– 5/0/0. 

2. zmiany w WPF – przedstawił skarbnik Miasta 
– opinia pozytywna – 5/0/0. 

3. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach Gdyni – przedstawił konserwator zabyt-
ków, dr Robert Hirsch. Wybrano 20 budynków, 
którym przyznano dotację całkowicie lub w 
części pokrywającą koszty remontu. Wydzielo-
no dwie grupy: 1) – dotacje w wysokości 70% 

lub 100 tys. zł, i 2) – dotacje w wysokości 50% 
lub 30 % kosztów. Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 4 
Następne posiedzenie – 26 kwietnia, godz. 12.00, objazd 
po zabytkach Gdyni. 
______________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 27 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Projekt budŜetu miasta na rok 2013 - opinia pozytywna – 
13/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2013-2024 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
13/0/0. 
Ad. 2 
Przewodniczący zapoznał komisję z planowanym na 
sesję aneksem do porządku oraz z uchwałami wnoszo-
nymi w trybie nadzwyczajnym. 
_____________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 27 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
RM, 

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

1. zmian w budŜecie miasta na 2013 rok – opinia 
pozytywna – 4/0/0 

2. zmian w WPF na lata 2013-2024 – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Na sesję kwietniową komisja wniesie dwa projekty 
uchwał w sprawie nadania nazw ulicom na Polanie Ber-
nadowo. 

______________________________________ 
 
Komisja Sportu – 27 marca: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

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

1. zmian w budŜecie miasta na 2013 rok – projekt 
zreferował skarbnik miasta. Zmiany są wyni-
kiem przesunięć budŜetowych, w tym nadwyŜ-
ki operacyjnej. Opinia pozytywna – 4/0/1 

2. zmian w WPF na lata 2013-2024 – opinia pozy-
tywna – 4/0/1. 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – wyjazdowe w ośrodku hipotera-
pii na Kolibkach, 16.04., godz. 16.00 
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Przewodnicząca komisji przekazała informację o klubie 
Asseco Prokom. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 9 kwietnia: 
 
Członkowie Komisji byli gośćmi Zarządu Morskiego 
Portu w Gdyni. 
Dyskusja dotyczyła zagadnień eksploatacyjnych, finan-
sowo-ekonomicznych oraz inwestycyjnych. Odnosząc się 
do kwestii eksploatacyjnych Pan Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem 
Walery Tankiewicz wskazał na następujące istotne trendy 
i dane: 

• przeładunki w roku 2012 osiągnęły poziom 
15 809 tys. ton, co de facto oznacza utrzymanie 
wolumenu obrotów z roku ubiegłego (15 911 
tys. ton w 2011); 

• na uwag ę zasługuje bardzo dynamiczna odbu-
dowa poziomu przeładunków kontenerowych, 
począwszy od roku 2009 (378 tys. TEU) do 
676 tys. TEU w roku 2012. Jest to rekordowy 
poziom obrotów, znacznie wyŜszy od dotych-
czas najlepszego roku 2007 (wówczas 614 tys. 
TEU); 

• istotnym elementem funkcjonowania portu jest 
terminal promowy obsługiwany przez Stena 
Line. W 2012 roku promy Stena Line przewio-
zły 86,7 tys. jednostek frachtowych, 86 tys. 
samochodów osobowych oraz 470 tys. pasaŜe-
rów. 

• wzrosło znaczenie przeładunku zbóŜ. Nie jest 
to ładunek sezonowy, co ma pozytywne zna-
czenie dla organizacji pracy portu. 

• Odnotowano 3200 zawinięć, z czego ponad 700 
przypadło na promy Stena Line. 

Przychody z działalności gospodarczej Zarządu Morskie-
go Portu Handlowego Gdynia wyniosły 191 mln ZŁP 
(głównie usługi najmu oraz opłaty portowe), przy kosz-
tach działalności gospodarczej na poziomie 134 mln ZŁP. 
Nakłady inwestycyjne w roku 2012 przekroczyły 62 mln 
ZŁP (przede wszystkim infrastruktura: blisko 43 mln 
ZŁP). 
NaleŜy podkreślić, Ŝe od 2003 roku z prywatyzacji spółek 
portowych pozyskano ok. 300 mln ZŁP. Środki te zostały 
zainwestowane w porcie. Do 2015 ZMPG wykorzysta ok. 
300 mln ZŁP na inwestycje, a w kolejnej perspektywie 
szacowana jest kwota podobna lub wyŜsza. 
Następnie dyskutowano nad realizowanymi obecnie oraz 
planowanymi inwestycjami, wśród których znalazły się 
m.in.: 

• Dokończenie brakującej części NabrzeŜa Buł-
garskiego, ulica przez środek terenów logi-
stycznych, wymiana gruntów, uzbrojenie 30 ha, 

• Przebudowa NabrzeŜa Szwedzkiego: na części 
masowej do 13,5 i 15,5 metra  (docelowo) głę-
bokości, 

• Przebudowa NabrzeŜa Rumuńskiego na odc. 
ok. 500 m z pogłębieniem do 13,5 m; 

• Dokończenie projektu ro-ro; 
• Poprawa dostępu drogowego i kolejowego – 

ostatni odcinek drogi i dokończenie przebudo-
wy torów kolejowych pod przyszły terminal 
promowy; 

• Przebudowa stacji Gdynia Port (inwestycja 
PKP PLK S.A.) na lata 2014-2020; 

• Przebudowa starej Trasy Kwiatkowskiego do 
nowego standardu; 

• Obrotnica; 
• Przebudowa terminalu kolejowego BCT; 
• Inne pomniejsze inwestycje hydrotechniczne i 

drogowe; 
• Budynki, magazyny. 

Największym ograniczeniem w przyjmowaniu duŜych 
statków umoŜliwiających połączenia oceaniczne jest ich 
długość. Eksploatowana obecnie obrotnica moŜe obsłu-
Ŝyć statki do ok. 330 metrów długości.  
Dla dalszego rozwoju portu (m.in. budowa znacznie 
większej obrotnicy umoŜliwiającej obracanie statków o 
długości  370-380 metrów) wymagane jest podpisanie 
przez Zarząd Portu porozumienia ze Stocznią Marynarki 
Wojennej, której infrastruktura (nabrzeŜe Gościnne, 
stanowisko cumowania doku pływającego) musi ulec 
przebudowie w ramach tej inwestycji. Rozmowy w spra-
wie powyŜszego porozumienia są bliskie sfinalizowania. 
Maksymalne moŜliwe zanurzenie nie stanowi dziś ogra-
niczenia dla Portu, gdyŜ statki z reguły są niedoładowane 
(np. część kontenerów jest pusta).   
Przewodniczący komisji po zamknięciu dyskusji podzię-
kował za spotkanie. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
_____________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-02-26: 
 
9802/13/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-

go dymowego w lokalu mieszkalnym przy 
ul. Kołłątaja 44 w Gdyni 

9803/13/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go dymowego w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Tucholskiej 7 w Gdyni 

9804/13/VI/M - montaŜu zasilacza awaryjnego UPS 
celem prawidłowego działania monitoringu 
w budynku socjalnym przy ul. śeglarzy 7 w 
Gdyni 

9805/13/VI/M - wykonania instalacji elektrycznej 
koniecznej do podłączenia urządzeń w ce-
lu podgrzania wody w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Reja 6 w Gdyni 

9806/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Chwar-
znieńskiej 89 w Gdyni (działka nr 519/9 
Wiczlino 7) 

9807/13/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Chwarznieńskiej 89 w Gdyni 

9808/13/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Chwarz-
nieńskiej 8 w Gdyni 

9809/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojań-
skiej 139 bl.III w Gdyni 

9810/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.4.2011) 
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9811/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9812/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9813/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9814/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9815/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9816/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9817/13/VI/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Pomorskim w sprawie realizacji w 2013 r. 
programu wieloletniego „ Pomoc państwa 
w zakresie doŜywiania” 

9818/13/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 
Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31 

9819/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miej-
skiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
2013 roku 

9820/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację za-
dania „Rehabilitacja dla mieszkańców 
dzielnicy” 

9821/13/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację rejestru wyborców 
Gminy Miasta Gdyni 

9822/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/235/PK/6-w/2012 - dot. konserwacji i 
napraw monitoringu wizyjnego w dzielni-
cach Gdyni 

9823/13/VI/P - napraw, przeglądu, bieŜącej konser-
wacji i obsługi systemu syren alarmowych 
m. Gdyni 

9824/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9825/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9826/13/VI/M - podpisania umowy najmu dotyczącej 
lokalu przy ul. Jerzego Waszyngtona 1 ze 
Stocznią Remontową NAUTA S.A 

9827/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego /ul. Piłsudskiego 50 bl. I m 45/ 

9828/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na promocję miasta Gdyni 
przez okres 12 miesięcy na Polskim Serwi-
sie Turystycznym 

9829/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy miasta 
w miesięczniku „Kaleidoscope” 

9830/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację promocji miasta Gdyni w 
związku z obchodami 50- lecia PTTK Za-
rządu Oddziału Marynarki Wojennej 

9831/13/VI/M - zwrotu nakładów poniesionych przez 
Stowarzyszenie Kupców Gdyńskiej Hali 
Targowej na nieruchomości Miejskich Hal 
Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/40 
w Gdyni 

9832/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy pro-
jektu budowlanego i wykonawczego kon-
strukcyjnego z uwzględnieniem rozwiązań 
zamiennych dotyczących strefy holu głów-
nego wraz z galeria w budynku przy ul. 
Polskiej 1 w Gdyni 

9833/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9834/13/VI/M - przekazania w drodze darowizny 
nieruchomości połoŜonych w pasie drogo-
wym ul. Morskiej oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do podpisania umowy 
przez Gminę Miasta Gdyni na rzecz Skar-
bu Państwa 

9835/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa współuŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Benisławskiego 

9836/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa współuŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Handlowej 

9837/13/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

9838/13/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. Ledóchow-
skiego 6 

9839/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy 
ul. Dworcowej 11 A przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

9840/13/VI/P - zatwierdzenia projektu „Laboratorium 
edukacji”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

9841/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Dyrekto-
rowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

9842/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

9843/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

9844/13/VI/U - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie raportu środowiskowe-
go dla zadania pn.: „Budowa wielostanowi-
skowych parkingów przy ul. Witomińskiej 
72/74 w Gdyni wraz placem składowym i 
infrastrukturą techniczną” 

9845/13/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Mu-
zeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy 
remont dziobu statku-muzeum Dar Pomo-
rza 

9846/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu Nagrody Artystycznej Pre-
zydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion 
Gdyński” 
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9847/13/VI/P - zmiany dofinansowania wydania 
tomu poezji Jerzego Wilskiego 

9848/13/VI/P - dofinansowania wydania publikacji „9 
utworów na fortepian” Kazimierza Guzow-
skiego 

9849/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Ilustrowany przewodnik: Cmentarz Wito-
miński i Cmentarz śołnierzy Polskich w 
Redłowie” 

9850/13/VI/P - dofinansowania wydania utworu 
Kazimierza Guzowskiego – „Sonaty forte-
pianowej” 

9851/13/VI/P - zakupu 25 egzemplarzy ksiąŜki Jana 
Ćwiklińskiego „Kapitan opuszcza swój sta-
tek” 

9852/13/VI/P - zakupu 5 egzemplarzy albumu „Perły 
Gdyni” 

9853/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki 
„Wojciech Kiedrowski (1937-2011)” 

9854/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki 
Adama Hlebowicza „Kaliningrad bez wizy” 

9855/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy albumu 
fotograficznego Anny i Krzysztofa Jaku-
bowskich „Pomorskie cmentarze” 

9856/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty kosztów eksploatacyjnych, zarzą-
dzania – Zespół Miejskich Hal Targowych 
ul. Wójta Radtkego 36/38/40 

9857/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie apli-
kacji informacyjnej eRATUSZ na platformy 
mobilne IOS, Android i Windows 8 oraz jej 
mobilnej wersji internetowej 

9858/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wygłoszenie referatu 
autorskiego podczas seminarium w dniu 15 
marca 2013 

9859/13/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2013 

9860/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

9861/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

9862/13/VI/P - zakupu czasu antenowego w Radiu 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 
2013 

9863/13/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 

9864/13/VI/P - projektu „Panel obywatelski. Gdynia-
nie chronią klimat” 

9865/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie przysięgłe z RBAR 

9866/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na specjalistyczne tłumaczenie na język 
angielski 

9867/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac przygo-
towawczych dla inwestycji budowy ul. He-
weliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz dla inwestycji budowy 
podczyszczalni wód deszczowych przy ul. 
Chwaszczyńskiej i wylotu do potoku Źródło 
Marii w Gdyni 

9868/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy 
dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisa-
nej na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej 

9869/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych miasta Gdyni 

9870/13/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

9871/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dwóch ra-
portów w dwóch wersjach językowych, pol-
skiej i angielskiej oraz na przygotowanie i 
wdroŜenie aplikacji informatycznej słuŜącej 
do zarządzania portfelem zobowiązań fi-
nansowych budŜetu m. Gdyni w ramach 
projektu pn: „Good gobernance and coope-
ration – response to common challenges in 
public finance” 

9872/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum 
w Maarssen w ramach wymiany polsko-
holenderskiej 

9873/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów V Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” 
dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa 
specjalnego, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni 

9874/13/VI/O - dofinansowania organizacji XII Edy-
cji Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych” w Gimnazjum Nr 4 w 
Gdyni 

9875/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania pod 
nazwą 18. edycja MAM Forum Pismaków 

9876/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 23/2013 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dzieciom pozbawionym opieki rodzin natu-
ralnych 

9877/13/VI/R - aneksu nr POIS.03.01.00-00-004/10-
03 do umowy o dofinansowanie nr PO-
IS.03.01.00-00-004/10-00 projektu „Ochro-
na wód Zatoki Gdańskiej – budowa i mo-
dernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni – etap I” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007 – 2013 

9878/13/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

9879/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
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powyŜej 10.000.000 EUR na usługi odbie-
rania i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych odebranych z terenu Gminy Mia-
sta Gdyni z nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy 

 
2013-03-05: 

 
9880/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia I piętra i 

poddasza w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni 

9881/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nych budynków przy Al. Zwycięstwa 30 i 
30 A w Gdyni 

9882/13/VI/M - wykonania badań warstw podłogo-
wych w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Chylońskiej 133 w Gdyni 

9883/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12805/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie wystąpienia o decyzję pozwolenia 
na budowę „Rozbudowa szkoły muzycznej 
I i II stopnia przy ul. Bpa. Dominika 13A w 
Gdyni” 

9884/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9885/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9886/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9887/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9888/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9889/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9890/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na prawo do uŜyt-
kowania programu komputerowego Sigma 
wraz z serwerem aplikacji udostępnionym 
w sieci Internet łącznie z jego administro-
waniem 

9891/13/VI/M - pokrycia udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Gdyni aportem w postaci zabudowanej nie-
ruchomości połoŜonej przy ul. InŜynierskiej 
i przy ul. Lotników 

9892/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanych garaŜami przeznaczonych 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w 
drodze bezprzetargowej przy ul. Denhoffa 
w Gdyni 

9893/13/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Olgierda 65, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

9894/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. ŁuŜyckiej 

9895/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 

1 – POL- LEVANT Linie śeglugowe Sp. z 
o.o. 

9896/13/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/15/MGG/15/D/13 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

9897/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację materiałów promujących 
miasto 

9898/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie załoŜeń 
kampanii reklamowej miasta 

9899/13/VI/S - akceptacji wyniku w sprawie zamó-
wienia publicznego na asystę techniczną i 
konserwację systemu zarządzania doku-
mentami, sprawami i procesami pracy SI-
DAS 

9900/13/VI/M - upowaŜnienia Wiceprezydenta Mia-
sta Gdyni Marka Stępy oraz Dyrektora Za-
rządu Dróg i Zieleni w Gdyni Romana Wi-
towskiego i wskazania osób do podpisania 
dokumentów dotyczących projektu EN-
TER.HUB (European Network exploiting 
Territorial Effects of Railway Hubs and the-
ir Urban Benefits), dofinansowanego w ra-
mach Programu URBACT w zakresie Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) 

9901/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 euro na usługę pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych 
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycz-
nej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego 
wyposaŜenia” oraz „Przebudowa odcinka 
ul. Bp. Dominika – dojazd do Szkoły Mu-
zycznej” 

9902/13/VI/R - konsultacji społecznych projektu 
rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegro-
wany Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Ob-
szarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich 
obiektów kulturalnych, obiektów usługo-
wych i handlowych oraz działań rewitaliza-
cyjnych (ZIPROM)" 

9903/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9904/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9905/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9906/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9907/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9908/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 
8141/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 09.10.2012r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego wniesionego (...) o wydanie lo-
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kalu (...) przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni oraz 
cofnięcia powództwa sądowego 

9909/13/VI/O - dofinansowania wyjazdu dwóch grup 
cheerleaders z MłodzieŜowego Domu Kul-
tury w Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheer-
leaders organizowanych w Lesznie 

9910/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XXIX Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej organizowanego 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

9911/13/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego Po-
morskiego Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym 

9912/13/VI/P - zmiany umowy nr 03/D/JB/13 zawar-
tej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdyni a Klubem Sportowym 
„Maximus” na realizację zadania publicz-
nego: „Organizacja imprezy sportowej – 
Mistrzostwa Polski Północnej Gdynia Cup 
w kick-boxingu” 

9913/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9784/13/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie akceptacji zmiany 
treści umowy w ramach przedsięwzięcia 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

9914/13/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Fe-
stiwalu dla Kobiet PROGRESSteron 

9915/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9866/13/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
26.02.2013 

9916/13/VI/P - promocji miasta podczas zawodów 
modeli redukcyjno-latających 

9917/13/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Przewodnik po gdyńskich cmentarzach. 
Suplement do Księgi zmarłych Ludzi Te-
atru Pro memoria” 

9918/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej na prowadzenie bezpłatnych zajęć 
teatralnych dla podopiecznych Gdyńskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie ,,Dom Marzeń’’ w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

9919/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie hali 
sportowej dla Gdyńskiej Fundacji ,,Źródło 
Radości’’ na zorganizowanie turnieju piłki 
noŜnej dla dzieci w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 w Gdyni 

9920/13/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia z Polskim Związkiem Gimna-
stycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. 
GraŜyny 15, dotyczącego dofinansowania 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej programu szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej sportowo w gimnastyce w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzą-
cej w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 

9921/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9922/13/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ 
roboczą, pranie oraz czyszczenie umundu-
rowania 

9923/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 3 ksero-
kopiarek firmy Canon (kserokopiar-
ka_drukarka_fax) oraz zakup dwóch pod-
zespołów dla UMG 

9924/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1173/UI/207/W/2012 dotyczącej zada-
nia pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącz-
nika i boisk sportowych dla SP Nr 6 

9925/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: „Budowa 
i przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających /zadanie realizowane w ramach 
projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni – etap I”/ 

9926/13/VI/U - postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 200 000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji wyko-
nania robót budowlanych pn: „Rozbudowa 
ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od 
skrzyŜowania z ulicą Chylońską II do 
skrzyŜowania z ulicą Kcyńską” 

9927/13/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji budynków po-
łoŜonych przy ul. śukowskiej 6 w Gdyni 

9928/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie wyceny 
szacunkowej drzew owocowych oraz 
obiektów koniecznych do rozbiórki usytu-
owanych na terenie nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Sanockiej 24 w Gdyni 

9929/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści od 5 000 000 EUR na wykonanie zada-
nia pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej 
wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy Chwasz-
czyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny” 

9930/13/VI/U - zamówienia opracowania dokumen-
tacji architektoniczno-konserwatorskiej 
wraz z ekspertyzą stanu technicznego dla 
zabytkowego budynku przy ul. Orłowskiej 2 

9931/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na zakup nagród dla lau-
reatów powiatowego etapu Pomorskiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Teryto-
rialnym, Samorządowego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopol-
skiego Konkursu „Bursztynowe Rzemiosło” 
oraz wykonania srebrnych „ósemek” dla 
laureatów Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

9932/13/VI/O - upowaŜnienia dyrektora SP Nr 28 do 
podpisywania umów z rodzicami/prawnymi 
opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w 
zakresie zwrotu kosztów przejazdu na tra-
sie dom – szkoła – dom 

9933/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej 
9934/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie zaproszeń na galę 14. edycji 
konkursu „Gdynia bez barier” 
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9935/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
8596/2012/VI/M z 13.11.2012 r. w sprawie 
przeprowadzenia nieograniczonego prze-
targu ustnego na sprzedaŜ lokali uŜytko-
wych „B” i „C” połoŜonych przy ul. Bp. Do-
minika 8-14 oraz powołania komisji prze-
targowej 

9936/13/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na obsługę prawną 
dotyczącą kwestii związanych z urucho-
mieniem lotniska Gdynia-Kosakowo 

9937/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go sp. z o.o. w Gdańsku 

 
2013-03-06: 

 
9938/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji i 
druk części niskobudŜetowych materiałów 
promocyjnych adresowanych do pasaŜe-
rów transportu trolejbusowego w Gdyni 

 
2013-03-08: 

 
9939/13/VI/P - organizacji poczęstunku podczas 

konferencji 
 

2013-03-12: 
 
9940/13/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia 

przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta 
Radtkego w Gdyni 

9941/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 

9942/13/VI/K - ustalenia planu finansowego UM 
Gdyni na 2013 rok 

9943/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2013 rok 

9944/13/VI/M - montaŜu wkładu kominowego do 
przewodu dymowego w lokalu mieszkal-
nym przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni 

9945/13/VI/M - wykonania modernizacji instalacji 
elektrycznej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni 

9946/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni 

9947/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9446/13/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22.01.2013 
r. dotyczącego opróŜnienia gminnego loka-
lu mieszkalnego wraz z piwnicą przy ul. 
Chrzanowskiego 10 A w Gdyni 

9948/13/VI/M - opracowanie ekspertyzy technicznej 
dotyczącej zapobiegania awariom w prze-
pompowni kanalizacji sanitarnej obsługują-
cej budynki przy ul. Dickmana 18÷30 i 38 w 
Gdyni 

9949/13/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji ga-
zowej w gminnym lokalu w budynku 

mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 16÷22 
w Gdyni 

9950/13/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzy-
szenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. na 
zakup sprzętu medycznego 

9951/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę konserwacji i asysty technicznej 
systemu informatycznego wspomagające-
go pracę Urzędu Stanu Cywilnego 

9952/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi rocznego utrzymania ser-
wisu internetowego do zbierania opinii od-
nośnie zamierzeń władz Miasta 

9953/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę asysty technicznej i konserwacji 
systemów: „Finanse DDJ” eksploatowa-
nych przez 69 jednostek organizacyjnych 
Gminy Gdynia oraz ,,Kasa Zapomogowo – 
PoŜyczkowa” i ,,Fundusz Świadczeń So-
cjalnych” eksploatowanych przez UM Gdy-
ni 

9954/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9611/13/VI/S 
z dnia 05 lutego 2013 r. 

9955/13/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. Zielona 23 

9956/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu mieszkalnego połoŜonego przy ul. Sło-
wackiego 32, oraz ustalenia i ujednolicenia 
terminu jego trwania 

9957/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie i emisję wkładki 
dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości w 
Gdyni w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” 
na łamach Dziennika Bałtyckiego 

9958/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na przedłuŜenie rejestracji 
domen gcwp.gdynia.pl oraz przedsiebior-
czosc.gdynia.pl 

9959/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania dwóch filmów promocyjnych 

9960/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na opracowanie dokumentacji fotograficz-
nej 15.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów 

9961/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
powyŜej 5.000.000 EUR na robotę budow-
laną: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzy-
towego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. 
Polska 1 w Gdyni 

9962/13/VI/P - wyraŜenia zgody na organizację 
stałego, naukowego think-tanku „Platforma 
Multimodalna „Dolina Logistyczna” 

9963/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usunięcie karpin w ciągu ulicy Przeben-
dowskich 

9964/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania publiczne-
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go z zakresu pomocy społecznej, polega-
jącego na zapewnieniu schronienia wraz z 
opieką dla ok. 17 osób starszych, niepeł-
nosprawnych w szczególności będących 
osobami bezdomnymi 

9965/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2013 r. 

9966/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9442/13/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycz-
nia 2013 roku w sprawie na dostawę i 
montaŜ rezerwowego układu klimatyzacji 
precyzyjnej w serwerowi Centrum Zarzą-
dzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego 24 

9967/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
projektu koncepcyjnego odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych w rejonie 
ulic Pokrzywowej, Cynamonowej i Goździ-
kowej w Gdyni 

9968/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9969/13/VI/M - wykonania projektu zagospodaro-
wania zieleni na terenie zlikwidowanego 
obiektu Łazienki w Gdyni- Orłowie 

9970/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego przy ul. Folwarcz-
nej 9 w Gdyni 

9971/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdy-
ni 

9972/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego 
pod tytułem „Świat nie jest taki zły” 

9973/13/VI/O - dofinansowania XVI Zawodów Kom-
puterowych MłodzieŜy Szkół Podstawo-
wych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych 
przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni oraz Ligę 
Obrony Kraju 

9974/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzy-
jaźnionego liceum w St. Junien we Francji 
w ramach wymiany międzyszkolnej 

9975/13/VI/O - ogłoszenia jednolitego tekstu statutu 
Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowac-
kiego 53 

9976/13/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu 
9977/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 

oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej (ul. Wiczlińska). 

9978/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

9979/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na promocję miasta w związ-
ku z prezentacją monety z wizerunkiem 
ORP „Gdynia” 

9980/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Zakopiańskiej 16 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

9981/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rybaków przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9982/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w 
Gdyni na odcinku od skrzyŜowania z ulicą 
Chylońską II do skrzyŜowania z ulicą 
Kcyńską” 

9983/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej pn: „Zabezpieczenie skarpy 
przy ul. Dembińskiego” 

9984/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9985/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Zabezpieczenie skarpy przy 
ul. Dembińskiego” 

9986/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznień-
skiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III le-
śny” 

9987/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysów inwestorskich dla 2 inwestycji 
budowy ścieŜek rowerowych 

9988/13/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadań z zakresu edukacji prozdro-
wotnej wśród uczniów klas III gdyńskich 
szkół podstawowych oraz na wspieranie 
realizacji zadań z zakresu edukacji mu-
zycznej dla dzieci w 2013r. 

9989/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów Konkursu Piosenki 
Anglojęzycznej, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Gdyni 

9990/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na 
ogólnopolskie eliminacje do Międzynaro-
dowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i 
Tańca Konin 2013 

9991/13/VI/O - refundacji kosztów zakupu upominku 
na zakończenie kariery Joanny Mitrosz, 
olimpijki z Pekinu i Londynu byłej uczenni-
cy Zespołu Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących w Gdyni 
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9992/13/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych 
z logo Gdyni na Kieler Woche 2013 

9993/13/VI/P - opracowania i druku materiałów 
informacyjnych 

9994/13/VI/P - dofinansowania wydania katalogu 
wystawy jubileuszowej Kazimierza Kal-
kowskiego 

9995/13/VI/P - zawarcia porozumienia w związku z 
prowadzeniem działalności kulturalno-
oświatowej pn. „DKF śyrafa” 

9996/13/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Unruga 

9997/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację materiałów re-
klamowych na potrzeby kampanii promują-
cej miasto 

9998/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i przepro-
wadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów 
klas drugich gdyńskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w ramach projektu 
edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem 
Bałtyckim – 2013” 

9999/13/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksów do umów, zawartych pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Stowa-
rzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa 

10000/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na obsługę prawną 
dotyczącą kwestii związanych z urucho-
mieniem lotniska Gdynia-Kosakowo 

10001/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 5/2013 w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu schroniska dla bezdom-
nych osób i rodzin na terenie Gdyni 

10002/13/VI/R - udostępnienia sali konferencyjnej w 
Gdyńskim Centrum Innowacji PPNT 

10003/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację kampanii „Mały procent, 
wielka sprawa” 

10004/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie ekspertyzy technicznej 
warunków chłodzenia i wentylacji pomiesz-
czeń serwerowni dla 60 placówek oświa-
towych w Gdyni 

10005/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie naklejki z 
logo miasta Gdyni 

10006/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego w związku z realizacją inwe-
stycji pn. „Zabezpieczenie” skarpy przy uli-
cy Dembińskiego w Gdyni” 

10007/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie informatora 
dla gimnazjalistów 

10008/13/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego 
miasta Gdyni w 2013 roku 

10009/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ma-
triałów promocyjnych 

 

2013-03-14: 
 
10010/13/VI/M - akceptacji wyniku postępowania 

oraz udzielenia zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200 000 Euro, na usługę opracowania 
koncepcji i organizację Publicznej Konfe-
rencji oraz opracowanie załoŜeń do kon-
cepcji regionalnych planów promocji mo-
bilności siły roboczej i atrakcyjnego środo-
wiska biznesowego realizowanych w ra-
mach projektu „Dynamika rynku pracy oraz 
atrakcyjne środowisko biznesowe w regio-
nie Południowego Bałtyku” finansowanego 
ze środków Programu Współpracy Trans-
granicznej Południowy Bałtyk 

10011/13/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umowy na usługę opracowania kon-
cepcji i organizację Publicznej Konferencji 
oraz opracowanie załoŜeń koncepcji planu 
promocji zatrudnienia realizowanych w ra-
mach projektu „Dynamika rynku pracy oraz 
atrakcyjne środowisko biznesowe w regio-
nie Południowego Bałtyku” finansowanego 
ze środków Programu Współpracy Trans-
granicznej Południowy Bałtyk 

 
2013-03-15: 

 
10012/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 

umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE na re-
alizację 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 

10013/13/VI/O - upowaŜnienia Pani ElŜbiety Zaręby 
– Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Gdyni do reprezentowania 
Gminy Miasta Gdyni w sprawach związa-
nych w realizacją projektu „SOWA – 
Szkolny Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji” 

10014/13/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych w realizacją projektu „Mój roz-
wój – moja przyszłość” 

10015/13/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych w realizacją projektu „Wiem 
więcej” 

10016/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
do Würzburga (Niemcy) na Zgromadzenie 
Ogólne Stowarzyszenia Miast Laureatów 
Nagrody Europy oraz Spotkanie MłodzieŜy 

10017/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego o 
wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu 
kształtowania przyjaznej przestrzeni pu-
blicznej w 2013 roku 
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10018/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie zadań z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt 

10019/13/VI/R - upowaŜnienia do zawarcia umowy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
o dotację celową 

10020/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej 

10021/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i 
Karwiny w Gdyni rejon ulic J. Porazińskiej i 
Nowowiczlińskiej 

10022/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, 
Wolności i Witomińskiej 

 
2013-03-19: 

 
10023/13/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w 

Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 28, Chwar-
znieńskiej 76, Chylońskiej 55, Komandor-
skiej 9, Rolniczej 30 i Śląskiej 53 

10024/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10025/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10026/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 

10027/13/VI/S -  udzielenia zamówienia publicznego 
na wprowadzenie runa leśnego na Ka-
miennej Górze w Gdyni 

10028/13/VI/S - sprawowania nadzoru autorskiego 
nad projektem: „Wykonanie oddymiania i 
wygrodzenia poŜarowego klatek schodo-
wych w UMG” 

10029/13/VI/P - zakupu agregatu prądotwórczego 
10030/13/VI/P - zakupu radiotelefonów 
10031/13/VI/P - zakupu GPS 
10032/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-

budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Korzeniowskiego 12, przeznaczo-
nej do sprzedaŜy w formie przetargu ust-
nego nieograniczonego 

10033/13/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 

10034/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Mitry 7A 

10035/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Tezeusza 6A 

10036/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Migdałowej 17 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10037/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 
12 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10038/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 8 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10039/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie usługi inwen-
taryzacji zieleni na nieruchomości połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej” oraz 
w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy 

10040/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10041/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10042/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10043/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10043/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10045/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10045/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

10047/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę roczną za 2013 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Kosakowo – cmentarz w 
Kosakowie 

10048/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Szturmanów 13 A 

10049/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18 
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10050/13/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 
9592/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 5 lutego 2013 r. 

10051/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty czynszowe i odsetki /Władysława IV 
34B/ 

10052/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na opracowanie prezentacji multimedialnej 

10053/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 5 flag Gdyni 

10054/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10055/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10056/13/VI/R - oddania w uŜyczenie generatora 
powietrza zerowego, stanowiącego wła-
sność Gminy Gdynia na rzecz Fundacji 
Agencji Regionalnego Monitoringu Atmos-
fery Aglomeracji Gdańskiej 

10057/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej dla zada-
nia pn.:„Budowa ul. Albańskiej w Gdyni” 

10058/13/VI/P - zmiany umowy nr 08/D/JB/13 za-
wartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Akade-
mią Karate Tradycyjnego na realizację za-
dania publicznego: „Organizacja imprezy 
sportowej – Mistrzostwa Pomorza amator-
skiego MMA i brazylijskiego jiu-jitsu dla 
dzieci i młodzieŜy” 

10059/13/VI/P - kosztów działalności pełnomocni-
ków Prezydenta Miasta Gdyni 

10060/13/VI/S - zmiany zasad przygotowywania i 
trybu przedkładania projektów uchwał i za-
rządzeń 

10061/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10062/13/VI/P - dystrybucji energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego miasta 

10063/13/VI/P - zakupu folii budowlanej 
10064/13/VI/P - zakupu plandek 
10065/13/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań w 

Gdyni przy ul. Dickmana 20, Dickmana 28, 
Romanowskiego 6C i Zygmunta Augusta 
13 

10066/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wykonanie 
remontu w lokalu uŜytkowym przy ul. Zgo-
da 4/11, stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdynia 

10067/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w 
Gdyni 

10068/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 61 w 
Gdyni 

10069/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Rolniczej 16 w Gdy-
ni 

10070/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. ZboŜowej 30 w 
Gdyni 

10071/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki 
2013 

10072/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Piotrkowskiej 9 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10073/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Kormorana 28 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10074/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Kormorana 26 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10075/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Kormorana 24 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10076/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Łabędziej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

10077/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Źródło Marii przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10078/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni 
Miasta na prawach powiatu, połoŜonej przy 
ul. Płk. Stanisława Dąbka przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

10079/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Starogardzkiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10080/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

10081/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Zielonej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

10082/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego /ul. Morska 99 / 
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10083/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku 

10084/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia p.n: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w 
Gdyni” 

10085/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu wy-
konawczego dezynfekcji instalacji c.w.u. w 
rozbudowywanej części Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 

10086/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10087/13/VI/ - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10088/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Armatorów 5A przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10089/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. I.Krasickiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10090/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie prezentacji na 
ekrany dotykowe 

10091/13/VI/M - zawarcia ugody z Gdyńską Spół-
dzielnią Mieszkaniową, w sprawie opłat 
rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 

10092/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10093/13/VI/S - powołania komisji egzaminacyjnej 
w zakresie wykonywania transportu dro-
gowego taksówką 

10094/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie płyty pamiątkowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. świrki 
i Wigury 

10095/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
8131/12/VI/S oraz zarządzenia nr 
8672/12/VI/S 

10096/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 200 000 
EUR na zakup mebli biurowych dla UMG, 
w tym projekt i montaŜ oraz zabudowa na 
stałe w miejscu przeznaczenia w 2013 r. 

10097/13/VI/R - współorganizacji 2. Harcerskiego 
Festiwalu Filmowego w Gdyni 

10098/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr 
Sk/2189/OZ/11-w/2012 

10099/13/VI/O - zakupu e-booków dla ZSS Nr 17 w 
Gdyni 

10100/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przeniesienie 
decyzji nr 7351/A/18/98/6 hala płaska na 
pozwolenie na zmianę sposobu uŜytkowa-
nia oraz zatwierdzenie projektu budowla-

nego i pozwolenie na roboty budowlane-
modernizacyjne dla inwestycji na Gminę 
Miasta Gdyni 

10101/13/VI/U - uczestnictwa w finale XVII edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
Roku 2012” 

10102/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Rozwój Komuni-
kacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiej-
skiej – budowa ścieŜek rowerowych w 
Gdyni” 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [375/A] – 27.03.2013 – radny Bogdan Krzy-

Ŝankowski – w sprawie zlecania przez UM 
usług zewnętrznych za pośrednictwem Agencji 
Rozwoju Gdyni – odpowiedź 12.04. 

2. [376] – 27.03.2013 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie przedsięwzięć budowlanych dla ob-
szaru Wzgórze św. Maksymiliana – odpowiedź 
12.04. 

3. [377] – 27.03.2013 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie udzielenia odpowiedzi pani Gabrieli 
Świat – odpowiedź 09.04. 

4. [378] – 27.03.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wykupu mieszkań komunalnych w 
budynku przy ul. Puckiej 100A – odpowiedź 
11.04. 

5. [379] – 27.03.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzy-
Ŝowaniu ulicy Hutniczej i Północnej - odpo-
wiedź 11.04. 

6. [380] – 05.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie liczebności i lokalizacji kiosków 
wolnostojących na terenie miasta Gdyni - od-
powiedź 22.04. 

7. [381] – 05.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kontroli w Urzędzie Miasta dotyczącej 
Ekodoliny – odpowiedź 18.04. 

8. [382] – 05.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zabezpieczenia i zagospodarowania 
boiska przy ul. Podgórskiej przed zalewaniem 
wodami opadowymi. 

9. [383] – 05.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie problemów mieszkańców okolic ul. 
Południowej. 

10. [384] – 08.04.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie organizacji ruchu przy zbiegu ul. 
Kalksztajnów, Komandorskiej i Orlicz-
Dreszera. 

11. [385] – 08.04.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zagospodarowania terenu byłego 
parkingu przy ul. II MPS. 

12. [386] – 08.04.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie ogródków działkowych przylegają-
cych do terenu byłego parkingu przy ul. II 
MPS. 
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13. [387] – 08.04.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przebudowy ul. Marzanny, OkręŜ-
nej, Kwadratowej na Starym Chwarznie. 

14. [388] – 08.04.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przystanku ZKM „Kalksztajnów” 
przy markecie Lidl. 

15. [389] – 08.04.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie stacjonarnej długotermi-
nowej opieki nad osobami samotnymi niezdol-
nymi do samodzielnej egzystencji – odpowiedź 
22.04. 

16. [390] – 08.04.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie lokalizacji miejsc przezna-
czonych na realizację parkingów przesiadko-
wych typu park&ride. 

17. [391] – 12.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa 
skrzyŜowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i 
Podjazd” – odpowiedź 18.04. 

18. [392] – 12.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie akcji promującej aktywność fi-
zyczną „Gdyńskie poruszenie”. 

19. [393] – 12.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie utwardzenia ulicy Pustej w dziel-
nicy Pustki Cisowskie. 

20. [394] – 16.04.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpe-
lację w sprawie ucywilnienia lotniska Gdynia-
Kosakowo. 

21. [395] – 17.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie projektu budowy drogi rowerowej 
wzdłuŜ ul. Morskiej. 

22. [396] – 17.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia przez PEWiK infrastruktury 
na osiedlu Pustki Cisowskie. 

23. [397] – 17.04.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie braku tymczasowej organizacji ruchu 
rowerowego na czas remontu ul. Morskiej. 

24. [398] – 17.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie braku wyznaczenia alternatyw-
nych objazdów dla rowerów w miejscu prowa-
dzenia inwestycji remontowej na ul. Morskiej 
w Cisowej 

_________________________________________ 
 


