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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 49 

28 sierpnia 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.08.13, godz. 15.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Rewizyjna – 9 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawa funkcjonowania ośrodka hipotera-
pii.  

2. Plan pracy komisji na rok 2013. 
3. Ustalenia dot. kolejnego posiedzenia.  
4. Wolne wnioski.  

Ad 1.  
Gościem komisji był Wiceprezydent Michał Guć, który 
odpowiadał na pytania  radnego spoza składu komisji – 
pana Marcina Horały.  
M. Horała- dlaczego Miasto zdecydowało się na zmianę 
formuły prowadzenia ośrodka poprzez zmianę jednostki 
zarządzającej – z GOSiR-u na podmiot zewnętrzny? 
M. Guć- staramy się rozszerzać gamę partnerów o kolej-
ne organizacje pozarządowe, zwłaszcza w dziedzinach 
społecznych. Organizacje wnoszą nowe pomysły, zawsze 
oferują jakąś wartość dodaną.  
M. Horała- do konkursu wpłynęła tylko jedna oferta – 
fundacji AnimalPro. Czy nie wzbudziło to podejrzeń co 
do warunków konkursu, Ŝe być moŜe zaoferowano zbyt 
małą dotację na cele publiczne? 
M. Guć- Miasto przewaŜnie organizuje dwa rodzaje 
konkursów. Są konkursy z duŜą pulą środków, do których 
przystępuje zwykle duŜo organizacji i konkursy na pro-
wadzenie bardzo konkretnych przedsięwzięć, do których 
przystępuje często jeden oferent (tak było w przypadku 
konkursu na prowadzenie „Ciapkowa”, czy konkursów 
na prowadzenie świetlic).  
M. Horała-  okazało się po jakimś czasie, Ŝe środków jest 
za mało, wobec czego oferent otrzymał dodatkową pulę 
pieniędzy. Czy nie jest to wątpliwe posunięcie z punktu 
widzenia innych, potencjalnych oferentów, którzy w razie 
informacji o tych dodatkowych środkach mogliby podjąć 
decyzję o przystąpieniu do konkursu? Czy nie naleŜało 
ogłosić nowego konkursu? 
M. Guć- moŜna by przyjąć i takie rozwiązanie, ale przy-
jęto inne, zgodne z przepisami prawa. Taka formuła jest 
zgodna z ustawą o działalności poŜytku publicznego. 
Podjęto wcześniej próby oszacowania, ile będzie koszto-
wało prowadzenie takiej działalności. Z kolei organizacja 
oszacowała, ile moŜe wygenerować dodatkowych środ-
ków z prowadzenia działalności na terenie obiektu. Te 
dwie prognozy złoŜyły się we wniosku, który fundacja 
przedłoŜyła przystępując do konkursu. Po pewnym czasie 
okazało się, Ŝe  prognoza kosztowa Miasta była niedo-

szacowana, choć niewiele, a z kolei prognoza organizacji 
była przeszacowana.  
Sprawa braku płynności finansowej została zgłoszona 
przez fundację zbyt późno. Prowadzący fundację zacią-
gnęli kredyt, dość szybko pojawiły się zyski z prowadze-
nia na terenie obiektu innych usług, a mimo to po jakimś 
czasie zaczęły do Miasta docierać informacje o proble-
mach finansowych. Fundacja zgłosiła to Miastu zbyt 
późno, co – zapewne – wynikało z braku doświadczenia.  
Radny M. Horała stwierdził, Ŝe  taka sytuacja wydaje się 
niezrozumiała - podmiot nie realizował zawartych w 
umowie zadań i próbował moŜliwie długo utrzymywać w 
tajemnicy swoją sytuację. MoŜna to ocenić jako brak 
dobrej woli, który winien być podstawą do odmowy 
dalszego dofinansowywania.  
M. Guć- moŜna teŜ wysnuć odwrotny wniosek – niezwy-
kle zaangaŜowani ludzie, chcący dotrzymać warunków 
umowy, zaciągają kredyt po to, Ŝeby pokryć braki, a więc 
próbują dofinansować ośrodek z własnych środków. 
Gdyby zgłosili się wcześniej, nie musieliby zaciągać 
kredytu. Był to z ich strony manewr wynikający z braku 
doświadczenia i wiedzy, Ŝe aneksowanie umowy jest 
moŜliwe.  
M. Horała- skąd wziął się wniosek, Ŝe utrata płynności 
była efektem niedofinansowania i dlaczego zdecydowano 
o przekazaniu większych środków? 
Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, jakie dane określiły 
stopień niedofinansowania  - koszt realizacji zadań i - z 
drugiej strony - środki wypracowane przez fundację oraz 
wielkość środków przekazanych przez Miasto. RóŜnica 
stanowiła wielkość niedofinansowania.  
Na pytanie radnego Horały, na ile fundacja robiła 
wszystko, aby pozyskać środki zewnętrzne, Wiceprezy-
dent odpowiedział, iŜ fundacja w dość krótkim czasie 
doszła do dobrego wyniku w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków, bo dochód ten pokrywał 1/3 kosztów. MoŜna 
by udowadniać, Ŝe fundacja mogła pozyskać ich jeszcze 
więcej i zawiesić działalność, ale naleŜało teŜ brać pod 
uwagę takie kwestie jak dzieci czekające na hipoterapię i 
pracownicy czekający na wynagrodzenia.  
M. Horała- czy poza podstawową działalnością fundacja 
realizowała działania określone na etapie konkursu? 
MoŜna załoŜyć, Ŝe jeśli coś takiego pisze się w progra-
mie, to jest się zobowiązanym do realizacji. 
M. Guć- tak, rozpoczęto realizację. Oczywiście zakres, 
przynajmniej na początku, był duŜo mniejszy i trudno się 
dziwić, bo fundacji przyszło działać w sytuacji kryzysu. 
W momencie gdy organizacja dostała od Miasta ultima-
tum chodziło juŜ przede wszystkim o wyprowadzenie „na 
prostą” podstawowej działalności, a w dalszej kolejności 
pojawiłby się element egzekwowania realizacji dodatko-
wych zadań. W początkowym okresie te dodatkowe 
działania zostały przez fundację podjęte.  
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Kolejna kwestia, poruszona przez radnego M. Horałę, 
dotyczyła kosztów zarządzania, w tym poziomu płac 
dyrektora i kierownika (po 5 700 zł. brutto). Radny wyra-
ził zdziwienie z racji powołania dyrektora i kierownika w 
kilkuosobowym ośrodku.  
M. Guć- mogę się zgodzić, Ŝe moŜna mieć wątpliwości, 
czy byli potrzebni i kierownik, i dyrektor.  
Radny M. Horała stwierdził: - UwaŜam, Ŝe w działalności 
gospodarczej  przeznaczanie na koszty zarządzania 20 % 
środków to bardzo duŜo.  
Radny B. Bartoszewicz wskazał na informację zawartą w 
dokumentach, zgodnie z którą faktyczne wynagrodzenie 
obu osób wynosiło poniŜej 3 tys. zł. (netto).  
W związku z kwestią wynagrodzeń Wiceprezydent M. 
Guć wyjaśniał:- Nie przypadkiem w komisjach oceniają-
cych wnioski połowę składu stanowią przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy znają realia i wy-
chwytują nieuzasadnione pozycje kosztowe. W przed-
miotowym przypadku uznano zapewne, Ŝe te koszty nie 
są przesadne.  
Radny B. Bartoszewicz polemizował z utartym – jak 
stwierdził – poglądem, Ŝe organizacje pozarządowe 
powinny pracować za darmo. – Nie widzę problemu w 
pensjach w wysokości poniŜej 3 tys. zł. kaŜda dla kie-
rownika i dyrektora.  
Przeciwnego zdania do powyŜszego był radny M. Horała, 
który stwierdził, Ŝe w sytuacji, gdy koszt zarządzania 
stanowi 20 % kosztu realizacji projektu, jest to problem. 
Radny zapytał, co kryje się pod pozycją „pozostałe” 
(kosztorys przewidywał pozyskanie z tego tytułu 200 tys. 
zł.).  
M. Guć- o ile pamiętam taka formuła wynika z rozporzą-
dzenia. To ministerstwo narzuca sposób wykazywania 
źródeł finansowania. Prawdopodobnie chodzi tu o pozy-
skiwanie środków od sponsorów.  
Radny M. Horała odniósł się do kwestii wypłacenia 
odpraw pracownikom przejętym przez fundację: - Czy 
konieczność wypłacenia odpraw nie była jedną z przy-
czyn problemów fundacji? Czy nie powinna być przewi-
dziana na ten cel rezerwa? Tym bardziej, Ŝe w swoim 
wniosku fundacja przedstawiła własny zespół osób, dość 
liczny do prowadzenia zadań ośrodka. MoŜna było z tego 
wnioskować, Ŝe nie będzie chciała, przynajmniej czę-
ściowo, korzystać z pracowników „odziedziczonych” po 
GOSiR.  
M. Guć- przejęcie działalności skutkuje tym – na mocy 
art. 23 k.p. -  Ŝe dotychczasowi pracownicy stają się 
pracownikami nowego podmiotu. Zwykle odbywa się to 
tak, Ŝe następuje połączenie zespołów pracowników, co 
nie znaczy, Ŝe wszyscy będą zatrudnieni na etatach. Nie 
moŜna więc wyciągać wniosku, Ŝe fundacja z góry zakła-
dała, Ŝe zwolni „starych” pracowników.  
Radny M. Horała podtrzymywał stanowisko, Ŝe takie 
ryzyko naleŜało uwzględnić.  
Wiceprezydent M. Guć wyjaśniał, Ŝe takie traktowanie 
oferty byłoby uzasadnione, gdyby część dotacji juŜ „na 
starcie” przewidywana była na sfinansowanie odpraw.  
Wiceprezydent powołał się na dotychczasowe doświad-
czenie – przejmowanie przez organizacje jednostek nie 
generowało ruchów kadrowych w postaci masowych 
zwolnień. W omawianym przypadku akurat było odwrot-
nie, ale nie było to ryzyko oczywiste.  
M. Horała- jak rozumiem, wśród motywów przekazania 
ośrodka pod zarząd fundacji nie występowała negatywna 
ocena dotychczasowej działalności, kiedy zarządcą był 
GOSiR? 

M. Guć- o zmianie zarządzającego ośrodkiem  zdecydo-
wało poszukiwanie wartości dodanej do dotychczasowej 
działalności.  
W związku z poruszoną przez radnego M. Horałę kwestią 
wolontariuszy pozyskiwanych  przez fundację, Wicepre-
zydent wyjaśnił, Ŝe naleŜy to do zakresu działalności 
własnej fundacji, a zatem sprawa ta nie była przedmiotem 
analizy.  
W nawiązaniu do paragrafu 14 umowy zawartej przez 
Miasto z fundacją (dot. odstąpienia od umowy) radny 
Horała zapytał o wyegzekwowanie określonej w umowie 
kary za odstąpienie.  
Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, Ŝe trwa jeszcze rozli-
czanie przekazanej kwoty i sprawdzanie, czy została 
wydana zgodnie z umową. Następnie określone zostanie, 
jaka  część dotacji winna być zwrócona, po czym nali-
czona zostanie kara. Takie rozszczenie z pewnością 
będzie ściągalne w sensie prawnym. Natomiast znając 
sytuację finansową fundacji moŜna mieć wątpliwość czy 
realnie uda się wyegzekwować wzmiankowaną karę.   
Wiceprezydent podkreślił po raz kolejny, Ŝe zapisy umo-
wy są narzucone rozporządzeniem ministra.  
Wiceprezydent poinformował teŜ (w wyniku kolejnych 
pytań radnego Horały), Ŝe majątek gminy, którym dyspo-
nowała fundacja, był ubezpieczony.  
W odpowiedzi na pytanie r. M. Horały o drugi aneks do 
umowy z fundacją (z 6. września ub. r.) Wiceprezydent 
wyjaśnił, Ŝe związany był z koniecznością wypłacenia 
13-tek.  
W odpowiedzi na pytanie radnego Horały o stan ośrodka 
po przejęciu go przez GOSiR, Wiceprezydent poinfor-
mował, Ŝe nie odnotowano strat ani dewastacji majątku.  
Radny M. Horała nawiązał do protokołu pokontrolnego i 
sprawy 5. koni naleŜących do p. Gołębiewskiego pytając, 
czy weryfikowano sprawę wykorzystania koni przez 
fundację.  
Wiceprezydent wyraził przekonanie, Ŝe kontrole, które 
przeprowadzano w związku z licznymi donosami, wyko-
nywane były rzetelnie. Kontrole nie potwierdziły zasad-
ności doniesień.  
Na pytanie r. M. Horały o przyszłość ośrodka Wicepre-
zydent stwierdził: - Obecnie sytuacja na pewno się usta-
bilizowała i uspokoiła, natomiast decyzja, w jakiej for-
mule ośrodek będzie nadal prowadzony, jeszcze nie 
zapadła.  
Nawiązując do raportu radny M. Horała poruszył kwestię 
wykazanego w nim, złego stanu koni.  
Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, Ŝe jest to pochodna 
wieku koni, a nie zaniedbań ze strony fundacji, która 
zapewniała koniom wszystko, co powinna zapewnić. 
Doniesienia o nieprawidłowościach w opiece nad końmi 
nie potwierdziły się.  
Radny M. Horała wyraził opinię przeciwną wskazując na 
odnotowane podczas kontroli przypadki nie prowadzenia  
dokumentacji medycznej czy podawania preparatów 
przeznaczonych dla bydła, a nie koni.  
Radny M. Horała poprosił teŜ o wyjaśnienie roli p. Gołę-
biewskiego i  powiązań fundacji z innymi  podmiotami w 
zakresie pozyskiwania środków. Jako konkretny przykład 
wskazał na działalność Baltich Yacht & Polo Club z 
wykorzystaniem majątku ośrodka w sytuacji, gdy we 
władzach i fundacji, i klubu zasiadała ta sama osoba.  
Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, Ŝe specyfika działań 
związanych z organizacjami pozarządowymi polega na 
cedowaniu na nie całokształtu działań związanych z 
realizacją określonych zadań, co oznacza, Ŝe Miasto 
wyzbywa się w określonym zakresie kompetencji, a więc 
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nie steruje działaniami organizacji. Miasto przekazuje 
organizacjom na realizację zadań ok. 30 mln. zł., gdyby 
więc chciało nimi sterować, mechanizm ten nie miałby 
sensu, poniewaŜ byłoby to  zaprzeczeniem idei funkcjo-
nowania organizacji pozarządowych.  
Radny Horała nawiązał do wskazanej w jednym z proto-
kołów pokontrolnych umowie uŜyczenia prywatnych 
koni p. Gołębiewskiego na rzecz ośrodka w zamian za 
opiekę i wyŜywienie.  
Radny zadał pytanie, czy przedstawiciele miasta widzieli 
taką umowę pomiędzy p. Gołębiewskim jako osobą 
prywatną, a p. Gołębiewskim jako prezesem fundacji 
AnimalPro i czy odnaleziono jakieś potwierdzenie, iŜ 
wzmiankowane konie faktycznie były wykorzystywane 
do hipoterapii.  
Radny zauwaŜył, Ŝe w innych dokumentach ani razu 
konie te nie pojawiają się jako wykorzystywane w tym 
celu.  
Wiceprezydent M. Guć potwierdził, Ŝe kopia umowy 
była załącznikiem do protokołu.  
Wracając do kwestii fundacji Wiceprezydent powtórzył, 
Ŝe przeprowadzono analizę w kontekście przepływów 
finansowych. Analiza wykazała, Ŝe fundacja pozyskiwała 
znaczne środki zewnętrzne, dlatego uznano, Ŝe naleŜy 
dać fundacji szansę na kontynuowanie działalności.  
Przewodniczący Stanisław Borski zapewnił, iŜ w razie 
zgłoszenia pytań i wątpliwości, sprawa ośrodka będzie 
przedmiotem kolejnego posiedzenia.  
Ad 2. 
Przewodniczący zaproponował następujący harmono-
gram prac w bieŜącym roku: 
- pierwszy kwartał: zakończenie tematów hali targowej i 
ośrodka hipoterapii; 
- drugi kwartał: rozpoczęcie kontroli jednostki zajmują-
cej się obsługą strefy płatnego parkowania; 
- trzeci kwartał: kontrola MOPS i ZDiZ 
PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie. 
Ad 3.  
Przewodniczący zapowiedział podanie terminu kolejnego 
posiedzenia, poświęconego sprawie ośrodka hipoterapii, 
na styczniowej sesji RM. 
Ad 4. 
Radny Tadeusz Szemiot wnioskował o umoŜliwienie mu 
odniesienia się do  protokołu z ostatniego posiedzenia (z 
listopada 2012 r.) na kolejnym spotkaniu komisji.  
PowyŜsza prośba została zaakceptowana przez r. St. 
Borskiego. 
_____________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 29 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja Dyrektora GOSiR-u nt. zarzą-
dzania ośrodkiem hipoterapii.  

2. Informacje. 
3. Termin kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
Gościem komisji był Dyrektor GOSiR-u, pan Marek 
Łucyk.  
Przed przystąpieniem do meritum spotkania Przewodni-
czący komisji, radny Stanisław Borski, odczytał pismo 
Wiceprezydenta M. Gucia (zarchiwizowane w materia-
łach komisji), zawierające uzupełniające odpowiedzi na 
pytania sformułowane na poprzednim posiedzeniu 
(09.01.2013 r.).  

Poproszony przez Przewodniczącego o udzielenie infor-
macji nt. obecnej sytuacji w ośrodku, pan M. Łucyk 
przypomniał chronologię wydarzeń prowadzących do 
przejęcia zarządzania ośrodkiem przez GOSiR. Pod 
koniec września ub. r. Prezydent W. Szczurek otrzymał 
pismo od fundacji o jej rezygnacji z prowadzenia ośrodka 
hipoterapii. Prezydent podjął decyzję o przejęciu przez 
GOSiR administrowania ośrodkiem z dniem 1. paździer-
nika ub. r. Za budynki w obrębie ośrodka takŜe przejął 
odpowiedzialność GOSiR (w przeciwieństwie do czasu 
administrowania ośrodkiem przez fundację, kiedy to za 
budynki odpowiadał wydział budynków). Taka decyzja 
pozwala na prowadzenie spraw ośrodka w sposób kom-
pleksowy.  
Stan majątkowy: fundacja zdała majątek urzędowi, który 
z kolei przekazał go GOSiR-owi. Stan budynków z chwi-
lą ich przejęcia był dobry (wbrew doniesieniom praso-
wym na ten temat). Nie odnotowano Ŝadnych zniszczeń.  
Wszystkie rzeczy w ośrodku zostały zabezpieczone, 
obiekty wysprzątane (siłami osób sprzątających w GO-
SiR). 
Sprawa pracowników: z pracownikami fundacji GOSiR 
zawarł umowy zlecenia na okres miesiąca, na takich 
warunkach jak umowy, które zawarła fundacja. W ciągu 
miesiąca zrezygnowano z pracy 6. osób, zaś z pozostały-
mi pięcioma osobami zawarto kolejne umowy zlecenia -  
do końca ub. roku. Decyzja, czy GOSiR będzie nadal 
administrował ośrodkiem zapadnie prawdopodobnie w 
marcu b.r. Do marca więc uległy kolejnemu przedłuŜeniu 
umowy zlecenia. Obecnie  w ośrodku zatrudnionych jest 
12 osób.  
Sytuacja finansowa: wydawane środki na ośrodek mają 
być GOSiR-owi zwrócone. Z przeprowadzonych przez 
GOSiR szacunków wynika, Ŝe roczny koszt prowadzenia 
hipoterapii to kwota ok. 600 tys. zł. (po odjęciu docho-
dów, które GOSiR jest w stanie wygenerować w ciągu 
roku, tj. ok. 200 tys. zł.). Z chwilą powierzenia admini-
strowania ośrodkiem GOSiR-owi na stałe oferta zostanie 
poszerzona i uzyskiwane dochody byłyby większe (obec-
nie nie jest moŜliwe podpisywanie umów, np. ze szkół-
kami jeździeckimi). Większość zainteresowanych prowa-
dzeniem ośrodka deklaruje, Ŝe szacowany przez nich 
koszt administrowania zamknąłby się w kwocie 500 tys. 
zł. (zdaniem p. Łucyka jest to koszt na granicy ryzyka). 
Stan obecny: GOSiR, do czasu wyjaśnienia kwestii dal-
szego administrowania  ośrodkiem, nie zaciąga Ŝadnych 
zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych. Organizo-
wane są wszystkie, niezbędne zamówienia publiczne. 
Konie otoczone są właściwą opieką (ich stan po przejęciu 
od fundacji był dobry). Zwiększona została liczba zajęć 
w tygodniu (z 25. na 100), w tym ¼ zajęć ma charakter 
odpłatny. Darmowe zajęcia przysługują gdyńskim dzie-
ciom ze stosownymi orzeczeniami. Honorowane są 
wszystkie umowy zawarte przez fundację. Dzieci korzy-
stające z hipoterapii zostały przez GOSiR ubezpieczone. 
Zawarto umowy dotyczące mediów. Wszystko, co zosta-
ło przekazane przez fundację, zostało sprawdzone przez 
konserwatorów. Nie ma skarg ze strony mieszkańców na 
jakość usług.  
W przypadku, gdy podjęta zostanie decyzja o przekaza-
niu GOSiR-owi na stałe administrowania ośrodkiem, 
oferta zostanie poszerzona i zmodyfikowane zostaną 
godziny pracy hipoterapeutów. Zostaną teŜ zawarte 
umowy o pracę. 
W związku z pytaniem radnego A. Denisa Dyrektor M. 
Łucyk poinformował, Ŝe ośrodek nie ma dofinansowania 
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z NFZ i zobowiązał się do sprawdzenia w wydziale 
zdrowia, czy takie dofinansowanie moŜna otrzymać. 
PowyŜsze informacje uznano za wystarczające – pytań 
nie zgłoszono.  
Radny Bartosz Bartoszewicz wnioskował o przygotowa-
nie przez komisję końcowych wniosków podsumowują-
cych wyjaśnienia, jakie złoŜono na posiedzeniach komi-
sji, dot.  kwestii ośrodka hipoterapii, a następnie przed-
stawienie ich na sesji RMG.  
Radny T. Szemiot wnioskował, aby stosowne wnioski 
bądź uchwała zostały takŜe sformułowane odnośnie 
wyników pracy komisji, poświęconej sprawie gdyńskiej 
hali targowej.  
Ad 2. 
Przewodniczący St. Borski poinformował o moŜliwości 
wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym w Gdańsku, 
w dniu 25 lutego b.r. 
Ad 3. 
Ustalono, Ŝe kolejne posiedzenie, na którym zostaną 
zrealizowane wnioski radnych B. Bartoszewicza i T. 
Szemiota (p. pkt 1 niniejszego protokołu) odbędzie się 19 
lutego, o godz. 16.30.  
______________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 19 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów.  
2. Podsumowanie informacji i wyjaśnień uzy-

skanych nt. ośrodka hipoterapii.  
3. Ustalenie dotyczące tematu i terminu kolej-

nego posiedzenia.  
Ad 1. 
Protokoły z 9. i 29. stycznia b.r. przyjęto bez uwag: 5 gł. 
za 
Ad 2 
Biorący udział w pracach komisji, związanych z ośrod-
kiem hipoterapii, radny M. Horała zaproponował doko-
nanie oceny polityki władzy wykonawczej w stosunku do 
ośrodka w kontekście następujących kwestii:  
- decyzji o przekazaniu zarządzania ośrodkiem organi-
zacji pozarządowej; 
- konkursu i jego rozstrzygnięcia; 
- decyzji o dofinansowaniu fundacji  po stwierdzeniu 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka 
Odnosząc się do powyŜszych zagadnień radny M. Horała 
przedstawił następujące opinie: 
- Kwestia formy prawnej przekazania zarządzania ośrod-
kiem organizacji pozarządowej nie budzi zastrzeŜeń (wg 
stanu wiedzy uzyskanej przez komisję).  
- Podjęcie decyzji o powierzeniu ośrodka, w wyniku 
konkursu, fundacji Animal Pro nie powinno budzić za-
strzeŜeń pod względem prawnym, z uwagi na ówczesny 
stan wiedzy. Fundacja powstała pod kątem zadania pro-
wadzenia ośrodka, a więc nie mogła wykazać się stosow-
nym doświadczeniem. Nie prowadziła teŜ innej działal-
ności, co podwyŜszało ryzyko, bo nie miała skąd przesu-
nąć ewentualnych środków. Wątpliwości budzi nie branie 
pod uwagę konsekwencji przejęcia przez fundację zakła-
du pracy, a tym samym przejęcia wszystkich, wynikają-
cych z tego obowiązków. Jak się okazało, była to jedna z 
przyczyn późniejszych niepowodzeń finansowych funda-
cji.  
Wątpliwości powinny budzić koszty zarządu (20 %) – aŜ 
dwie osoby zarządzające (przed przejęciem była to jedna 
osoba).  

W związku z tym, Ŝe wpłynęła tylko jedna oferta, moŜna 
było powziąć podejrzenie, Ŝe szacowana ilość środków, 
jakie naleŜy przeznaczyć na prowadzenie ośrodka, jest 
zbyt mała. TakŜe i w tym przypadku naleŜy ocenić decy-
zję o powierzeniu ośrodka fundacji jako wytłumaczalną, 
z zastrzeŜeniem jednak, Ŝe naleŜało kierować się zasadą 
ograniczonego zaufania, czy teŜ szczególnej ostroŜności. 
Przeprowadzona kontrola wykazała, Ŝe faktycznie doszło 
do pewnych nieprawidłowości, nie mówiąc o błędach 
typu nieprowadzenie ewidencji leków podawanych ko-
niom.  
Z przejętymi przez fundację pracownikami nie było 
wcześniej problemów, naleŜy więc Ŝywić wątpliwości 
czy zerwanie z nimi umów przez fundację było w pełni 
zasadne.  
Polityka informacyjna władz fundacji: juŜ w trakcie 
kontroli Prezes fundacji zapewniał w wywiadach udzie-
lanych prasie, Ŝe sytuacja w ośrodku jest dobra.  
- ZwaŜywszy powyŜsze zaufanie władz powinno być 
wyczerpane tym bardziej, Ŝe podstawą działalności fun-
dacji był majątek Miasta, który fundacja otrzymała za 
symboliczną złotówkę. Decyzja o dofinansowaniu funda-
cji, zdaniem radnego, była złą decyzją. 
Radny B. Bartoszewicz zwrócił uwagę, Ŝe decyzja o 
przekazaniu dodatkowych środków była zgodna z pra-
wem. Jest wiele organizacji, które początkowo borykały 
się z problemami. MoŜna przyjąć w stosunku do nich 
postawę restrykcyjną, ale w takiej sytuacji 70 % organi-
zacji przestałoby istnieć. 
Radny M. Horała przyznał, Ŝe nie ma mowy o narusze-
niach prawa, po czym stwierdził, Ŝe nie dostrzega jednak 
w działalności fundacji uzasadnienia dla decyzji o daniu 
jej ponownej szansy.  
Przewodniczący St. Borski polemizował z radnym Horałą 
zwracając uwagę, Ŝe były przesłanki pozwalające sądzić, 
Ŝe fundacja próbuje przezwycięŜyć trudności – na swoją 
odpowiedzialność zaciągnęła kredyt nie czekając na 
pieniądze z Miasta.  
Radny M. Horała twierdził z kolei, Ŝe fundacja działała 
nieodpowiedzialnie, poniewaŜ czekano do chwili, aŜ 
zrobiło się głośno na temat złej sytuacji w ośrodku. 
Radny T. Szemiot zastanawiał się, czy zaciągnięcie kre-
dytu nie było racjonalne. Fundacja mogła liczyć na zwrot 
z racji funkcjonowania na obiekcie innych spółek. 
Radny B. Bartoszewicz zwrócił uwagę, Ŝe komisja nie 
stwierdziła w trakcie wykonywania swoich czynności 
kontrolnych Ŝadnych działań niezgodnych z prawem ze 
strony władz Miasta. – RóŜnimy się  w ocenie działań 
Miasta. Jestem zwolennikiem prowadzenia tego typu 
obiektów właśnie przez organizacje pozarządowe. To 
zawsze niesie ze sobą ryzyko, ale mimo to tylko jedno na 
dziesięć przedsięwzięć nie udaje się (radny przywołał 
przykład Biura Porad Obywatelskich, którego działalność 
przynosi mieszkańcom duŜo korzyści).  
Odnosząc się z kolei do wyboru oferty fundacji radny 
podkreślił, Ŝe Gdynia jako pierwsza włączyła do realiza-
cji zadań organizacje pozarządowe. W przypadku kon-
kursów kierowanych do organizacji w proces decyzyjny 
teŜ są włączone organizacje pozarządowe. Nigdy w 
takich postępowaniach konkursowych nie stosuje się 
metody głosowania. Analiza ofert jest bardzo szczegóło-
wa, zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycz-
nym. Oferta fundacji została oceniona jako dobra. Do 
wielu konkursów zgłasza się tylko jedna organizacja.  
Odnosząc się z kolei do 3. kwestii, tj. dofinansowania 
fundacji, radny Bartoszewicz przyznał, Ŝe czekanie z 
poinformowaniem władz Miasta o swoich kłopotach 
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finansowych było ze strony fundacji przejawem braku 
odpowiedzialności, jednak z drugiej strony naleŜy do-
strzec, Ŝe fundacja nie sięgała po łatwe rozwiązania, ale 
próbowała sama rozwiązać swoje problemy (zaciągnięcie 
kredytu – p.p.).  
Radny M. Horała poruszył z kolei kwestię klubu Baltica, 
który korzystał z obiektów ośrodka. Fundacja powinna 
zrobić wszystko, aby wykazać, Ŝe próbowała uzyskać 
dodatkowe środki. Zgodnie z uzyskaną wiedzą osoby 
kierujące fundacją i osoby kierujące klubem są w znacz-
nej części tymi samymi osobami, co juŜ jest praktyką 
wątpliwą. 
Kolejna kwestia poruszona przez radnego dotyczyła 
wykorzystywania prywatnych koni przez członka zarzą-
du, którego zdaniem konie te wykorzystywane były do 
celów terapeutycznych, co nie znajduje potwierdzenia w 
świetle dostępnych dokumentów.  
Radna B. Szadziul zwróciła uwagę na dobrą wolę ze 
strony władz Miasta, które chciały dać fundacji szansę.  
Radny M. Horała podtrzymał swoją opinię, Ŝe decyzja o 
przyznaniu fundacji dodatkowych środków była błędem  
Radna B. Szadziul stwierdziła, Ŝe liczba przeprowadzo-
nych kontroli jest imponująca, co dowodzi, Ŝe władze 
miasta z chwilą pojawienia się niepokojących sygnałów 
podjęły zdecydowane działania w celu uzdrowienia 
sytuacji.  
Radny M. Horała stwierdził: - Zgadzam się, ale cóŜ z 
tego, skoro wyciągnięto z tej kontroli błędny wniosek.  
Radna B. Szadziul dała wyraz swemu przekonaniu o 
zasadności dawania szansy organizacjom nawet dwu-
krotnie, jak w przypadku fundacji.  
Radny T. Szemiot wyraził pogląd, Ŝe pewien niesmak 
budzi fakt, iŜ fundacja powstała w grudniu roku poprze-
dzającego rok, w którym ogłoszono konkurs. Na rynku, 
na którym nie ma alternatywy Miasto zdało się na jedną 
organizację, która ostatecznie sama wypowiedziała umo-
wę.  
Zdaniem radnego podmiot nie do końca wiarygodny 
obdarzono nadmiernym zaufaniem.  
Radny M. Wołek zwrócił uwagę na brak spójności w 
wypowiedzi radnego Szemiota. Z jednej strony radny 
Szemiot mówił o braku na rynku jeśli chodzi o rodzaj 
działalności ośrodka, z drugiej zaś stwierdził z dezapro-
batą, Ŝe wpłynęła tylko jedna oferta. Przed władzami 
miasta były dwa wyjścia – albo uniemoŜliwienie działal-
ności fundacji, albo podjęcie ryzyka i danie jej szansy na 
działanie. Inaczej ocenia się ryzyko w sektorze publicz-
nym, a inaczej w prywatnym – inna jest swoboda podej-
mowanych decyzji. Przedmiotowy przypadek naleŜy do 
sektora publicznego, dlatego decyzja o próbie ratowania 
przedsięwzięcia miała uzasadnienie.  
Członkowie komisji nie uzgodnili wspólnego stanowi-
ska w sprawie oceny wydarzeń związanych z ośrod-
kiem hipoterapii.  
Punktem, w którym odnotowano zgodność w ocenie, 
jest końcowe stwierdzenie, iŜ nie odnotowano uchy-
bień proceduralno - prawnych w postępowaniu władz 
Miasta wobec ośrodka hipoterapii.  
Ad 3. 
Przyjęto propozycję Przewodniczącego St. Boskiego, aby 
przedmiotem kolejnego posiedzenia była kwestia aktual-
nej sytuacji na terenie gdyńskiej hali targowej.  
Termin posiedzenia: 7 marca b.r.; godz. 16:30 
_____________________________________ 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RM. 
2. Ustalenia dot. kolejnych posiedzeń. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
Projekty dot. nieruchomości przedstawił Wiceprezydent 
B. Stasiak: 
4.4. – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie  nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Leszczynki 155: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5. – w spr. zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości /…/ połoŜonych przy ul. Ha-
lickiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad: w spr. zmiany uchwa-
ły w spr. uchwalenia budŜetu na rok 2013: 
Prezentująca projekt Z-ca Skarbnika, pani Alicja Helbin, 
wyjaśniła, Ŝe przedmiotowe zmiany są efektem przede 
wszystkim rozliczenia ubiegłego roku. Inne zmiany 
wiąŜą się z projektami unijnymi (głównie przeniesienia) i 
drobnymi darowiznami uzyskanymi przez miejskie pla-
cówki.  
Wątpliwości radnego I. Bekisza budziła wielkość  wydat-
ków związanych z dotowaniem przedsięwzięć kultural-
nych (teatr),  hospicjum czy ośrodka hipoterapii (zwięk-
szenie dotacji dla GOSiR). Radny zastanawiał się, czy nie 
byłoby bardziej zasadne finansowanie przez Miasto 
zadań własnych, np. remontów dróg. Zdaniem radnego w 
pierwszym rzędzie naleŜy finansować to, co naleŜy do 
obowiązków gminy, a dopiero w dalszej kolejności 
wspierać inne przedsięwzięcia.  
Z kolei radny B. KrzyŜankowski stwierdził, Ŝe jego 
wątpliwości budzą nie tyle wydatki na teatr, hospicjum 
czy ośrodek hipoterapii, co wydatki na Infobox.  
Radny P. Brutel zwrócił uwagę, Ŝe dotowanie hospicjum 
jest obowiązkiem gminy i wyraził zdziwienie stanowi-
skiem radnego Bekisza.  
W kwestii ośrodka  hipoterapii radny Brutel przypomniał, 
Ŝe realizacja głównego celu statutowego ośrodka i za-
pewnienie zajęć wszystkim potrzebującym stwarza ogra-
niczenia w zakresie działalności komercyjnej, a to z kolei 
wymaga przeznaczania przez gminę dodatkowych środ-
ków na działalność ośrodka, o czym było wiadomo od 
początku. 
Radny B. KrzyŜankowski dodał, Ŝe opieka nad końmi jest 
humanitarnym obowiązkiem.  
TakŜe radny J. Miotke ustosunkował się do sprawy finan-
sowania przedsięwzięć, o których mówił radny Bekisz, 
stwierdzając, Ŝe ich wspieranie przez gminę jest przeja-
wem wraŜliwości społecznej. Środki na te cele zostały 
zaoszczędzone, a więc nie odbywa się to kosztem reali-
zacji innych zadań.  
Radny P. Stolarczyk dodał, Ŝe budowa Infoboxu nie 
moŜe odebrać dzieciom, pacjentom Hospicjum, prawa do 
opieki. Dzieci nie mogą  - oświadczył radny – płacić za 
błędy gminy.  
Radny I. Bekisz ponowił wniosek, sformułowany na 
jednym z wcześniejszych posiedzeń, o kierowanie wol-
nych środków na realizację dróg gminnych.  
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Radny B. KrzyŜankowski wskazał na ulicę Strzelców, 
której wykonanie jest pilne. Obecny stan stanowi zagro-
Ŝenie dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców.  
Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, Ŝe nigdy nie 
składał obietnic co do terminu wykonania ulicy Strzel-
ców. RozwaŜany był jedynie problem komunikacji auto-
busowej na trasie Węzeł Fr. Cegielskiej – przystanek 
integracyjny Gdynia Karwiny. W roku 2013 powinno się 
wyjaśnić, jaki zostanie obrany kierunek komunikacyjny.  
Opinia pozytywna: 5/0/2 
Pkt 2 aneksu – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej…: 
Opinia pozytywna: 5/0/2 
Pkt-y od 3. do 6. aneksu (wezwania i skargi): 
Projekty omówili, zgodnie z treścią załączników, Wice-
prezydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński.  
Projekty występujące w aneksie od n-ru 3. do 6. zaopi-
niowano w trybie głosowania an bloc, jednogłośnie 
pozytywnie: 7 gł. za 
Pkt 11 aneksu- w spr. udziału gminy w inicjatywie 
„Green Digital Charter”…: 
Pan M. Karzyński wyjaśnił, Ŝe inicjatywa wiąŜe się z 
wykorzystaniem technologii informatycznych. Udział w 
przedsięwzięciu nie jest bez znaczenia w kwestii przy-
znawania tzw. twardych dotacji unijnych. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 12 aneksu- w spr. udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane …: 
Projekt przedstawiła p. A. Narczewska (pracownik Biura 
Konserwatora Zabytków).  
Członkowie komisji zwrócili uwagę na budynek przy ul. 
Abrahama 39 (stracił funkcję mieszkaniową na rzecz 
funkcji biurowej).  
Zdaniem radnego P. Brutela, w przypadku Akademii 
Morskiej bardziej uzasadnione byłoby dokończenie prac 
związanych z fasadą budynku niŜ prace związane z aulą.  
Radny B. KrzyŜankowski zwrócił uwagę na problem 
domu przy ul. Śląskiej 20 wyraŜając obawę, Ŝe losy 
zabytku  mogą się tak potoczyć jak to miało miejsce w 
przypadku obiektu „Morskie Oko”.  
W związku z pytaniem radnego KrzyŜankowskiego - czy 
moŜna zapobiec degradacji domu przy ul. Śląskiej 20? - 
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, Ŝe jedynym 
rozwiązaniem jest szybkie przyjęcie planu zagospodaro-
wania przestrzennego Działek Leśnych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 13 aneksu – w spr. zaopiniowania projektu granicy 
lądowej przystani rybackiej „Gdynia – Oksywie”: 
Przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty występujące w aneksie od nr-u 7. do nr-9., dot. 
tzw. gospodarki śmieciowej, zaopiniowano jednogłośnie 
pozytywnie: 7 gł. za 
Pkt 10. aneksu w spr. programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2.  
Poza posiedzeniem dot. kwestii związanych z kolejną 
sesją RM, zaplanowano dodatkowe posiedzenie w dniu 
18 kwietnia b.r. (godz. 17), którego przedmiotem będzie 
plan zagospodarowania ulicy Waszyngtona oraz informa-
cja  nt. pustostanów.  
Wstępnie zdecydowano, Ŝe kwestia sprzedaŜy wspólno-
tom tzw. terenów przydomowych zostanie omówiona w 
maju b.r.  

_____________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 18 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Plan zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulic Portowej, Waszyngtona i projek-
towanej Nowej Węglowej.  

3. Sprawy wniesione. 
4. Ustalenia dot. terminów i tematyki kolejnych 

posiedzeń. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów są zgodne z numeracją przy-
jętą w zaplanowanym porządku obrad rady: 
4.1. – w spr.  przystąpienia do sporządzania miejscowe-
go planu /…/ terenu poł. na wschód od ul. Świętokrzy-
skiej: 
Proponowane rozwiązania planistyczne omówił  Dyrek-
tor Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Ka-
rzyński.  
Przewodniczący komisji Andrzej Bień zwrócił uwagę, Ŝe 
z planowanym powiększeniem terenu przeznaczonego 
pod zabudowę jednorodzinną wiązać się będzie znaczne 
zwiększenie liczby mieszkańców, a to moŜe spowodować 
powstanie takich problemów jakie mają miejsce w rejo-
nie ulicy Strzelców.  
Dyrektor M. Karzyński przyznał, Ŝe liczba mieszkańców 
wzrośnie zaznaczając jednocześnie, Ŝe kubatura pozosta-
nie taka sama.  
Radny A. Bień postulował wpisanie do planu, Ŝe warun-
kiem realizacji zabudowy jest uzbrojenie drogi.  
Pan M. Karzyński stwierdził, Ŝe powyŜszy postulat zo-
stanie rozwaŜony.  
Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytyw-
nie: 7 gl. za 
4.2. – w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu /… - rejon ulic Skośnej, Szczeblew-
skiego i Okrętowej: 
Przedstawił p. M. Karzyński. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 2. aneksu – projekt uchwały w spr.  zmiany uchwały 
/…/ w spr. zamiany nieruchomości /…/ na nieruchomo-
ści stanowiące własność Gminy Kosakowo: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Ustalenia planu prezentował autor projektu, pan Arka-
diusz Ziemiuk. 
W kontekście planu radny B. KrzyŜankowski po raz 
kolejny poruszył kwestię wskaźników parkingowych (w 
planie 1: 1 i nie więcej niŜ 1 : 4)  argumentując, Ŝe społe-
czeństwo gdyńskie starzeje się, a więc ruch nie będzie się 
intensyfikował, dlatego naleŜy stworzyć warunki do 
parkowania. Gdynia jest stosunkowo małym miastem, a 
to – zdaniem radnego – sprawia, Ŝe komunikacja zbioro-
wa nigdy nie będzie tak atrakcyjna jak samochodowa. 
Oferta parkingowa powinna stanowić alternatywę dla 
komunikacji zbiorowej. Miasto nie powinno wymuszać 
od mieszkańców poŜądanych, z jego punktu widzenia, 
zachowań.  
Radny Ireneusz Bekisz stwierdził, Ŝe tam, gdzie realizo-
wane są nowe inwestycje, powinna teŜ powstawać infra-
struktura parkingowa.  
Zdaniem radnego dobrym rozwiązaniem są parkingi 
wielopoziomowe.  
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Radny Bekisz podkreślił, Ŝe komunikacja zbiorowa w 
Gdyni dobrze funkcjonuje.  
Radny Paweł Brutel zwrócił uwagę na rolę sektora usłu-
gowego, który – być moŜe – zaspokoi potrzeby parkin-
gowe takŜe mieszkańców.  
W ocenie radnego wskaźnik 1 : 4 jest bezpieczny dla 
Miasta. WyŜsze wskaźniki spowodują zablokowanie 
centrum miasta.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego wskaźnik par-
kingowy nie moŜe być niŜszy niŜ 1 : 4, a nawet 1 : 5.  
Takie jest minimum, które powinno być zachowane.  
Przewodniczący A. Bień zachęcał członków komisji do 
składania uwag do planu.  
Ad 3.  
Radny Paweł Stolarczyk wniósł o przygotowanie dla 
członków komisji pisemnej informacji nt. pustostanów w 
Gdyni. 
Kolejna kwestia poruszona przez radnego P. Stolarczyka 
dotyczyła osób poszkodowanych w wyniku poŜaru domu 
na Grabówku. Osoby te pozostały bez środków do Ŝycia. 
Konieczne jest zapewnienie lokatorom spalonego domu 
dachu nad głową. Osoby te – jak informował radny – 
będą zwracać się do wydziału zarządzania kryzysowego. 
Byłoby wskazane udzielenie im przez komisję wsparcia. 
Radny wnioskował o wystosowanie do odpowiedzialnego 
Wiceprezydenta wniosku o przedstawienie komisji pro-
cedur,  przepisów i obowiązków ciąŜących na gminie  w 
sytuacjach jak przedmiotowa. 
Trzeci wniosek radnego P. Stolarczyka dotyczył proble-
mu komunikacyjnego na ul. Warszawskiej. Radny wniósł 
o zwrócenie się do odpowiedzialnych słuŜb (ZDiZ, 
ZKM) o ustosunkowanie się do propozycji sformułowa-
nych na poprzednim  posiedzeniu, tj. propozycji radnego 
odnośnie ustanowienia na ulicy Warszawskiej ruchu 
jednokierunkowego, a takŜe kontrpropozycji radnych A. 
Bienia i P. Brutela.  
Odnośnie kwestii poŜaru na Grabówku radny I. Bekisz 
poprosił o wystosowanie pytania, czy spalony obiekt był 
ubezpieczony.  
Radny A. Bień zaproponował, aby pytania m.in. do 
ZKM, o sformułowanie których wniósł radny P. Stolar-
czyk, zostały poszerzone o kwestię moŜliwości urządze-
nia w miejscach newralgicznych buspasów.  
Radny I. Bekisz przypomniał o swoim wniosku dot. 
kwestii budŜetowych, tj. organizowaniu osobnych posie-
dzeń poświęconych tylko i wyłącznie budŜetowi, bez 
udziału innych komisji. 
Ad 4. 
16 maja b.r.; godz. 17 – posiedzenie poświęcone projek-
tom uchwał kierowanym na sesję. 
23 maja b.r.; godz. 17 posiedzenie problemowe (sprze-
daŜ nieruchomości wspólnotom) 
Wstępnie ustalono, Ŝe czerwcowe posiedzenia, poza 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu, poświęcone będą 
m. in. problemowi hali targowej w Gdyni. 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 22 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy wniesione.  
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 

4.4. – w spr. zasad rozliczania tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli …: 
Na wstępie prezentacji Wiceprezydent Ewa Łowkiel 
poinformowała o poprawce wniesionej do załącznika nr 2 
(w punkcie dot. kierownika szkolenia praktycznego, po 
słowach: „przy wymiarze” winno być: 30). 
Projekt dotyczy m.in. sposobu obliczania godzin – na-
uczyciele realizują róŜne plany zajęć w poszczególnych 
semestrach nauki.  Dotyczy to przede wszystkim zespo-
łów szkół zawodowych, gdzie uczniowie odbywają prak-
tyki zawodowe w róŜnych wymiarach czasowych. 
Załącznik nr 2 reguluje kwestię pensum osób pełniących 
funkcje kierownicze. Ustalenia dotyczące obniŜek oparte 
są na takich m. in. kryteriach jak etap edukacyjny, struk-
tura organizacyjna, kwalifikacje. 
Załącznik nr 3 dotyczy tych osób, których pensum nie 
jest regulowane przez Kartę Nauczyciela, a więc pedago-
gów, psychologów i logopedów. Celem podniesienia 
liczby godzin (do 24) jest zwiększenie ilości czasu prze-
znaczanego na bezpośrednią pracę z uczniem.  
Dokument reguluje teŜ sposób liczenia godzin nauczycie-
li uczących w systemie zaocznym (dot. Kolegium Miej-
skiego).  
Szczegóły regulacji jak w projekcie.  
Wiceprezydent poinformowała o negatywnym zaopinio-
waniu projektu przez związki zawodowe pracowników 
oświaty.  
Projekt był konsultowany -  informowała Wiceprezydent 
E. Łowkiel -   z dyrektorami szkół.  
Przewodnicząca komisji, radna Ewa Krym, wyraziła 
niepokój z racji zbyt drastycznego, jej zdaniem, zwięk-
szenia liczby godzin. 
Zdaniem Wiceprezydent E. Łowkiel proponowane zmia-
ny są bardzo wywaŜone i łagodne.  
W związku z pytaniem radnej M. Balsewicz, jak w kon-
tekście projektu traktowane będzie przeprowadzanie, na 
polecenie dyrektora, wywiadu w domu ucznia, Wicepre-
zydent stanowczo pokreśliła, Ŝe do realizowania tego 
rodzaju czynności uprawniony jest wyłącznie MOPS.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.5. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Centrum Nauki i Biznesu „śak” …: 
Wiceprezydent E. Łowkiel przedstawiła zasadnicze 
zarzuty zawarte w wezwaniu. Kontestowany jest termin 
określania  wysokości dotacji  - nie  w styczniu,  jak ma 
to miejsce w przypadku szkół, dla których wysokość 
dotacji ustala się w oparciu o budŜet. Tymczasem pod-
stawą do określania wysokości dotacji dla takich placó-
wek jak Centrum jest kwota przyznanej subwencji. Decy-
zje dotyczące powyŜszego przekazywane są gminom w 
marcu bądź kwietniu (tzw. metryczka). Centrum postulu-
je, aby dotacje określane były z chwilą przyjmowania 
budŜetu gminy, a następnie weryfikowane stosownie do 
otrzymanej metryczki. Taka metoda nie jest moŜliwa do 
przyjęcia przez gminę, choćby z uwagi na ryzyko prze-
szacowania wysokości dotacji (np. gdy wzrasta koszt 
ucznia z powodu urlopów zdrowotnych).  
Drugą regulacją, kwestionowaną przez wzywającego, jest  
zobowiązanie do dokumentowania wydatków realizowa-
nych ze środków przyznawanej przez gminę dotacji. Są 
to wydatki finansowane z publicznych pieniędzy i jako 
takie powinny być – podkreślała Wiceprezydent – kon-
trolowane.  
Wiceprezydent Łowkiel poinformowała o trwającej pracy 
wydziału, polegającej na sprawdzaniu frekwencji w 
szkołach niepublicznych. Ma to na celu wykazanie, które 
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szkoły niepubliczne wykorzystują niedoskonałości sys-
temu.  
Wiceprezydent po raz kolejny krytycznie oceniła system 
rejestracji szkół niepublicznych, pomijający rekomenda-
cje organu (samorządu), na którym spoczywają obowiąz-
ki dotowania takich placówek.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.6.- w spr. nadania imienia Przedszkolu nr 48…: 
Przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Jedną z omawianych kwestii był problem wyboru przez 
nauczycieli podręczników. Wiceprezydent E. Łowkiel 
zwróciła uwagę na duŜą ilość zarzutów do środowiska 
nauczycielskiego z powodu presji firm wydawniczych. 
Jest to kwestia odpowiedzialności dyrektorów szkół. 
Sprawa urlopów zdrowotnych:  
Przewodnicząca E. Krym poinformowała o licznych 
skargach nauczycieli z powodu odsyłania ich wniosków o 
urlopy zdrowotne do lekarzy orzeczników. W odczuciu 
nauczycieli – informowała radna - takie ujednolicone 
podejście jest krzywdzące dla osób, których stan zdrowia 
uzasadnia występowanie z wnioskami o przyznanie 
urlopów.  
Wiceprezydent E. Łowkiel potwierdziła, iŜ dyrektorzy 
gdyńskich szkół zostali zobowiązani do weryfikowania 
wszystkich wniosków, poprzez kierowanie nauczycieli 
występujących o urlop zdrowotny do lekarzy orzeczni-
ków, których opinie są wiąŜące. Negatywne orzeczenia 
nie odbierają nauczycielom prawa do korzystania ze 
zwolnień lekarskich. Liczba urlopów zdrowotnych staje 
się dla budŜetu obciąŜeniem ponad miarę. Utrzymanie 
dotychczasowych tendencji grozi Miastu katastrofą fi-
nansową.  
_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 14 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 22 maja, 
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu 2012 roku. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

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

2. zmian w WPF z autopoprawką – opinia pozy-
tywna – 5/0/0 

Ad. 2 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu 2012 r. przedstawił 
skarbnik miasta. Jest juŜ gotowe sprawozdanie i opinia 
RIO, na końcowym etapie jest przygotowanie audytu. 
Wykonanie budŜetu ma tendencję spadkową. WciąŜ 
spadają wpływy z PIT. Wydatki wykonano na poziomie 
94%, dochody – 96%, co daje 2-% nadwyŜkę. Rynek 
funkcjonuje dobrze. Spadają wpływy z podatków, 
zwłaszcza od środków transportowych. 36,5% budŜetu 
wydatkowego zabiera oświata. 
Wykonanie w dziale sport – 80%. 
Dyrektor GOSiR Marek Łucyk przedstawił sprawozdanie 
z działalności GOSiR. GOSiR stara się dobić do 90% 
wykonania. Mówiono takŜe o planach, imprezach, 
utrzymaniu boisk i stadionu, planach rozbudowy mariny, 
kąpieliskach, zadaniach realizowanych przez rady dziel-
nic, odzyskiwaniu VAT przez GOSiR. 

Następne posiedzenie – 4 czerwca, godz. 16.00. Posie-
dzenie poświęcone będzie zaopiniowaniu sprawozdania z 
wykonania budŜetu. 

____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 15 
maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni 
na rok 2013 – opinia pozytywna – 5/0/2, 

2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024 
– opinia pozytywna – 5/0/2, 

3. uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Porto-
wej, J. Waszyngtona i projektowanej No-
wej Węglowej – opinia pozytywna z auto-
poprawką – 6/0/0 

4. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale 
nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 
26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Kamienna Góra 
i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 
J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Mar-
szałka Piłsudskiego – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości leŜących w pasie ul. Zawi-
szy Czarnego, ul. StraŜackiej, ul. 
K.Pułaskiego. ul. J.Waszyngtona oraz ul. 
A.Muchowskiego – opinia pozytywna – 
7/0/0, 

6. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu nieruchomości połoŜonej w 
pasie ulicy Adm. J.Unruga – opinia pozy-
tywna – 7/0/0, 

7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonych w pasie Bul-
waru Nadmorskiego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego – 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

8. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działek drogowych połoŜo-
nych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej – 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudo-
wanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Spokojnej w formie przetargu ust-
nego ograniczonego do właścicieli i uŜyt-
kowników wieczystych nieruchomości są-
siednich – opinia pozytywna – 7/0/0, 
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10. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemy-
skiej 20 – opinia pozytywna – 7/0/0, 

11. wezwania Rady Miasta Gdyni do usunię-
cia naruszenia prawa uchwałą Nr 
XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawek tej opłaty – 
opinia pozytywna – 5/0/1, 

12. wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy Skwerze Kościuszki 10-12 – opinia 
pozytywna – 5/0/2, 

13. wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry  
przy ul. 10 Lutego 7 – opinia pozytywna – 
5/0/2, 

14. wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy Skwerze Kościuszki 15 – opinia po-
zytywna – 5/0/2, 

15. ustalenia strefy płatnego parkowania na te-
renie miasta Gdyni oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, 
sposobu ich pobierania oraz wprowadze-
nia opłaty abonamentowej – opinia nega-
tywna – 3/4/0, 

16. zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe osób środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej – opinia po-
zytywna – 7/0/1, 

17. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych w 
mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, 
przewoźnikom i organizatorom publicznego 
transportu zbiorowego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni 
oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzy-
stania z nich – opinia pozytywna – 8/0/0, 

18. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia za-
sad ustalania i poboru opłaty targowej na tere-
nie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości – opi-
nia pozytywna – 7/0/0, 

19. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej 
przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na 
uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąb-
ka – opinia pozytywna – 7/0/0, 

20. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej 
przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na 
uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąb-
ka – opinia pozytywna – 7/0/0, 

21. skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej 
przez Lidię Daszutę na uchwałę nr III/30/10 
Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części dziel-
nic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic 

Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka – opinia pozy-
tywna – 7/0/0, 

22. wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” 
– opinia pozytywna – 7/0/1, 

23. wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawek tej opłaty – opinia pozytywna 
– 5/0/2, 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – 5 czerwca godz. 16.00 (wspólne 
z Komisją Zdrowia). 
Posiedzenie poświęcone będzie sprawozdaniu z realizacji 
budŜetu miasta w 2012 r. 

______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 16 
maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Ustalenia planu obejmującego ulice: 
Chwaszczyńską, Rdestową i Pomianowskie-
go. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu na rok 2013: 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika, pani 
Alicja Helbin.  
Pani Helbin omówiła teŜ treść autopoprawki do projektu.  
Radny J. Miotke wnioskował o przygotowanie przez 
GOSiR szczegółowej informacji nt. przeznaczenia kwoty 
5 mln. zł. (promocja). 
Projekt uchwały (z autopoprawką) zaopiniowano 
pozytywnie: 5/0/1 
4.2.- zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej Prognozy 
Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Blok projektów dotyczących nieruchomości omówił 
Wiceprezydent B. Stasiak. 
Radny B. KrzyŜankowski odniósł się do projektu wystę-
pującego pod nr-em 4.10 (zbycie nieruchomości przy ul. 
Przemyskiej 20) zwracając uwagę na brak informacji nt. 
formy przetargu.  
Radny wniósł o kaŜdorazowe, w analogicznych jak 
przedmiotowy projektach,  zamieszczanie informacji 
dotyczących formy przetargów.  
Projekty występujące pod numerami od 4.5. do 4.10 
(dot. nieodpłatnego  przejęcia nieruchomości od Skarbu 
Państwa i zbycia nieruchomości) przyj ęto – w głoso-
waniu an bloc  - jednogłośnie pozytywnie: 6 gł. za 
Pkt 2. aneksu do porządku obrad RM – projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w spr. określenia przystanków 
komunikacyjnych …: 
Prezentujący projekt Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wy-
szomirski, wyjaśnił, Ŝe obowiązek dokonania stosownych 
zmian jest efektem wejścia w Ŝycie rozporządzenia mini-
stra transportu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
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Punkty 1. i 7. aneksu – zmiana uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe i wprowadzenie 
karty „Gdynia Rodzinna Plus”: 
Przedmiotowe projekty omówił Dyrektor O. Wyszomir-
ski: 
Rozszerzenie zakresu uprawnień do przejazdów bezpłat-
nych dla rodzin wielodzietnych, co najmniej z 4. dzieci,  
powoduje konieczność zmiany uchwały w sprawie opłat 
(pkt 1 aneksu). Uprawnienie pomyślane jako karta 
„Gdynia Rodzinna Plus” (pkt 7. aneksu) byłoby waŜne 
za rok. Prezydent wyda wówczas rozporządzenie wyko-
nawcze precyzujące wszystkie niezbędne szczegóły. Wg 
dokonanych szacunków będzie to kosztowało ok. 
1 340 000 zł. (karta obejmie około 600 rodzin). Przy-
puszcza się, Ŝe z karty będzie korzystało więcej rodzin, 
bo jest to atrakcyjniejsze uprawnienie od biletu rodzinne-
go.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego przewidywane 
kwoty moŜna by znacznie lepiej wykorzystać.  
Projekty występujące pod numerami 1 i 7 aneksu do 
porządku obrad RM zaopiniowano pozytywnie: 5/0/1  
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania /…/ - rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i  
projektowanej Nowej Węglowej: 
Zapisy planu prezentowali Wiceprezydent M. Stępa i  
Dyrektor M. Karzyński. 
Radny B. KrzyŜankowski wskazał na zapis dotyczący 
miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i przypisany jej wskaźnik 1 : 1,4 oraz wskaźnik 
dla powierzchni usługowej: 0 : 3, co – zdaniem radnego – 
znaczy, Ŝe mogą powstawać biura praktycznie bez za-
pewnionych miejsc postojowych.  
Pan M. Karzyński zwrócił uwagę, Ŝe 3 miejsca stanowią 
górną granicę, a więc plan nie pozbawia moŜliwości 
zabezpieczenia miejsc parkingowych.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego zapisane para-
metry dot. miejsc postojowych są bardzo niepokojące.  
Radny zaproponował ustalenie tylko minimalnych wy-
mogów w zakresie miejsc parkingowych. Dla nowej 
zabudowy to minimum powinno stanowić 1,5 miejsca na 
jedno mieszkanie i minimum 3 miejsca na 100 m kw. 
powierzchni biurowej.  
Dyrektor M. Karzyński nawiązując do powyŜszej propo-
zycji poinformował, Ŝe wskaźniki postulowane przez 
przedmówcę są stosowane poza śródmieściem. 
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, Ŝe w odróŜnieniu od 
radnego KrzyŜankowskiego zamierzeniem planistów jest 
projektowanie dla ludzi, a nie dla samochodów. Radny 
KrzyŜankowski prezentuje przebrzmiałe juŜ trendy. 
Nowoczesne miasta, a zwłaszcza ich śródmieścia, są 
miejscem odpoczynku, pełnią funkcje reprezentacyjne. 
Miasta są tak projektowane, aby moŜna było do nich 
dojechać, ale potem poruszać się po nich pieszo. Parkingi 
powstają na obrzeŜach miast. 
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego problemy par-
kingowe wciąŜ będą, poniewaŜ tak zostało zaprojektowa-
ne miasto. W Gdyni mieszkańców ubywa, więc nie ma 
niebezpieczeństwa, Ŝe ulice będą zatłoczone. Tłok jest 
spowodowany brakiem parkingów. Gdyni nie naleŜy 
porównywać z duŜymi miastami na świecie.  
Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę radnemu, Ŝe 
Gdynia jest częścią milionowej metropolii – Trójmiasta.  
Zdaniem radnego P. Brutela podstawowym celem deve-
loperów jest sprzedaŜ mieszkań i do osiągnięcia tego celu 
dostosowują liczbę miejsc postojowych.  
Poprawka radnego B. KrzyŜankowskiego, zgodnie z 
którą parametry postojowe byłyby nast.: 

- co najmniej 1,4 miejsca postojowego dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 
- co najmniej 3 miejsca postojowe na 100 m. kw po-
wierzchni usługowej; 
- co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m kw. po-
wierzchni biurowej, 
nie została przyjęta: 1/3/1 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 4/0/1 
4.4. – w spr. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale 
/../ w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon ulic 
J. Słowackiego, I. Krasickiego i Al. Marszałka Piłsud-
skiego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Punkty 4, 5 i 6 aneksu dot. skarg na uchwałę dot. planu 
zagospodarowania /…/ rejonu ulic Adm. J. Unruga i 
Płk. ST. Dąbka: 
W głosowaniu an bloc trzy projekty uzyskały opinię 
pozytywną: 5 gł. za 
Pkt 9 aneksu -  w spr. wezwania RMG do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą /…/ w spr. wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi …: 
Opinia  pozytywna: 3/0/1  
Ad 2.  
Ustalenia planu przedstawiła pani Alicja Kowalska.  
Przewodniczący A. Bień poprosił członków komisji o 
zgłaszanie uwag w przewidzianym terminie, tj. do 18 
czerwca b.r. 

______________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 21 maja: 
 
Porządek obrad – zaopiniowanie projektów uchwał kie-
rowanych na sesję RMG 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1- w spr. zmiany uchwały RM  w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2013: 
Proponowane zmiany przedstawiła Z-ca Skarbnika, pani 
Alicja Helbin.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2 – w spr. zmiany uchwały RMG w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.11 – w spr. nadania imienia Gimnazjum nr 19 w Gdyni, 
przy ul. Nagietkowej 73: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 10 aneksu do porządku obrad RM – projekt uchwały 
w spr. skargi na uchwałę /…/ w spr. ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych /…/ 
przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 
szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
_____________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 22 maja: 
 

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. 
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Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 wraz z autopo-
prawką – opinia pozytywna – 13/0/0, 
- zmiany w WPF wraz z autopoprawką – opinia pozy-
tywna – 13/0/0 
Ad. 4 
Ustalono harmonogram spotkań komisji nad absoluto-
rium dla Prezydenta Miasta za rok 2012, stanowiący 
załącznik do protokołu. 
______________________________________ 
 
Komisja Kultury – 22 maja: 

 
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: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 wraz z autopo-
prawką – opinia pozytywna – 5/0/0, 
- zmiany w WPF wraz z autopoprawką – opinia pozy-
tywna – 5/0/0 
- aneks projekt nr 3 – opinia pozytywna – 5/0/0, 
- aneks projekt nr 11 (środki dla policji) – opinia pozy-
tywna – 5/0/0 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – wyjazdowe, 19.06. 
______________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 4 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia – zaopiniowanie dokumentów 
stanowiących podstawę do udzielenia Prezydentowi 
absolutorium za 2012 rok 
Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące doku-
menty: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem RIO w Gdańsku (uchwała składu orzekają-
cego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu Miasta Gdyni za rok 2012): 3 gł. za; 
- sprawozdanie finansowe za rok 2012: 3 gł. za; 
- opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni: 3 gł. za; 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni: 
3 gł. za 
____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 4 czerwca: 

 
Posiedzenie poświęcone było omówieniu realizacji bu-
dŜetu z r. 2012. 
 
Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki rozpoczął oma-
wianie realizacji budŜetu z 2012 r. od przedstawienia 
dokumentów, które opracowano zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych do udzielenia absolutorium Prezy-
dentowi MG. Dokumenty te komisja winna zaopiniować 
w czterech głosowaniach. Następnie pan Skarbnik przed-
stawił syntetyczną informację na temat wyników po-
szczególnych części sprawozdania, w tym dochodów, 
przychodów, wydatków i rozchodów.  
Pan wiceprez. M.Stępa oraz p. Pani Teresa Horiszna, 
naczelnik Wydziału Inwestycji przedstawiła wykonanie 
budŜetu z zakresu miejskich inwestycji sportowych: 
- sala gimnastyczna w SP 6, 
- poprawa wentylacji w SP 18, 
- przygotowanie rozbudowy SP 37, 
- boisko przy I Liceum Akademickim na Witominie, 
Nie udało się wyłonić wykonawcy na oświetlenie placu 
zabaw w Środmieściu. 
R. Ireneusz Bekisz pytał o wymianę sztucznej murawy na 
GOSiRze i o zmianę dokumentacji remontowej boiska na 
Oksywiu, oraz o dach w SP 37. Miasto zamierza wnosić 
o skargę kasacyjną dotyczącą wyroku odnośnie dachu w 
SP 37 – umowa została wykonana nieterminowo i w złej 
jakości. 
Po wysłuchaniu informacji i zamknięciu dyskusji Prze-
wodnicząca zawnioskowała o przyjęcie omówionych 
dokumentów w kolejnych głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 056/p212/R/IV/13 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2012 r.) w głosowaniu: 4/0/0,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2012 - w głosowaniu: 
4/0/0, 
- opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2012 do 31.12.2012 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 
4/0/0, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 4/0/0. 

_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 6 
czerwca: 
 
Prządek posiedzenia – zaopiniowanie dokumentów 
związanych z udzieleniem Prezydentowi absolutorium 
za rok 2012. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące doku-
menty: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem RIO (uchwała składu orzekającego RIO w 
spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta 
Gdyni za rok 2012): 6/0/1 
- sprawozdanie finansowe za rok 2012: 6/0/1 
- opinia z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni: 6/0/0 
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- informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni: 
7/0/0 
____________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 13 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie ostatecznej wersji uzasadnienia 
wniosku komisji do RIO w sprawie udziele-
nia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdy-
ni. 

2. Termin kolejnego posiedzenia.   
Ad 1. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do treści uzasad-
nienia proponując jedynie poprawki redakcyjne: 
- str. 3: w akapicie rozpoczynającym się słowami: „W 
dochodach majątkowych…” dodanie zdania o treści: 
„Komisja wysoko ocenia aktywność Prezydenta w zakre-
sie pozyskiwania środków finansowych Unii Europej-
skiej”; 
- str. 3: w akapicie rozpoczynającym się słowami: „W 
2012 r. wydatki budŜetu miasta…” zmiana kolejności 
wymienionych działów, tj. po transporcie wpisanie zadań:  
„z zakresu pomocy i  polityki społecznej”; 
- str. 3: w akapicie rozpoczynającym się od słów: 
„Wpływy ze sprzedaŜy mienia …”  uŜycie czasu prze-
szłego: „wpłacali”; 
- str. 5: w akapicie rozpoczynającym się słowami: „Bez-
pieczeństwo publiczne…” uŜycie czasu przeszłego: 
„wyniosły”; 
- str. 7: w akapicie rozpoczynającym się słowami: „Wy-
datki majątkowe …”, po słowie :przewidzieć” wstawie-
nie przecinka 
Uzasadnienie wniosku zaopiniowano pozytywnie nastę-
pującym stosunkiem głosów: 4/0/1 
Ad 2. 
Na wniosek radnego T. Szemiota uznano za celowe 
omówienie przez komisję kwestii zarzutów dotyczących 
przetargów na budowę hali tenisowej przy SP Nr 23. 
Termin posiedzenia: 5 września b.r.; godz. 16 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 19 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

5. Wolne wnioski. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-
misji. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum Przewodnicząca Komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek został poszerzony o dwa projekty uchwał 
dot. budŜetu MG na 2013 r., wprowadzane na sesję w 
trybie 7-dniowym. 
Ad 3. Przyjęto bez poprawek protokoły z 15 maja i 5 
czerwca. 

Ad 4. Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki przedstawił 
proponowane zmiany w uchwale Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu MG na rok 2013, które następnie 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3/0/1. 
Związana ze zamianami budŜetowymi Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024 
była tematem kolejnej prezentacji p. K. Szałuckiego. 
Projekt uchwały w tej sprawie został zaopiniowany pozy-
tywnie w głosowaniu: 3/0/1.  
Na wniosek Przewodniczącej zaopiniowano projekty 
uchwał w sprawie: 
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Mia-
sta Gdyni za rok 2012 – z wynikiem  głosowania: 5/0/1, 
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2012 – takŜe z wynikiem 5/0/1. 
Wiceprezydent Michał Guć wraz z naczelnikiem Wydzia-
łu Środowiska Bartoszem Frankowskim omówili projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony śro-
dowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni. Do przyjęcia 
programu obliguje Miasto Gdynię ustawa o ochronie 
środowiska. Został on dostosowany do nowych norm 
określających dopuszczalny poziom hałasu w środowi-
sku. W trakcie konsultacji społecznych przy opracowy-
waniu programu wpłynęło 19 uwag od mieszkańców oraz 
instytucji (GDDKiA, PKP PLK, PKP SKM), z których 
uznano i wprowadzono w formie modyfikacji dokumentu 
8 poprawek. Wiceprezydent syntetycznie przedstawił cel 
programu, diagnozę oceny źródeł hałasu, porównania 
wyników w kolejnych latach oraz wnioski, z których 
wynika skuteczność realizacji. Radni dyskutowali na 
temat ekranów akustycznych, istniejących bądź planowa-
nych przy ciągach komunikacyjnych (drogowych, kole-
jowych). Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5. Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził zaniepoko-
jenie sytuacją związaną z rozstrzygnięciem konkursów na 
ambulatoryjna opiekę specjalistyczną. Zaproponował 
zaproszenie na posiedzenie komisji pani Barbary Kawiń-
skiej, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ. Decyzje pani 
Dyrektor spowodowały duŜe zamieszanie i liczne prote-
sty za strony ośrodków prowadzących leczenie, a takŜe 
pacjentów. Radny chciałby dowiedzieć się jaką politykę 
ochrony zdrowia pacjentów ma zamiar realizować NFZ 
po tych posunięciach. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe 
NFZ działa niezaleŜnie i miasto ma niewielki wpływ na 
jego decyzje. NaleŜałoby się trochę wstrzymać z zapro-
szeniem pani dyrektor.  
Radny B. KrzyŜankowski poprosił takŜe o wyjaśnienie 
zapisu w sprawozdaniu z wykonania budŜetu za rok 2012 
dot. braku wpisania wykonania wprowadzenia nowych 
programów przy kwocie planu 235 347 zł. 
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się w przyjętym 
stałym terminie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia - zaopiniowanie projektów uchwał, 
kierowanych na sesję RM. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
5.8. – w spr. przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany 
Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni 
w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów 
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usługowych i handlowych  oraz działań rewitalizacyj-
nych” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych 
ZIPROM: 
Projekt omówił Wiceprezydent M. Guć.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.10 – w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest …”: 
Przedstawił p. M. Guć.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.9.- w spr. uchwalenia Programu ochrony środowiska 
przed hałasem : 
Przedstawił p. M. Guć 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.4 – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne – 
rejon ulic Śląskiej i Podolskiej: 
Ustalenia przedmiotowego, jak i kolejnych planów, 
omawiali Wiceprezydent M. Stępa, Dyrektor Biura Pla-
nowania Przestrzennego M. Karzyński i p. Iwona Marke-
sić.  
W posiedzeniu wzięli udział mieszkańcy ul. Śląskiej. 
Radny J. Miotke sugerował dostosowanie parametrów na 
całej szerokości Drogi Czerwonej do wzmoŜonego natę-
Ŝenia ruchu (2/3). 
Mieszkańcy kwestionowali uwzględnianie w planie 
Drogi Czerwonej, która spowoduje degradację środowi-
ska, obniŜenie wartości mieszkań na ul. Śląskiej. 
Nie uzyskała akceptacji mieszkańców propozycja popro-
wadzenia drogi na odcinku przy ul. Śląskiej w głębokim 
wykopie (tunel).  
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, Ŝe propozycje i uwagi 
mieszkańców zostaną przez planistów przeanalizowane.  
Wynik głosowania: 3/3/1 
Projekty dot. ogłoszenia jednolitych tekstów planów 
zagospodarowania dzielnic Leszczynki i Grabówek; 
Śródmieście i Mały Kack (pkt-y 5.5., 5.6. i 5.7.) zaopi-
niowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gl. za 
Projekty dot. nieruchomości prezentowała Z-ca Naczel-
nika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, p. 
ElŜbieta Wiłucka.  
Blok projektów  dot. nieodpłatnego przejęcia nierucho-
mości od Skarbu Państwa (od 5.13 do 5.17) zaopiniowa-
no jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za 
Projekty od 5.18 do 5.24 (zbycie i nabycie nieruchomo-
ści) zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za 
Pkt 4 aneksu do porządku obrad RM: w spr. wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości /…/ połoŜonych przy ul. 
Jerzego Waszyngtona, ul. A. Hryniewieckiego i Alei Jana 
Pawła II : 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Pkt 1 aneksu – projekt zmieniający uchwałę w spr. 
uchwalenia budŜetu na rok 2013: 
Proponowane zmiany przedstawiła Z-ca Skarbnika Mia-
sta, p. Alicja Helbin.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Pkt 2 aneksu – projekt zmieniający uchwałę w spr. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
5.25 – w spr. odstąpienia od przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierŜaw części nieruchomości /…/ z przezna-
czeniem na urządzenie miejsc do selektywnego groma-
dzenia odpadów: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Pre-
zydenta Miasta Gdyni za rok 2012: 
Opinia pozytywna: 3/0/2 

5.2.- w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2012: 
Opinia pozytywna: 3/0/2 

____________________________________ 
 
Komisja Strategii – 25 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Taraszkie-
wicz, wiceprzewodniczący Komisji. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Wiceprezydent Michał Guć przedstawił projekt 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 
wraz z autopoprawką, który bez uwag został zaopiniowa-
ny pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. Następnie omówił 
propozycję przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan 
ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w 
zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów 
usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji spo-
łecznych ZIPROM, uzupełnionego o nowe przedsięwzię-
cia, które będą mogły skorzystać z inwestycyjnego na-
rzędzia jakim jest JESSICA. Projekt został zaakceptowa-
ny w głosowaniu: 5/0/1.  
Pani Alicja Helbin, z-ca Skarbnika MG przedstawiła 
proponowane zmiany w budŜecie MG na rok 2013 oraz 
wynikająca z tych zmian nową Wieloletnią Prognozę 
Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024. Oba 
projekty uzyskały opinie pozytywną w kolejnych głoso-
waniach z wynikiem: 5/0/1. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012 uzy-
skał opinię pozytywną – 6/0/1.  TakŜe propozycja udzie-
lenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok została 
zaakceptowana z wynikiem: 6/0/1. 
Dyrektor BPP Marek Karzyński omówił kolejno projekty 
uchwał związane z planowaniem przestrzennym, które 
przyjęto w kolejnych głosowaniach: 
- ogłoszenie jednolitego tekstu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki 
i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kal-
ksztajnów i Dembińskiego – 7/0/0, 
- ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego 7/0/0, 
- ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową 
i ciągiem infrastruktury technicznej – 7/0/0, 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej, 
szczegółowo omówiony przez p. Dyrektora oraz p. Iwonę 
Markesič,  z wyjaśnieniem dot. złoŜonych do planu 
skarg, został przyjęty z wynikiem głosowania: 5/0/1.  
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym Miasta Gdyni zaopiniowano pozytywnie w 
kolejnych głosowaniach:  
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1. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonej w pasie ulicy Droga 
Gdyńska – 5/0/0, 

2. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonych w pasie drogowym 
ulicy Wiczlińskiej – 5/0/0, 

3. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonych w pasie ulicy Le-
gionów – 5/0/0, 

4. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unru-
ga  – 5/0/0, 

5. nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w pa-
sie drogowym ulicy Osada Kolejowa – 5/0/0, 

6. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego – 
5/1/0 (radna Mirosława Król zapytała, dlaczego 
moŜliwość zakupu atrakcyjnego terenu maja 
tylko właściciele sąsiadujących działek. Jak 
wyjaśniono brak dojazdu do terenu uniemoŜli-
wia wystawienie nieruchomości do nieograni-
czonej sprzedaŜy).  

7. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28 – 6/0/0, 

8. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37 – 6/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Linowej – 6/0/0, 

10. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Parkowej – 
Spokojnej – 6/0/0, 

11. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w 
sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieru-
chomości, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Sopockiej 
na nieruchomość stanowiącą własność osoby 
prawnej – 6/0/0, 

12. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego 
ustanowionego na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy 
ul. Rungurskiej – 6/0/0, 

13. odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜaw części nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni 
z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do se-
lektywnego gromadzenia odpadów – 6/0/0, 

14. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonych przy ul. Jerzego Waszyngtona, ul. A 
Hryniewieckiego i Alei Jana Pawła II – 6/0/0. 

4. Przyjęto bez uwag protokoły z posiedzeń: 23.04, 
21.05, 22.05, 4.06 i 11.06 z jednakowym wynikiem 
kolejnych głosowań: 6/0/0. 

5. Kolejne posiedzenie odbędzie się w stałym terminie w 
miesiącu sierpniu.  
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Sportu i Komisja Statutowa – 
26 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisje zaopiniowały następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• aneks nr 1 – zmian w budŜecie na 2013 rok – 
projekt zreferował skarbnik miasta. Zmiany są 
niewielkie i w większości porządkowe. 

Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/2 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 3/0/0 

• aneks nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/2 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 3/0/0 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2012 

Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/2 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 3/0/0 

• udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2012 

Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/2 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 3/0/0 

• określenia wysokości środków na działalność 
statutową rad dzielnic w roku 2014 

Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 3/0/0 
Ad. 2 
Sprawozdaniem dotyczące komunikacji rowerowej Ko-
misja Sportu zajmie się po wakacjach. 
_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 26 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Zmiany do budŜetu miasta na rok 2013 wraz ze zmianami 
do WPF przedstawił skarbnik miasta. Opinia pozytywna 
do obu projektów – 13/0/0. 
5.1 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta za 
rok 2012 – opinia pozytywna – 13/0/0 
5.2. - udzielenia Prezydentowi absolutorium za rok 2012 
– opinia pozytywna – 13/0/0 
5.3. – określenia wysokości środków na działalność 
statutową Rad Dzielnic w roku 2014 – opinia pozytywna 
– 13/0/0 
Ad. 2 
Przewodniczący zapoznał komisję z opinią RIO odnośnie 
wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 26 czerwca: 
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11. Przyjęcie porządku obrad 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
13. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
14. Sprawy bieŜące i wniesione. 
15. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 – opinia pozy-
tywna – 5/0/0, 
- zmiany w WPF – opinia pozytywna – 5/0/0 
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta za rok 
2012 – opinia pozytywna – 5/0/0, 
- udzielenia Prezydentowi absolutorium za rok 2-12 – 
opinia pozytywna – 5/0/0 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – sierpień. 
______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-05-07: 
 
10607/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Wa-
szyngtona i projektowanej Nowej Węglowej 
10608/13/VI/M - otwarcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na pro-
mocję Miasta Gdyni 
10609/13/VI/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na organizację Heineken Open`er 
Festival 2013 
10610/13/VI/M - powołania koordynatora i 
zespołu zadaniowego do realizacji projektu 
ENTER.HUB przedkładanego przez Komisję 
Wspólnot Europejskich, dofinansowanego w 
ramach Programu Inteligentna Energia Europa 
(IEE) 
10611/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4/64 w 
Gdyni 
10612/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4/84 w 
Gdyni 
10613/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew 
na terenach gminnych będących w zarządzie 
ABK nr 4 w Gdyni 
10614/13/VI/S - wyraŜenia zgody na odpłatne 
wypoŜyczenie do testowania kserokopiarki 

Sharp MX- M950SE na potrzeby UMG w roku 
2013 o wartości do 14 000 EUR 
10615/13/VI/P - promocji miasta podczas za-
wodów modeli redukcyjno-latających 
10616/13/VI/P - organizacji projekcji filmowej i 
spotkania z twórcami 
10617/13/VI/M - przyjęcia treści umowy part-
nerskiej ze Stowarzyszeniem Absolwenci Gdy-
nia Business Week dotyczącej organizacji 
konferencji „Play with Business” 
10618/13/VI/M - przyjęcia treści umowy part-
nerskiej z Fundacją "Inno" dotyczącej współor-
ganizacji konferencji „Project Management 
2013 – skuteczne zarządzanie biznesem” 
10619/13/VI/M - akceptacji treści deklaracji 
współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Stena Line Scandinavia AB 
10620/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na realizację kampanii 
promocyjnej produktu turystycznego - szlak 
„Legenda Morska Gdyni” w Radiu Gdańsk 
10621/13/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta 
kosztów związanych z postępowaniem o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 
10622/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni 
10623/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy 
KB/1065/OZ/27/W/2012 z dnia 31.08.2012r. 
10624/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy 
KB/44/OZ/9/W/2011 z dnia 03.01.2011r. 
10625/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy 
KB/1066/OZ/28/W/2012 z dnia 31.08.2012r. 
10626/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
9909/13/VI/O z dnia 05 marca 2013r w spra-
wie: dofinansowania wyjazdu dwóch grup che-
erleaders z MłodzieŜowego Domu Kultury w 
Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheerleaders 
organizowanych w Lesznie 
10627/13/VI/U - wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodat-
kowych robót w ramach zadania: „Budowa 
dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną 
w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni” 
10628/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5 000 000 EUR na wykonanie zadania p.n.: 
„Budowa miejsc postojowych i chodników wraz 
z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. 
L. Staffa w Gdyni” 
10629/13/VI/U - uniewaŜnienia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Zagospodarowanie fragmentu terenu przy 
ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i 
mostka nad rzeką Kaczą” 
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10630/13/VI/S - przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakup i wdroŜenie modułu do obsługi opłaty za 
wywóz śmieci 
10631/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie 19 maja 2013 r. imprezy 
„psie fikołki” w ramach programu „Pies w wiel-
kim mieście” 
10632/13/VI/R - realizacji przez gminę projektu 
„Kurs – Partycypacja!” finansowanego ze środ-
ków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy w partnerstwie z Pra-
cownią Badań i Innowacji Społecznych Stocz-
nia /liderem projektu/ i wskazania budŜetowej 
jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpo-
wiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za 
jego realizację 
10633/13/VI/R - powołania komisji oceniającej 
do spraw opiniowania ofert na wsparcie reali-
zacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu 
schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na 
terenie Gdyni 
10634/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 
do harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na zadania realizowane w 
2013 r. 
10635/13/VI/R - przekazania środków pienięŜ-
nych na pokrycie kosztów postępowania są-
dowego 
10636/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pokrycie kosztów 
związanych z promocją wiosennej edycji 
Gdyńskich Targów Pracy 
10637/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przetłumaczenie 
na język angielski raportu pn: „Studium prze-
mysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla 
wzrostu konkurencyjności Regionu Południo-
wego Bałtyku” 
10638/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Alei Jana Pawła 
II/Bulwaru Nadmorskiego przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 
10639/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Alei Jana Pawła 
II/Bulwaru Nadmorskiego przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 
10641/13/VI/O - zakupu mebli do sal dla dzieci 
w Przedszkolu Nr 43 z okazji 30-lecia działal-
ności 
10642/13/VI/O - zakupu kserokopiarki dla 
Przedszkola Nr 48 z okazji 25-lecia działalno-
ści oraz nadania imienia „Morska Przygoda” 

10643/13/VI/O - zakupu zabawek dla Przed-
szkola nr 27 z okazji 40-lecia działalności 
10644/13/VI/O - powołania komisji konkurso-
wej przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora przedszkoli nr: 9, 15, 30, SP Nr 34 z 
oddziałami integracyjnymi, SP Nr 40 oraz 
Gimnazjum Nr 2 
10645/13/VI/O - powołania komisji konkurso-
wej przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 1, LO Nr VI, LO Nr X oraz 
Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych 
w Gdyni 
10646/13/VI/O - upowaŜnienia do reprezento-
wania Gminy Miasta Gdyni w sprawach zwią-
zanych z realizację projektu „Morze moŜliwo-
ści” 
10647/13/VI/O - upowaŜnienia do reprezento-
wania Gminy Miasta Gdyni w sprawach zwią-
zanych z realizację projektu „Zainwestuj w 
siebie” 
 

2013-05-08: 
 
10648/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie kwoty 60.000,-zł na sporządzenie opinii 
biegłego sądowego sprawie toczącej się przed 
Sądem Okręgowym w Gdańsku o sygn. IC 
1621/05 dot. nieruchomości przy ul. Chwarz-
nieńskiej 136/138, na której posadowiony jest 
budynek Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko, będący siedzibą 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. 
10649/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
10608/13/VI/M w sprawie otwarcia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
promocję Miasta Gdyni 
 

2013-05-09: 
 
10650/13/VI/O - przekazania dotacji celowej 
dla Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w 2013 
roku 
10651/13/VI/M - ustalenia warunków zamiany 
nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni 
a Gminą Kosakowo 
10652/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę 
emisji radiowego spotu informacyjnego na 
antenie Radia Eska 
10653/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę 
emisji radiowego spotu informacyjnego na 
antenie Radia RMF Maxxx 
10654/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę 
emisji radiowego spotu informacyjnego na 
antenie Radia Złote Przeboje 
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10655/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę 
emisji spotu informacyjnego przed seansami 
filmowymi w Multikino Gdynia 
10656/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę 
emisji radiowego spotu informacyjnego na 
antenie Radia Gdańsk 
 

2013-05-14: 
 
10657/13/VI/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 
w Gdyni Glogaltica Word Cultures Festival 
10658/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10659/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10660/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10661/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad pracami projektowymi, realizacją i w okre-
sie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zinte-
growany System Zarządzania Ruchem TRI-
STAR” 
10662/13/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych 
w Gdyni dotyczącej ustalenia zasad współpra-
cy stron i warunków realizacji zadania pn.: 
Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od 
ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP 
wraz z budową suchego zbiornika retencyjne-
go „Karwiny” 
10663/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
10408/13/VI/U z dnia 16.04.2013 r. wszczyna-
jącego postępowanie na udzielenie zamówie-
nia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzię-
cia pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni” 
10664/13/VI/R - udzielenia zamówień publicz-
nych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków 
w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny 
środowisku - system gospodarki odpadami" 
10665/13/VI/O - dofinansowania kosztów wy-
jazdu do szkoły Gustav – Heinemann - Schule 
w Hofgeismar (Niemcy) uczniów i nauczycieli z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 
10666/13/VI/O - dofinansowania kosztów po-
bytu grupy uczniów i opiekunów z Chapman-
gymnasiet w Karlskronie, w ramach współpra-
cy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Gdyni 
10667/13/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS 
zaplanowanych w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2013 

10668/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 
10669/13/VI/S - zabezpieczenia środków fi-
nansowych do aneksu dot. umowy najmu loka-
lu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dziel-
nicy Witomino Leśniczówka 
10670/13/VI/M - określenia warunków ustano-
wienia słuŜebności drogowej dla nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 52 
10671/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkowni-
kiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z 
tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści/Janowska 
10672/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
10260/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
09.04.2013r. 
10673/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
auli szkolnej dla Stowarzyszenia Fotoplastikon 
Gdyński w celu zorganizowania wykładu histo-
rycznego w Zespole Szkół Administracyjno –
Ekonomicznych w Gdyni 
10674/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczeń dla 4 Gdyńskiej DruŜyny Wę-
drowników w celu organizacji harcówki oraz 
magazynu na sprzęt biwakowy w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni 
10675/13/VI/K - opłaty od kasacji wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku postępowanie z dnia 
09.11.2012 r. 
10676/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwy-
czajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
w Gdyni 
10677/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczy-
nającego postępowanie na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości do 200.000 EUR na wy-
konanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Bu-
dowa miejsc postojowych w wybranych lokali-
zacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej” 
10678/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na organiza-
cję i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod 
nazwą „BioróŜnorodność – poznaj by zacho-
wać” 
10679/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup sprzętu komputerowego do 
obsługi systemu wspomagającego naliczanie i 
windykacje opłaty za wywóz śmieci 
10680/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepu-
blicznych szkół ponadgimnazjalnych kształcą-
cych w kierunkach medycznych w roku 2013 
10681/13/VI/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na częściowe pokry-
cie kosztów terapii DDA 
10682/13/VI/P - współorganizacji zjazdu 
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10683/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na naprawę plotera 
10684/13/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 
10685/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na organizację poby-
tu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, 
Honorowego Obywatela Gdyni 
10686/13/VI/P - przeprowadzenia okresowych 
badań lekarskich dla członków Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Gdyni – Wiczlinie 
10687/13/VI/P - wykonania usługi w zakresie 
paszportyzacji i oznakowania monitoringu 
dzielnicowego 
10688/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie 
szkolenia z obsługi systemu tworzenia aktów 
prawnych w formacie XML „Edytor aktów 
prawnych LEGISLATOR” dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 
10689/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
10690/13/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 
2013” 
10691/13/VI/O - powołania komisji konkurso-
wej przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół nr: 5,6,9,11,13,14 
oraz nr 15 w Gdyni 
10692/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu 
uczennicy z VI Liceum Ogólnokształcącego na 
XIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w m. 
Gniew 
10693/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkur-
su ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej pole-
gającego na zapewnieniu schronienia dla osób 
bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu 
osobom nietrzeźwym 
10694/13/VI/M - opłaty od kasacji wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2012 r. 
10695/13/VI/R - ustanowienia zasad udzielania 
dofinansowania w ramach pilotaŜowego pro-
gramu „Aktywny samorząd” ze środków finan-
sowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 
10696/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia 
w części ulic Olgierda i śniwnej” 
10697/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. o 
wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komu-
nikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-
budowa ścieŜek rowerowych w Gdyni” 
10698/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 

„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej 
przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w 
Gdyni - odcinek III leśny” 
10699/13/VI/U - wyraŜenia zgody na wypłatę 
odszkodowania za wycinkę drzew owocowych 
oraz obiektów koniecznych do rozbiórki, usytu-
owanych na terenie nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Sanockiej 24 w Gdyni 
10700/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktu-
alizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania 
pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na 
odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomor-
skiego do skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 
10701/13/VI/M - wydzierŜawienia gruntu sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarne-
go 
10702/13/VI/M - wyraŜenia zgody na notarialne 
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym i wydatkowania środ-
ków finansowych na ten cel 
10703/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na zakup modemu na po-
trzeby funkcjonowania Internetu w Bałtyckim 
Punkcie Informacji Turystycznej 
10704/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, na usługę technicznego administrowania 
stroną www.gdyniaturystyczna.pl. 
10705/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Opata 
Hackiego 
10706/13/VI/M - źródła finansowania, moderni-
zacji serwisu internetowego 
www.investgdynia.pl prezentującego informa-
cje o nieruchomościach gminnych i Skarbu 
Państwa oferowanych przez Miasto Gdynię do 
sprzedaŜy, najmu lub dzierŜawy 
10707/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 
10708/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 
10709/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Opata Hackiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 
10710/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nie-
ograniczonego przetargu ustnego na najem 
pomieszczeń uŜytkowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 
10711/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków przezna-
czonej do wydzierŜawienia 
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10712/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków przezna-
czonej do wydzierŜawienia 
10713/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję au-
dycji radiowych 
10714/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na opracowanie koncepcji realizacji 
projektu zakupu ekologicznych autobusów, 
dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, w 
ramach programu GAZELA 
10715/13/VI/P - realizacji projektu „Kino Letnie 
w Orłowie” 
10716/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 
festynu z okazji Dnia Dziecka 
10717/13/VI/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 
imprezy artystycznej pn. Festiwal Traffic Desi-
gn 
10718/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dziel-
nicy Gdynia Chylonia i Gdynia Cisowa pn. 
„Święto ulicy Chylońskiej” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 
10719/13/VI/P - produkcji spotu oraz wykona-
nia materiałów promocyjnych na Noc Muzeów 
w Gdyni 
10720/13/VI/P - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na publikację baneru inter-
netowego promującego Noc Muzeów w Gdyni 
10721/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usługę polegającą na opracowa-
niu analizy dotyczącej wysokości stawki re-
kompensaty kosztów poniesionych w wyniku 
świadczenia usług publicznego transportu 
pasaŜerskiego 
10722/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej 
do zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego o wsparcie 
lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania 
przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku 
10723/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na reali-
zację zadania dotyczącego wsparcia opieku-
nów zaleŜnych osób niepełnosprawnych 
10724/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na re-
alizację zadania dotyczącego powołania ze-
społu monitorującego dzielnice Gdyni: Lesz-
czynki, Chylonia pod kątem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych 
10725/13/VI/P - organizacji Festynu Rodzinne-
go z okazji Dnia Dziecka 
10726/13/VI/P - wyraŜenia zgody na przeka-
zanie w uŜyczenie sprzętu ratowniczego dla 
Stowarzyszenia POPR Gdynia 

10727/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usunięcie topoli przy ulicy Abra-
hama 
10728/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkowni-
kiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z 
tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści/Kartuska 45-59/Helska 22-28 
10729/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie robót budowla-
nych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie 
dla ZCK w Gdyni” 
10730/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
9658/13/VI/U z dnia 07.02.2013 r. dotyczącego 
rozpoczęcia postępowania na udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie konkursu rzeź-
biarsko-architektonicznego na wybór wyko-
nawcy rzeźby i dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa Po-
mnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospo-
darowaniem terenu” 
10731/13/VI/U - udzielenia zamówienia na 
wykonanie oceny terenu pod kątem występo-
wania objętych ochroną gatunków zwierząt w 
ramach inwestycji pn: „Budowa oświetlenia 
gminnego ul. Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz 
Tucholskiej w Gdyni” 
10732/13/VI/P - organizacji międzynarodowej 
konferencji pn. „Miasta Dostępne – Najlepsze 
Praktyki” 
10733/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wy-
woławczej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Gdynia, połoŜonych w Gdyni przy 
Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. 
Orłowskiej przeznaczonych do wydzierŜawie-
nia w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego 
10734/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
sejfu 
10735/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na pełnienie funkcji sędziego kon-
kursu dla zadania pn. „Budowa Pomnika Gdy-
nian Wysiedlonych wraz z projektem zagospo-
darowania terenu” 
10736/13/VI/P - organizacji gali VII edycji kon-
kursu „Jak Ŝyć w przyjaźni”? w dniu 28 maja 
2013 r. 
10737/13/VI/O - zmian w umowach na lata 
2012 – 2015 z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne 
10738/13/VI/O - upowaŜnienia do podpisania 
umowy z wykonawcą 
 

2013-05-15: 
 
10739/13/VI/S - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 200.000EUR na 



20 
 

ubezpieczenie samochodów słuŜbowych jed-
nostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni w 
latach 2013 -2015 
 

2013-05-17: 
 
10740/13/VI/U - wprowadzenia do stosowania 
Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni 
 

2013-05-21: 
 
10741/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
52 skrzynek dystrybutorów papierowych tore-
bek na psie nieczystości z ich montaŜem na 
istniejących stelaŜach oraz przeniesienie 2 
dystrybutorów 
10742/13/VI/O - zakupu 3 rzutników multime-
dialnych dla Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni z 
okazji jubileuszu 25 - lecia istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 44 
10743/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy na zmianę sposobu 
uŜytkowania i przebudowę budynku uŜytkowe-
go dla potrzeb Ŝłobka w Gdyni przy ul. 
Uczniowskiej 2 
10744/13/VI/M - wykonania ogrodzenia placu 
zabaw przy budynku Okrzei 24 w Gdyni 
10745/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10746/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10747/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 
10250/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 09.04.2013r. w sprawie skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzekucyjne-
go 
10748/13/VI/S - upowaŜnienia kierownika Re-
feratu Opłat za Gospodarowanie Odpadami 
Komunalnymi w Wydziale Dochodów 
10749/13/VI/S - akceptacji wyniku postępowa-
nia na integrację systemu SIDAS EZD z plat-
formą e-Urzędu 
10750/13/VI/S - akceptacji wyniku postępowa-
nia na zakup licencji systemu SIDAS EZD 
10751/13/VI/S - otwarcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego powyŜej 
200.000 EUR w trybie z wolnej ręki na dostawę 
dla Gminy Miasta Gdyni dokumentów, ozna-
czeń komunikacyjnych, systemu wysyłania 
powiadomień, Portalu Starosty, Systemu Elek-
tronicznej Skrzynki Podawczej oraz Systemów 
teleinformatycznych POJAZD i KIEROWCA 
10752/13/VI/M - zatwierdzenia porozumienia 
dot. ustalenia warunków nieodpłatnego prze-
kazania na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieru-
chomości połoŜonych w Gdyni przy ul. Chwar-
znieńskiej 
10753/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia 
10754/13/VI/M - ustanowienia bezpłatnej słu-
Ŝebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta 
Gdynia oraz wydatkowania środków finanso-
wych z budŜetu miasta na pokrycie opłaty no-
tarialnej oraz sądowej 
10755/13/VI/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego 
przy ul. Obrońców WybrzeŜa 13 w Gdyni, sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 
10756/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, organizacji koncertu 
10757/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie 
herbu Miasta Gdyni w materiałach promują-
cych jubileusz 70-lecia Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Trolejbusowej w Gdyni 
10758/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie 
herbu Miasta Gdyni przy realizacji projektu 
„Pomorski Trójkąt Wiedzy” 
10759/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 Euro na przeprowadzenie 
szkolenia nt: „Procedury oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięć wynikających z 
ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie” dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
10760/13/VI/R - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EURO na materiały statystyczne 
dot. Gdyni 
10761/13/VI/P - wyraŜenia zgody na organiza-
cję warsztatów nt „węzła miejskiego” w Gdyni 
jako elementu sieci TEN-T, w ramach projektu 
„Bothnian Green Logistic Corridor” 
10762/13/VI/P - wyraŜenia zgody na wynajem 
Sali konferencyjnej w Amber Expo w Gdańsku, 
na przeprowadzenie międzynarodowej konfe-
rencji podczas Międzynarodowych Targów 
PolFish 2013, w ramach projektu „Bothnian 
Green Logistic Corridor” 
10763/13/VI/P - organizacji gali wręczenia 
Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni „Ga-
lion Gdyński” w Teatrze Miejskim 
10764/13/VI/P - opracowania projektu znaczka 
metalowego 
10765/13/VI/P - dofinansowania występu or-
kiestry podczas uroczystości sobótkowej 
10766/13/VI/P - dofinansowania publikacji 
ksiąŜki 
10767/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra cyklu space-
rów po Kamiennej Górze 
10768/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo 
festynu rodzinnego w dniu 9 czerwca 2013 r. 
10769/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego 
w dniu 9 czerwca 2013 r. 
10770/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinne-
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go dla mieszkańców dzielnicy w dniu 22 
czerwca 2013 r. 
10771/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia ObłuŜe festynu rodzinnego 
pod hasłem „Powitanie Lata na ObłuŜu” w dniu 
22 czerwca 2013 r. 
10772/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 
10773/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
10774/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Pawiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 
10775/13/VI/O - zakupu zestawu nagłaśniają-
cego dla Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 20- lecia istnienia placówki oraz 
nadania imienia Franciszki Cegielskiej Szkole 
Podstawowej nr 47 
10776/13/VI/M - wskazania przedstawicieli 
Miasta Gdyni do Zarządu i Rady Nadzorczej 
VII kadencji Fundacji „Agencja Regionalnego 
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” 
10777/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chrza-
nowskiego 13 w Gdyni 
10778/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wej-
ściowych do gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Pomorskiej 22 w Gdyni 
10779/13/VI/M - naprawy schodów na terenie 
gminnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 2 w 
Gdyni 
10780/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę bu-
dynku połoŜonego przy Al. Zwycięstwa 30 A w 
Gdyni 
10781/13/VI/M - rozbiórki budynku przy Al. 
Zwycięstwa 30 A w Gdyni 
10782/13/VI/M - usunięcie awarii w przepom-
powni ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 
38 w Gdyni 
10783/13/VI/S - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę na dostawę umundurowania funk-
cjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni 
10784/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
terenu sportowego – bieŜni boiska 
10785/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku 
od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do 
skrzyŜowania z ul. Zwinisławy” 
10786/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości równej lub przekraczającej 200.000 EUR 
na opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej 

w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w 
Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego 
układu komunikacyjnego 
10787/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania 
robót budowlanych: „Budowa sali gimnastycz-
nej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 
22” oraz zmiany treści umowy dotyczącej wy-
konania robót budowlanych pn. „Budowa sali 
gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. 
Cechowej 22” 
10788/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzię-
cia pn.:„Budowa schodów terenowych wraz z 
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej w wybra-
nych lokalizacjach na terenie Gdyni” 
10789/13/VI/U - uregulowania naleŜności z 
tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w 
ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowi-
skowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 
w Gdyni wraz z placem składowym i infrastruk-
turą techniczną” 
10790/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zwięk-
szenie kwoty umowy na zakup artykułów elek-
trycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 
10791/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
10792/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Manganowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 
10793/13/VI/S - przeprowadzenia przetargu 
ofertowego na najem pomieszczenia w holu 
głównym budynku UMG z przeznaczeniem na 
kiosk 
10794/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie, montaŜ i 
demontaŜ tablic reklamowych 
10795/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, organizacji autorskiej wystawy multime-
dialnej Roberta Sochackiego 
10796/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego, do kwoty 14.000 EUR, na instalację 
skryptu cookies na dwóch serwisach interne-
towych Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 
10797/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na opracowanie projektu 
graficznego i wykonanie ortofotomapy gdyń-
skich inwestycji 
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10798/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i 
Zamenhofa wraz z budową kanału deszczo-
wego umoŜliwiającego odprowadzenie wód z 
terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, 
którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego 
10799/13/VI/R - zawarcia pomiędzy gminą 
Gdynia a Janem i Renatą Wojtala umowy naj-
mu nieruchomości połoŜonej w Szymbarku 
przy ul. Długiej 35 
10800/13/VI/S - odnowienia domen dla rad 
dzielnic 
10801/13/VI/R - ogłoszenia wyników otwartego 
konkursu ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego o wsparcie 
lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania 
przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku 
10802/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
10732/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
14.05.2013 roku 
10803/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pokrycie kosztów 
związanych z promocją międzynarodowej kon-
ferencji pn: „Mobilność na rynku pracy w sekto-
rze turystyki medycznej, turystyki morskiej i 
gospodarki morskiej” 
10804/13/VI/M - zamówienia produkcji materia-
łu przeznaczonego do emisji w telewizji 
10805/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
9361/13/VI/S z 15.01.2013 r. w sprawie uru-
chomienia środków finansowych w roku 2013 
na utrzymanie telefonów stacjonarnych 
 

2013-05-22: 
 
10806/13/VI/O - dofinansowania kosztów 
związanych z wyjazdem uczniów z Gimnazjum 
nr 4 w Gdyni na Światowe Finały Konkursu 
„Odyseja Umysłu” w East Lansing w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 
 

2013-05-23: 
 
10807/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni 
na rok 2013 
10808/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 
10809/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

10810/13/VI/R - rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu rozszerzonego dokumentu 
pn. Zintegrowany Plan ZrównowaŜonego Roz-
woju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miej-
skich obiektów kulturalnych, obiektów usługo-
wych i handlowych oraz działań rewitalizacyj-
nych (ZIPROM) 
10811/13/VI/P - zawarcia porozumienia po-
między Gminą Miasta Gdynia a Komendą Wo-
jewódzką Policji w Gdańsku w sprawie przeka-
zania środków finansowych dla Policji w 2013 
roku 
10812/13/VI/M - organizacji Gali Finałowej 
Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” oraz 
przyjęcia umów o dzieło dotyczących Gali Fi-
nałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” 
10813/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac 
przygotowawczych dla przebudowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskie-
go w Gdyni wraz z budową urządzenia pod-
czyszczającego 
10814/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w 
zespole Szkół nr 7 w Gdyni 
10815/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi 
polegającej na weryfikacji wykonanych prac, 
sprawdzenia ich zgodności z załoŜeniami pro-
jektowymi oraz sprawowaniu kontroli nad reali-
zacja rozbudowy, przebudowy i adaptacji 
Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzyto-
wego na potrzeby Muzeum Emigracji, ul. Pol-
ska 1 
10816/13/VI/M - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na robotę budowlaną: "Remont 
dachu Kompleksu Sportowego w zespole 
Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni" 
10817/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜo-
nych do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części dzielnicy Cisowa w 
Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej 
 

2013-05-27: 
 
10818/13/VI/R - porozumienia z PRSP Sanipor 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, dotyczącego 
wspólnej promocji i edukacji mieszkańców 
Gdyni w zakresie selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów komunalnych 
 

2013-05-28: 
 
10819/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z uiszczeniem opłaty za 
wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję 
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Wojewody Pomorskiego NSP-
II.7581.7.2013.ŁS 
10820/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta 
Gdyni na rok 2013 
10821/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 
10822/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami na 2013 rok 
10823/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w otwar-
tym konkursie ofert na wspieranie realizacji 
zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy 
z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni im-
prez sportowych w 2013 roku” 
10824/13/VI/M - wykonania remontów miesz-
kań w Gdyni przy ul. Dickmana 30, Harcerskiej 
15, Śmidowicza 33, Wiśniewskiego 11, śegla-
rzy 5 
10825/13/VI/M - udroŜnienia kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni 
10826/13/VI/M - wykonania remontu dachu 
zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. 
Waszyngtona 28-30 
10827/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 
10828/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Jałowcowej 21 w Gdyni 
10829/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Leszczynki 175a w Gdyni 
10830/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 13C w Gdyni 
10831/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 13D w Gdyni 
10832/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 24 w Gdyni 
10833/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Puckiej 100 w Gdyni 
10834/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Puckiej 100a w Gdyni 
10835/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Rybińskiego 29 w Gdyni 
10836/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Wąsowicza 4 w Gdyni 
10837/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Wiśniowej 11 w Gdyni 

10838/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Zielonej 32 w Gdyni 
10839/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Koło-
brzeskiej 7 w Gdyni 
10840/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. śelaz-
nej 18B w Gdyni 
10841/13/VI/M - wymiany podłogi w kuchni w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Węglo-
wej 20A w Gdyni 
10842/13/VI/M - przestawienia pieców grzew-
czych w gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez Administrację 
Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 
10843/13/VI/M - wywozu i utylizacji płyt azbe-
stowych przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni 
10844/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10845/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10846/13/VI/U - udzielania zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót 
związanych z odtworzeniem trawnika wykona-
nego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni” 
10847/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie dodatkowych robót w ramach za-
dania: „Budowa dróg gminnych wraz z infra-
strukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i 
Przemyskiej w Gdyni” 
10848/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na obsługę 
domeny: pies.gdynia.pl przez okres dwóch lat 
10849/13/VI/O - dofinansowania kosztów wy-
jazdu na finały XXXIV Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 
2013 
10850/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
krytej pływalni 
10851/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczeń szkolnych zbędnych na cele 
statutowe 
10852/13/VI/S - regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 
10853/13/VI/S - trybu przekazywania pism do 
podpisu kierownictwa Urzędu 
10854/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłosze-
nia wykazu lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 
8, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonego przy ul. Górnej 23-27 prze-
znaczonego do sprzedaŜy na rzecz Najemcy w 
trybie bezprzetargowym 
10855/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 
14.000 EUR, na usługę wykonania czterech 
tablic w Alei Statków PasaŜerskich 
10856/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na realizację i promocję 
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produktu turystycznego – Gdyński Szlak Mo-
dernizmu 
10857/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Północnej 1a w Gdyni 
10858/13/VI/S - skierowania sprawy o rozwią-
zanie stowarzyszenia 
10859/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na dostawę roślin, wycinkę drzew 
przy Al. Jana Pawła II, wykonanie maskownic 
na skrzynki oraz dostawę donic 
10860/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usługę koszenia traw na wybra-
nych terenach zieleni 
10861/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie nasadzeń i pielęgna-
cja ściany zielonej oraz dostawę materiałów 
ogrodniczych 
10863/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie umowy uŜyczenia pomieszczeń znajdują-
cych się w obiekcie Gdynia INFO BOX przy ul. 
Świętojańskiej 30 w Gdyni oraz umowy na 
rozliczenie kosztów eksploatacyjnych dotyczą-
cych utrzymania lokali uŜytkowych znajdują-
cych się w obiekcie Gdynia INFO BOX 
10862/13/VI/S - zmiany zamówienia nr 
KB/68/SMO/1/W/2013 zawartej w dniu 
6.02.2013 roku 
10864/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
koszulek polo dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 
10865/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 10 
sztuk parasoli dla Urzędu Miasta Gdyni 
10866/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200.000 EUR na wyna-
jem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2013 i 2014r. 
10867/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyń-
skiej Rady Rowerowej 
10868/13/VI/P - opracowania i druku zapro-
szeń 
10869/13/VI/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 
Heineken Open`er Festival 2013 
10870/13/VI/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. II Nadmorski Plener Czytelniczy – Gdynia 
2013 
10871/13/VI/P - przyznania nagrody Prezyden-
ta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 
10872/13/VI/P - organizacji spektaklu w ra-
mach Festiwalu „Dwa Teatry” w Teatrze Miej-
skim w Gdyni 
10873/13/VI/P - przyznania Nagród Prezyden-
ta Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza 

10874/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 Euro na „Wycenę nakładów po-
zostałych po spalonym garaŜu, celem jego 
sprzedaŜy oraz oddania ułamkowej części 
gruntu związanej z garaŜem w uŜytkowanie 
wieczyste” oraz w sprawie zatwierdzenia wzo-
ru umowy 
10875/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników konkursu "Owady gdyńskich par-
ków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające", 
organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody, 
Oddział Miejski w Gdyni 
10876/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
10877/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
10878/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowa-
nia i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca 
Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14 
10879/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na przyznanie dotacji podmio-
towi prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób 
i rodzin na terenie Gdyni 
10880/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
10420/13/VI/O z dnia 19 kwietnia 2013 w 
sprawie: zawarcia umowy w formie zlecenia na 
sporządzenie koncepcji procedur konkurso-
wych na stanowisko dyrektora szkoły / placów-
ki oświatowej 
10881/13/VI/O - dofinansowania kosztów wy-
jazdu na Wojewódzką Licealiadę MłodzieŜy w 
Lekkiej Atletyce w Chojnicach 
10882/13/VI/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
aktualizacji spotu telewizyjnego 
10883/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: 
„Przebudowa skrzyŜowania ul. Morskiej z ul 
Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania 
sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogo-
wego” 
10884/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: 
„Zagospodarowanie fragmentu terenu przy 
ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i 
mostka nad rzeką Kaczą - 2” 
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10885/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wy-
woławczej czynszu najmu i warunków najmu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Gdynia, połoŜonych w Gdyni w Zespole Miej-
skich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 
36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 
10886/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nierucho-
mości zabudowanej garaŜami przeznaczonej 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej przy ul. Abrahama 75 w Gdy-
ni 
10887/13/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia 
warunków przetargu ustnego ograniczonego 
do mieszkańców budynku wielomieszkaniowe-
go połoŜonego przy ul. 3 Maja 22-24 na dział-
ce 1170/582, KM 54 w Gdyni na oddanie w 
najem lokali uŜytkowych – garaŜy, stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni 
10888/13/VI/M - określenia warunków sprze-
daŜy bezprzetargowej i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni, przy Al. Zwycię-
stwa 
10889/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na organizację uczestnictwa Gminy 
Gdynia w cyklicznej konferencji Seatrade Eu-
rope Hamburg – Trade Fair 2013 (Niemcy) 
10890/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na publikację materiału promującego 
miasto 
10891/13/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia 
warunków przetargu ustnego nieograniczone-
go na oddanie w najem lokali uŜytkowych – 
garaŜy, stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 
10892/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 9092/12/VI/M z 
dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia 
ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu uŜytkowe-
go – garaŜu numer 3, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdynia, połoŜonego przy ul. 
Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaŜy 
na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym 
10893/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 9091/12/VI/M z 
dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : ustale-
nia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu uŜyt-
kowego – garaŜu numer 1, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonego przy 
ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzeda-
Ŝy na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargo-
wym 
10894/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Leszczynki 
155, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 
10895/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na publikację materiału informującego o 
przetargu 

10896/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przetłumaczenie 
na język angielski referatów i streszczeń na 
Międzynarodową Konferencję „Mobilność na 
rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, 
turystyki morskiej i gospodarki morskiej” 
10897/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
10803/13/VI/M z 21 maja 2013 r. dotyczącego 
udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR 
na pokrycie kosztów związanych z promocją 
Międzynarodowej Konferencji „Mobilność na 
rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, 
turystyki morskiej i gospodarki morskiej” 
10898/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
10478/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
23.04.2013 r 
10899/13/VI/P - organizacji poczęstunku pod-
czas konferencji 
10900/13/VI/P - wykonania dokumentacji me-
dialnej 
10901/13/VI/P - przygotowania scenariusza i 
prowadzenia konferansjerki uroczystości 
10902/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych w ramach projektu pt: 
„Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów 
pieszych, boisk i placów zabaw na terenie 
Gdyni” 
10903/13/VI/U - uregulowania naleŜności za 
uzgodnienie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na 
odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP wraz 
z budową zbiornika retencyjnego KARWINY” 
10904/13/VI/S - wyraŜenia zgody na moderni-
zację systemów alarmowego i monitoringu 
10905/13/VI/O - upowaŜnienia do podpisania 
umowy z wykonawcą 
 

2013-05-29: 
 
10906/13/VI/M - otwarcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR, na organizację przestrzeni pro-
mocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie 
Heineken Open’er Festival 2013 
10907/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
materiałów promocyjnych 
 

2013-05-31: 
 
10908/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowa-
nie projektu usługi polegającej na wprowadze-
niu systemu segregacji odpadów 
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10909/13/VI/R - podpisania umowy dotyczącej 
przeprowadzenia wystawek odpadów wielko-
gabarytowych 
10910/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
materiałów informacyjno - edukacyjnych 
10911/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14000 EUR na wykonanie lotniczej pa-
noramy miasta Gdyni 
 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [440] – 26.06.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie dostępności dla mieszkańców placów 
zabaw przy placówkach edukacyjnych - odpo-
wiedź 05.07. 

2. [441] – 26.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zabezpieczenia przejścia podziemnego 
pod ul. Morską przy stacji Gdynia Główna 
przed atakami wandalizmu  - odpowiedź 28.06. 

3. [442] – 26.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie polityki miasta wobec wniosków o 
wypłatę odszkodowania z powodu niezapew-
nienia lokalu socjalnego osobom uprawnionym 
na podstawie wyroku sądu o eksmisji z pra-
wem do lokalu socjalnego – odpowiedź 08.07. 

4. [443] – 26.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie działań Urzędu Miasta wobec uzyska-
nia informacji o moŜliwości naruszenia prawa 
o ochronie środowiska podczas prac docieple-
niowych budynków – odpowiedź 09.07. 

5. [444] – 26.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wymogów formalnych wobec wnio-
sków o wprowadzenie zmian w rejestrze grun-
tów - odpowiedź 09.07. 

6. [445] – 26.06.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. śurawiej – odpowiedź 
05.07. 

7. [446] – 26.06.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie realizacji zadań własnych samo-
rządu w ramach inicjatywy lokalnej - odpo-
wiedź 10.07. 

8. [447] – 26.06.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie realizacji inwestycji budowy ekra-
nów akustycznych wzdłuŜ torowiska na obsza-
rze dzielnic Cisowa i Chylonia – odpowiedź 
09.07. 

9. [448] – 26.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nadania wybranej ulicy lub rondu w 
Gdyni imienia śołnierzy Wyklętych - odpo-
wiedź 10.07. 

10. [449] – 26.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przyspieszenia skanalizowania ul. 
Krauzego – odpowiedź 10.07. 

11. [450] – 05.07.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie przekazania planu generalnego lot-
niska Gdynia Kosakowo – odpowiedź 22.07. 

12. [451] – 08.07.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wdroŜenia w mieście nowych za-
sad gospodarki odpadami – odpowiedź 15.07. 

13. [452] – 08.07.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie budowy ścieŜki rowerowej w ul. 
Chylońskiej na odcinku od ul. Puckiej do ul. 
Kartuskiej – odpowiedź 19.07. 

14. [453] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wyników analizy  zasadności instalo-
wania sygnalizacji świetlnej na przejściu przez 
ul. Kartuską – odpowiedź 29.07. 

15. [454] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie źle skonstruowanych progów na ul 
Chabrowej – odpowiedź 29.07. 

16. [455] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie spoŜywania alkoholu na terenie boiska 
przy SP16 – odpowiedź 29.07. 

17. [456] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie estetyzacji miasta poprzez murale – 
odpowiedź 24.07. 

18. [457] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zagroŜenia bezpieczeństwa w dzielnicy 
Demptowo przez bezpańskie psy – odpowiedź 
25.07. 

19. [458] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kosztów funkcjonowania spółki Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. 

20. [459] – 11.07.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie polityki miasta wobec wniosków o 
wypłatę odszkodowania z powodu niezapew-
nienia lokalu socjalnego osobom upowaŜnio-
nym na podstawie wyroku sądowego o eksmi-
sję  

21. [460] – 23.07.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie informacji o liczebnośco rodzin 
wielodzietnych zamieszkujących na terenie 
Gdyni – odpowiedź 25.07. 

22. [461] – 07.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego HSW w okresie 01.01.-30.06.2013 
– odpowiedź 21.08. 

23. [462] – 07.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego Narodowego Stadionu Rugby w 
okresie 01.01.-30.06.2013 – odpowiedź 20.08. 

24. [463] – 07.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego Stadionu Miejskiego w okresie 
01.01.-30.06.2013 – odpowiedź 20.08. 

25. [461] – 07.08.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie skarg mieszkańców związanych z 
remontem ul. Morskiej – odpowiedź 21.08. 

26. [462] – 23.08.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wypoŜyczalni miejskich rowerów 

_________________________________________ 
 


