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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 57 

23 kwietnia 2014 r. roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.04.14., godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 26 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

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

4.1 zmian w budŜecie na 2014 rok – projekt zrefe-
rował skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 
3/0/0 

4.2 zmian w WPF – projekt zreferował skarbnik 
miasta. Opinia pozytywna – 3/0/0. 

Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 13 
marca: 
 
Miejsce posiedzenia: Chwarznieńska 6 i 8 oraz świetlica 
socjalno-terapeutyczna przy ul. Widnej 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Dielnicy 
Witomino Radiostacja. 
Po zapoznaniu się ze stanem budynków przy ul. Chwar-
znieńskiej 6 i 8 członkowie komisji sformułowali nastę-
pujące pytania i wnioski: 
- radny I. Bekisz wnioskuje o przedłoŜenie członkom 
komisji projektu i kosztorysu instalacji c.o., wykonanej 
na ul. Chwarznieńskiej 8 (rury biegnące przez mieszkania 
nie są nawet zamaskowane); 
- jaka firma została zatrudniona w związku z wypełnie-
niem ubytków na skutek spadającego tynku z zewnętrz-
nych ścian budynku przy ul. Chwarznieńskiej 8 i jaki był 
koszt zrealizowania przedmiotowych prac? 
- członkowie komisji wnoszą o zmatowienie wymienio-
nych stopni na schodach klatki schodowej Chwarznień-
skiej 8 (śliskość stopni stwarza duŜe niebezpieczeństwo); 
- zewnętrzne, stalowe drzwi w budynku przy ul. Chwarz-
nieńskiej 6 otwierają się na zewnątrz i nie są zaopatrzone 
w wizjer – ten niebezpieczny stan rzeczy potęguje fakt 
braku oświetlenia na zewnątrz budynku; 
- jaka jest przyczyna uniemoŜliwiająca utworzenie 
wspólnot w budynkach 6 i 8 przez lokatorów mieszkań 

komunalnych, regularnie wnoszących opłaty czynszo-
we?; 
- radny P. Stolarczyk wnioskował o zapoznanie komisji z 
wynikami kontroli stanu technicznego budynków nr 6 i 8 
z ostatnich 3. lat (ksiąŜki obiektów); 
- zdaniem członków komisji oraz członków  rady dzielni-
cy problemy mieszkańców złagodziłoby zainstalowanie 
drzwi (z szybą i domofonem) oddzielających korytarze 
na poszczególnych piętrach od klatki schodowej; 
- wniosek o wyjaśnienie sprawy funkcjonowania – zgod-
nie z informacją mieszkańców - nielegalnej siłowni w 
pralni budynku nr 8 (członkowie komisji nie mogli dostać 
się do środka); 
- wniosek o sprawdzenie zasadności zarzutów mieszkań-
ców, Ŝe w budynku nr 8, na 3. i 4. piętrze ma miejsce 
nielegalny pobór prądu; 
- wniosek o sprawdzenie, czy zasadne są informacje 
mieszkańców, Ŝe mieszkania socjalne są podnajmowane; 
- radny B. KrzyŜankowski wnioskuje o doprowadzenie 
do przedmiotowych budynków ciepłej wody – nie jest 
moŜliwe zainstalowanie bojlerów gazowych z uwagi na 
gabaryty pomieszczeń i nie jest moŜliwe zainstalowanie 
bojlerów elektrycznych ze względu na nieprzystosowanie 
instalacji; 
- radny B. KrzyŜankowski wnioskuje o zbadanie, czy 
mieszkania w budynkach nr 6 i 8 nie są toksyczne (w 
mieszkaniach występuje wilgoć) – radny I. Bekisz zwró-
cił uwagę, Ŝe w budynkach zastosowane są materiały, 
których uŜycie zostało zakazane na początku lat 80.; 
- komisja  wnioskuje o jak najszybsze rozwiązanie pro-
blemu braku zewnętrznego oświetlenia, tym bardziej, Ŝe 
teren jest najbardziej newralgicznym miejscem Witomina 
(na skutek interpelacji radnego P. Stolarczyka sprawa ta 
została ujęta na liście potrzeb Wydziału Inwestycji); 
- radny B. KrzyŜankowski wnioskuje o objęcie rejonu 
ulicy Chwarznieńskiej planem rewitalizacji socjalnej i 
technicznej (realizacja nie powinna być tak droga jak w 
przypadku Zamenhoffa, a tym samym efekt powinien 
być, jak stwierdził radny, spektakularny); 
- radny B. KrzyŜankowski zwrócił uwagę, Ŝe skargi 
świadczą o złym traktowaniu mieszkańców przez pra-
cowników ABK tak w sferze werbalnej, jak i materialnej 
( zła jakość realizowanych remontów); 
- radny P. Brutel zwrócił uwagę na niedostateczne oświe-
tlenie klatek schodowych 
Świetlica Socjalno-Terapeutyczna przy ul. Widnej: 
Ze świetlicy korzystają dzieci z całego Witomina. Zajęcia 
w ramach warsztatów teatralnych przyciągają teŜ dzieci z 
centrum Gdyni. W świetlicy funkcjonuje punkt psycho-
logiczno – pedagogiczny, dostępny dla mieszkańców w 
kaŜdym wieku.  
Świetlica funkcjonuje w godzinach od 14 do 20. Brakuje 
środków na funkcjonowanie świetlicy w godzinach 
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przedpołudniowych, choć prowadzący widzą taką potrze-
bę. Konieczne byłoby zatrudnienie 2. osób, w tym tera-
peuty, z którego pomocy mogłyby skorzystać m.in. mło-
de matki, nieprzygotowane do radzenia sobie z obowiąz-
kami.  
Pracownicy świetlicy widzą wiele potrzeb, których nie 
moŜna zaspokoić z powodu braku pieniędzy. Wskazywa-
no m. in. na potrzebę zorganizowania zajęć dla dorosłych 
mieszkańców bez pracy, w wyniku których nabywaliby 
umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie. 
Tego typu zajęcia, jeśli mają przynieść trwałe skutki, 
musiałyby się odbywać w sposób ciągły. 
Przewodnicząca komisji poinformowała o planowanym 
na lato zlocie Ŝaglowców w Gdyni. 
_________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 19 marca: 
 

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

na sesję RMG.  
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych 
przewodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokół z dnia 19 lutego br. został przyjęty bez 
uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych omówiła p. Alicja 
Gontarz, Kierownik Referatu ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Wysokość środków przyznawanych przez PFRON, 
naliczana jest według algorytmu w 2014 r. na realizację 
zadań wynikających z odpowiedniej ustawy, więc moŜe 
ulec skorygowaniu w ciągu roku. Gmina Gdynia otrzy-
mała kwotę 4.016.350 zł. Członkowie komisji zaakcep-
towali treść projektu w głosowaniu: 5/0/0. 
Następnie Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaprezentowała 
raport z realizacji w 2013 roku w Gdyni Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomani. Program jest formą 
realizacji gminnego zadania zapobiegania i rozwiązywa-
nia problemów narkotykowych. Raport z realizacji pro-
gramu naleŜy przedstawić radzie miasta do dnia 31 marca 
roku następnego. Zdaniem pani Wiceprezydent układ 
dokumentu jest logiczny i przejrzysty - zawiera kolejno: 
podstawę prawną, cele, wyjaśnienia uŜywanych w doku-
mencie pojęć, określa skalę zjawiska narkomanii w Gdy-
ni, w tym wielkości dot. przestępczości narkotykowej, 
zestawienia dot. interwencji słuŜb medycznych, ośrod-
ków i odpowiednich jednostek oraz udzielonej pomocy, 
wykaz placówek realizujących zadania z zakresu profi-
laktyki uzaleŜnień, opis działań i programów profilak-
tycznych, przeprowadzone leczenie i readaptację spo-
łeczną, kończy się podsumowaniem. Niebezpiecznym 
zjawiskiem zagraŜającym zdrowiu dzieci i młodzieŜy stał 
się rynek papierosów elektronicznych, które zawierają 
róŜne dawki nikotyny, a których palenie nie jest prawem 
zakazane.  
Radny Andrzej Denis zauwaŜył, Ŝe stan prawny substan-
cji psychoaktywnych nie zmienił się, dalej istnieje w 
Polsce łatwa do nich dostępność. Pewne leki wycofano ze 
sprzedaŜy. Kolejnym problemem jest niekontrolowane 

przyjmowanie sterydów anabolicznych stosowanych 
często wśród klientów siłowni. 
Pani Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe problemem powinna 
zająć się policja.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zaproponował sporządze-
nie zestawienia substancji, które powinny być wyłączone 
z powszechnej sprzedaŜy i przekazanie odpowiedniego 
wniosku w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Zapro-
ponował równieŜ, aby w ramach profilaktyki realizowa-
nej w szkołach przekazać uczniom przestrogi dot. stoso-
wania sterydów. Do projektu raportu wniósł uwagi dot. 
poprawnego sformułowania zawartych w dokumencie 
definicji i informacji.  
Projekt uchwały z poprawkami został zaakceptowany w 
głosowaniu: 5/0/0. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie planu nadzoru nad Ŝłobkiem, klubem 
dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warun-
ków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. 
Członkowie komisji zainteresowali się obecną organiza-
cją opieki nad małym dzieckiem, w tym dostępnością, 
ilością placówek w rejestrze, a takŜe rekrutacją. Pani 
Wiceprezydent udzieliła wyjaśnień informując m. in. o 
skardze jaka wpłynęła od rodzica na sposób rekrutacji do 
Ŝłobka „Niezapominajka”. Rekrutacji podlegają dzieci od 
20 tygodnia Ŝycia, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z 
terenu gminy Gdynia. Kartę zgłoszenia dziecka do Ŝłobka 
(ankietę) składa się w administracji Ŝłobka. O przyjęciu 
do Ŝłobka decydują następujące warunki: data zgłoszenia, 
dziecko rodziców pracujących w pełnym wymiarze cza-
su, uczących się lub studiujących w systemie dziennym. 
Do 15 czerwca roku kalendarzowego zostają wywieszone 
listy dzieci przyjętych do Ŝłobka. Zawarcie umowy nale-
Ŝy dokonać najpóźniej do dnia 31 lipca roku kalendarzo-
wego. Niedopełnienie przez rodziców/opiekunów w/w 
obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyję-
tych do Ŝłobka. Dzieci juŜ uczęszczające mogą kontynu-
ować pobyt w Ŝłobku. Rodzice oczekujący na miejsce dla 
dziecka winni potwierdzać regularnie akces do wybrane-
go Ŝłobka telefonicznie lub osobiście. Listy oczekujących 
są wywieszane na tablicy ogłoszeń przy gabinecie dyrek-
tora. Jeśli rodzic ma jakieś wątpliwości moŜe skorzystać 
z rozmowy bezpośredniej. Pomimo zwiększającej się 
liczby miejsc w Ŝłobkach nadal istnieje grupa dzieci 
oczekujących.   
Pani Wiceprezydent przekazała informacje w sprawie 
programu profilaktycznego do walki z cukrzycą i otyło-
ścią u dzieci, skierowanego do uczniów pierwszych klas 
gimnazjalnych, realizowanego przez Fundację Medi-
cover.  
Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki 
Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro jest dopro-
wadzenie do poprawy stanu zdrowia młodzieŜy. Obecnie 
program ma objąć uczniów pierwszych klas szkół gimna-
zjalnych z Gdyni. Ma spowodować zmianiejszenie ryzy-
ka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2), otyłości 
oraz innych chorób cywilizacyjnych i podniesienie świa-
domości zdrowego trybu Ŝycia. Jest to działanie, które ma 
utrwalić zdrowe nawyki i nauczyć dbać o zdrowie. 
Program PoZdro składa się z trzech etapów. Pierwszy 
polega na przeprowadzeniu w szkołach dobrowolnych i 
bezpłatnych nieinwazyjnych badań przesiewowych (co 
poprzedzi informacja, wysyłana do szkół i rodziców): 
pomiaru ciśnienia krwi, badań wzroku, postawy ciała, 
sprawności krąŜeniowo-oddechowej i masy ciała. Drugim 
etapem jest przeprowadzenie szkoleń, koncentrujących 
się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół 
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(choćby w sferze tworzenia lepszych warunków do ak-
tywności fizycznej) oraz dostarczenie odpowiednich 
narzędzi słuŜących edukacji zdrowotnej. Wreszcie, trzeci 
etap programu polega na objęciu dwuletnią opieką indy-
widualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób 
cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a takŜe przeprowadze-
niu warsztatów edukacyjnych dla rodzin objętych tą 
opieką. 
Miasto Gdynia nie ponosi z tytułu realizacji programu 
Ŝadnych kosztów. Fundacja Medicover realizuje program 
PoZdro z własnych środków, pochodzących z grantu 
uzyskanego od załoŜycieli i właścicieli firmy Medicover 
- Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick'ów o nazwie AF 
Jochnick Foundation.  
Ad 5. Członkowie komisji ustalili wspólny wyjazd do 
nowo otwartej filii Ŝłobka Niezapominajka oraz do po-
radni sportowej. 
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się 16 kwietnia 2014 
r. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Informacja nt. pustostanów w lokalach uŜytko-
wych. 

3. SprzedaŜ terenów przylegających do budynków 
wydzielonych po obrysie – informacja.  

4. Sprawy o zwrot mienia  (roszczenia właścicie-
li)- informacja. 

5. Terminy kolejnych posiedzeń komisji. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.6.- w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni: 
O proponowanych zmianach poinformował Dyrektor 
Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Karzyński.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.7.- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ rejon ulic Morskiej i Chylońskiej: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.8.- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowicz-
lińskiej: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Radny I. Bekisz stwierdził, Ŝe konieczne jest zawarcie w 
planie zapisu dot. przedłuŜenia ul. Nowowiczlińskiej 
(drugiej nitki) do Obwodnicy i do ul. AnyŜowej.  
Dyr. Karzyński poinformował o planowanym zachowa-
niu rezerwy dla drugiej jezdni. 
 - Na pewno – stwierdził p. Karzyński – skrzyŜowanie 
zostanie przebudowane. 
Radny I. Bekisz zaznaczył, Ŝe realizacja obiektu handlo-
wego spowoduje bardzo złą sytuację pod względem 
komunikacyjnym.  
Pan M. Karzyński zapewnił, Ŝe realizacja inwestycji 
będzie uwarunkowana przebudową drogi, jeśli taka po-
trzeba wyniknie z przeprowadzonej analizy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

Aneks do porządku obrad – projekt uchwały w spr. 
uchwalenia zmiany miejscowego planu /…/ rejon ulic J. 
Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty dot. nieruchomości przedstawiali Z-ca Naczel-
nika Wydziału Polityki Gospodarczej, p. ElŜbieta Wiłuc-
ka i Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  
Projekty od nr-u 4.15 do nr-u 4.18 (sprzedaŜ i nabycie), 
w głosowaniu an bloc, zaopiniowano jednogłośnie pozy-
tywnie: 7 gł. za 
4.9– w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane…: 
Projekt przedstawił Miejski Konserwator Zabytków 
Robert Hirsch. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2.  
Naczelnik E. Wiłucka podała adresy 12. pustych lokali 
uŜytkowych w Gdyni. 
KaŜdy z lokali – informowała p. Wiłucka – był w po-
przednich latach przedmiotem przetargu na wynajem. 
Przetargi nie zakończyły się wylicytowaniem oczekiwa-
nych stawek najmu.  
Pani Wiłucka poinformowała o wynikach ostatnich prze-
targów, w wyniku których wynajęto lokale na rzecz 
organizacji pozarządowych i społecznych, Muzeum 
Emigracji, MOPS, Stowarzyszeniu na rzecz osób z wadą 
słuchy i fundacji (wykaz adresów – materiał zarchiwizo-
wany).  
Przekazano informacje nt. 3. lokali wymienionych przez 
radnego J. Miotke: 
- zajezdnia na Placu Kaszubskim – trwa procedura prze-
targowa; 
- lokal przy ul. Chrzanowskiego (dawne przedszkole) – 
wynajęty na rzecz MOPS; 
- piętro w budynku przy ul. Armii Krajowej (przychodnia 
specjalistyczna) – trwa procedura podziałowa 
Zdaniem radnego J. Miotke w/w lokale powinny być 
uwzględnione w informacji dla komisji.  
Pani E. Wiłucka wyjaśniła, Ŝe procedura wydzierŜawia-
nia dotycząca przedmiotowych lokali, związana jest z 
innym  tytułem prawnym niŜ wynajem.  
Pani Wiłucka zobowiązała się do uzupełnienia przygoto-
wanej informacji o wykaz wydzierŜawianych lokali 
uŜytkowych oraz obiektów do dnia 21.03.2014 r.  
Ad 3. 
Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał, Ŝe wydzielanie 
budynków po obrysie miało miejsce w latach 70. Obecnie 
jest to niedozwolone (potrzebne są śmietnik, dojście, 
miejsca parkingowe i ogródek dla dzieci).  
Dla rozwiązania problemu przygotowano w ubiegłym 
roku projekt uchwały, który ostatecznie nie trafił pod 
obrady Rady Miasta. Aby zaspokoić roszczenia miesz-
kańców budynków, Miasto wydzierŜawia tereny przyle-
gające  za przysłowiową złotówkę, są jednak sytuacje, w 
których wydzierŜawienie nie jest moŜliwe, np. ze wzglę-
du na kłótnie lokatorów sąsiadujących budynków.  
Wspólnoty często nie są zainteresowane wydzierŜawia-
niem całych podwórek, a jedynie miejsc pod pergole 
śmieciowe. 
Ze względu na strukturę własnościową w Gdyni mają 
miejsce takie sytuacje, w których lokale w budynkach są 
sprzedawane, a podwórko naleŜy do prywatnego właści-
ciela. 
Pani E. Wiłucka poinformowała, Ŝe skuteczne uwłasz-
czenie budynku z 40. lokalami zajmuje co najmniej 3 
lata, m. in. z tytułu konieczności sprawdzenia, czy w 
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odniesieniu do danego budynku i gruntu  nie toczą się 
postępowania.  
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, Ŝe w Gdyni 
zawarto tyle umów na pergole, ile wspólnoty potrzebują. 
Wiceprezydent B. Stasiak zobowiązał się do przygoto-
wania informacji dotyczącej zasad wydzierŜawiania 
terenów przylegających do budynków i skierowanie jej, z 
pismem przewodnim, do zarządców nieruchomości tych  
wspólnot, w których gmina ma udziały.  
Ad 4.  
O liczbie postępowań o zwrot nieruchomości poinfor-
mowała p. E. Wiłucka. Łącznie postępowań jest 157, 
przy czym większość z nich dotyczy Śródmieścia.  
KaŜdorazowo organ prowadzący jest wskazywany przez 
Wojewodę. Najwięcej postępowań (99) prowadzi Prezy-
dent Gdańska. Pozostałe prowadzą: Prezydent Sopotu, 
Starosta gdański, Starosta pucki, Starosta wejherowski.  
Czas trwania postępowań jest róŜny (czasami trwa kilka-
naście lat). Przedmiotem zwrotu mogą być takŜe mniej-
sze działki, nie będące w posiadaniu Skarbu Państwa czy 
gminy, ale będące np. w gestii spółdzielni mieszkanio-
wej.  
Przepisy preferują byłych właścicieli. KaŜdorazowo, z 
chwilą wystawienia nieruchomości na sprzedaŜ, wszczy-
nane są postępowania o zwrot. WiąŜe się z tym problem 
ochrony terenów przed nieracjonalnym zagospodarowa-
niem.  
Radni wnioskowali o dostarczenie członkom komisji 
wykazu nieruchomości uŜytkowanych bezumownie przez 
gminę, w związku z którymi toczą się postępowania o 
odszkodowania na rzecz byłych właścicieli (jakiego 
rzędu kwoty mogą być zasądzone?). Prezydent B. Stasiak 
zobowiązał się do przygotowania i przedstawienia człon-
kom komisji takiego zestawienia.  
Ad 5. 
Termin posiedzenia: 22 kwietnia b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 24 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.9. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
bytkach na rok 2014. Projekt zreferował pan dr Ro-
bert Hirsch. ZłoŜono 22 wnioski, w tym jeden nie 
spełniał wymogów formalnych. Poszczególne wnio-
ski zostały omówione przez konserwatora. Opinia 
pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 2 
Ustalono termin spotkania wyjazdowego (objazd zabyt-
ków w Orłowie i dworzec główny, sąd) – 17.04., godz. 
12.00 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty  – 24 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.10- w spr. planu nadzoru nad Ŝłobkiem, klubem dzie-
cięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i 
jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3: 
Przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
KaŜdy z projektów występujących  od nr-u 4.11 do nr-u 
4.14, dot. likwidacji placówek edukacyjnych, zaopinio-
wano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł 
4.9.- w spr. raportu z realizacji w 2013 r.  w Gdyni 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 
Strukturę dokumentu omówiła Wiceprezydent E. Łow-
kiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
W związku z pytaniem Przewodniczącej E. Krym o 
zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych za 
pośrednictwem Internetu, Wiceprezydent E. Łowkiel 
poinformowała, Ŝe zasady rekrutacji określa dyrektor 
szkoły (dotyczy dzieci spoza rejonu).  Zasady rekrutacji 
muszą być zapisane w statucie szkoły i nie powinny 
budzić wątpliwości w zakresie ich interpretacji (nieścisłe 
zapisy mogą skutkować odwołaniami rodziców do sądu 
administracyjnego). 
______________________________________________ 
 

Komisja Zdrowia – 2 kwietnia: 
 

Członkowie komisji odbyli wyjazdowe posie-
dzenie, odwiedzając kolejno Centralny Ośrodek Medycy-
ny Sportowej oraz filię Ŝłobka Niezapominajka na gdyń-
skim Witominie.  

Gospodarzami spotkania w przychodni sporto-
wej byli pani dyrektor Agnieszka Niewiadomska oraz dr 
Jarosław Skłucki. W spotkaniu uczestniczył równieŜ 
Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. 
Marek Łucyk. 

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej otwo-
rzył swoją fil ę w Gdyni 22 października 2012 roku. 
Przychodnia powołana została w celu świadczenia usług 
medycznych dla sportowców oraz osób rekreacyjnie 
podejmujących aktywność fizyczną. Realizuje pierwszy 
w Gdyni, komplementarny projekt profilaktyczny dla 
dzieci i młodzieŜy uprawiających sport. Działania obej-
mują bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodych sportow-
ców, trenerów, rodziców oraz badania kwalifikujące do 
uprawiania sportu do 21 roku Ŝycia. Od 1 lipca 2013 roku 
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
sportowcy do 21 roku Ŝycia oraz do 23 roku Ŝycia jeŜeli 
rozpoczęli trenowanie przed 21 rokiem Ŝycia, mogą 
korzystać ze świadczeń na podstawie skierowania od 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z badań 
korzystać mogą takŜe zawodnicy kadry narodowej w 
sportach olimpijskich i paraolimpijskich. 

Członkowie komisji zwiedzili obiekt dawnego 
hotelu dla zawodników, który z powodzeniem został 
zaadaptowany na prowadzenie działalności medycznej. 
Zainteresowanie i potrzeby profilaktyki sportowej są 
duŜe i rosną wraz z podnoszeniem świadomości nie tylko 
rodziców i trenerów młodych sportowców, ale takŜe osób 
chcących rozpocząć uprawianie sportów rekreacyjnie.  

Kolejnym obiektem, z którym zapoznali się 
radni Komisji Zdrowia była filia Ŝłobka Niezapominajka, 
otwarta w lutym br. przy ul. Uczniowskiej. Pani dyrektor 
Łucja Janiszewska oprowadziła członków komisji po 
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salach i pomieszczeniach gospodarczych placówki, 
udzielając obszernych wyjaśnień.  

Rozmowy kontynuowano w gabinecie pani Dy-
rektor, omawiając m. in. problemy dot. działalności 
Ŝłobka, w tym zasad rekrutacji, bezpieczeństwa dzieci, 
zjawisk kształtujących potrzeby zmian w opiece nad 
małym dzieckiem, itp. 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
_________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2014-02-04: 
 
13649/14/VI/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 

do inicjatywy European Cycling Challenge 
2014 (Europejskiego Konkursu Rowero-
wego 2014) oraz upowaŜnienia do podpi-
sania i realizacji Umowy dotyczącej w/w 
inicjatywy z technicznym partnerem 

13650/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Pułkownika Dąbka 187 w Gdyni w sprawie 
zaciągnięcia kredytu 

13651/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompow-
ni wód opadowych przy budynku mieszkal-
nym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni 

13652/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompow-
ni ścieków przy gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

13653/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompow-
ni ścieków przy gminnych budynkach 
mieszkalnych przy ul. Dickmana 18÷30 i ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

13654/14/VI/M - wykonania uszczelnienia we-
wnętrznej instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 
176/184 w Gdyni 

13655/14/VI/M - wykonania udroŜnienia i prze-
czyszczenia przyłącza sanitarnego na te-
renie nieruchomości przy ul. Spacerowej 
10 w Gdyni 

13656/14/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na rozbiórkę części budynku 
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
„Śródmieście” Sp. z o.o. przy ul. Armii Kra-
jowej 44 oraz budynku garaŜy 

13657/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niewywiązania się 
Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi uprawnio-
nemu do niego z mocy wyroku sądowego 

13658/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13659/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13660/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13661/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13662/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13663/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13664/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13665/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na świadczenie 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim 
oraz niektórym egzotycznym i gospodar-
skim z terenu Gminy Miasta Gdyni 

13666/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie opraco-
wania dotyczącego projektu inwestycyjne-
go pn.: „Budowa nowej siedziby Urzędu 
Miasta Gdyni wraz z funkcjami towarzy-
szącymi przy Al. Marszałka Piłsudskiego w 
Gdyni” w ramach projektu pn: Good gov-
ernance and cooperation – response to 
common challenges in public finance 

13667/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego o wsparcie lub 
powierzenie zadań z zakresu kształtowania 
przyjaznej przestrzeni publicznej w 2014 
roku 

13668/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XVII Małego Gdyńskiego Fo-
rum Zespołów Teatralnych, którego orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 w 
Gdyni 

13669/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i materiałów niezbędnych do or-
ganizacji XXXII Pomorskiego Konkursu 
Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego 
„Poezja i Proza Frankofońska” organizo-
wanego przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni 

13670/14/VI/O - dofinansowania organizowanej 
przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektro-
nicznych oraz Zespół Szkół Hotelarsko 
Gastronomicznych w Gdyni I Regionalnej 
Konferencji Pedagogów i Psychologów 
Szkół Gimnazjalnych „Nowe szkolnictwo 
zawodowe dobrą perspektywą kariery – 
wnioski dla prowadzenia doradztwa zawo-
dowego” 

13671/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i opiekunów z IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni do liceum w 
Bonn w ramach wymiany polsko – nie-
mieckiej 

13672/14/VI/O - dofinansowania organizowanej 
przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni 
XV Konferencji „Metody i formy pracy z 
uczniem niepełnosprawnym w klasie inte-
gracyjnej” 

13673/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów międzyszkolnych 
konkursów: „Mistrz Sudoku” oraz „1 z 10”, 
organizowanych przez Gimnazjum nr 2 w 
Gdyni 
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13674/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 35 w 
Gdyni 

13675/14/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 i 2 do 
zarządzenia Nr 13451/14/VI/O Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2014 roku 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z 
Krytych Pływalni przy Gimnazjum nr 3, Ze-
spole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 10 oraz 
Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni 

13676/14/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego 
Miasta Gdyni w 2014 r. 

13677/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne na: Wyko-
nanie usług wyceny nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz 
upowaŜnienia do podpisania umów 

13678/14/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego 
przetargu ustnego na sprzedaŜ lokali uŜyt-
kowych „B” i „C” połoŜonych przy ul. Bp. 
Dominika 8-14 w Gdyni oraz powołania 
Komisji przetargowej 

13679/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Sta-
rówki Warszawskiej 

13680/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Józefa Bema przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

13681/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kmdr. Bolesława Roma-
nowskiego przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony 3 lata 

13682/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
Rybacka stanowiącej część działki nr 
222/2 (powstałej z podziału dz. 157/2) - 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13683/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie za-
dania prowadzenia Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 

13684/14/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy dzierŜawy gruntu zlokalizowanego 
w Parku Kilońskim 

13685/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia schodów 
terenowych przy ul. Cechowej w Gdyni 

13686/14/VI/U - zmiany zarządzenia 12968/13/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
03.12.2013r. w sprawie opłaty za przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej urzą-
dzeń instalowanych w ramach zadania 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

13687/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13688/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Centrum Admi-

nistracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wy-
chowawczych 

13689/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2014r. 

13690/14/VI/S - dofinansowania kosztów kształce-
nia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

13691/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

13692/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie zapytania o cenę o war-
tości poniŜej 207.000 EUR na naprawy 
samochodów słuŜbowych Urzędu Miasta i 
StraŜy Miejskiej w 2014r. 

13693/14/VI/P - uŜyczenia rzeźby autorstwa Jerze-
go Beresia, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na wystawę w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie 

13694/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
Konkursie Ekologicznym „Dbaj o powie-
trze”, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Ekologicznych w Gdyni 

13695/14/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy SK/2539/SA/159-
w/2013 na mycie samochodów słuŜbowych 
UMG i StraŜy Miejskiej w 2014 r. do 14.000 
EUR 

13696/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. Cy-
prysowej 5 w Gdyni, przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

13697/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługujących osobie 
fizycznej udziałów w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonych w 
Gdyni, przy ul. Łęczyckiej, stanowiących 
własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta 
Gdyni 

13698/14/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 
umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

13699/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i 
obsługę techniczną serwisu internetowego 
forum.gdynia.pl w roku 2014 

13700/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na organizację spotkania Zespołu ds. Pro-
mocji Turystycznej Metropolitalnego Forum 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Sta-
rostów NORDA 

13701/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
opracowania instrukcji i wykonania modeli 
obiektów 

13702/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Mazurskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
2 lata 

13703/14/VI/M - podłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej obiektu „Baltic Oasis Fitness” (ba-
seny) przy ul. Kopernika 71 w Gdyni 
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13704/14/VI/M - opłaty za przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej Szkoły Muzycznej 
przy ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni 

13705/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200.000 EUR na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej dla nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni wraz 
z budową drogi tymczasowej na odcinku 
od posesji przy ul. Augustyna Krauzego 3 
do skrzyŜowania z ul. B. PoroŜyńskiego i 
opracowaniem koncepcji drogowej na od-
cinku łączącym ul. Leona Kąkola z ul. Au-
gustyna Krauzego” oraz sprawowanie nad-
zoru autorskiego 

13706/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/4/MGG/4/D/14 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 
956/168 KM 75 

13707/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/5/MGG/5/D/14 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 
902/18 KM 70 

13708/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/6/MGG/6/D/14 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 
1031/1 KM 75 

13709/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/7/MGG/7/D/14 pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspo-
zycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 
1107/387 KM 81 

13710/14/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/8/MGG/8/D/14 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego - dz. nr 577/1M 51 

13711/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG /9/MGG/9/D/14 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. 
nr 401/122 KM13) 

13712/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/10/MGG/10/D/14 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej 
(dz. nr 639/65 KM51) 

13713/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/2 
/MGG/2/D/14 pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” S.A. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz. 
nr 528/140 KM 65) 

13714/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG /12/MGG/12/D/14 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. No-
wowiczlińskiej (dz. nr 231/8 KM 3L) 

13715/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/ 
1/MGG/1/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a 
Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję re-

klamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz. nr 
66/3 KM 25 

13716/14/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/17/MGG/17/D/14 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

13717/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy 
MG/16/MGG/16/D/14 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul.Drzymały - 
dz.nr 571/73 KM 28 

13718/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na asystę techniczną i serwis oprogramo-
wania systemu ADAS 

13719/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie 
kompleksowej obsługi spraw związanych z 
obecnością dzikiej zwierzyny na terenie 
Gminy Miasta Gdyni 

13720/14/VI/R - organizacji i cennika zajęć eduka-
cyjnych i wydarzeń popularnonaukowych 

13721/14/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2014 na dostawę mediów 
oraz opłacenie kosztów niezbędnych do 
funkcjonowania obiektu „INFOBOX” poło-
Ŝonego przy ul. Świętojańskiej 30 

13722/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2014 

13723/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

13724/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2014 rok 

13725/14/VI/S - udostępnienia pomieszczeń Mło-
dzieŜowego Domu Kultury w Gdyni na po-
trzeby kwalifikacji wojskowej w 2014r. 

13726/14/VI/P - kontynuacji zadania: Sekretariat 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” 
w 2014r. 

13727/14/VI/P - przeprowadzenia warsztatów obej-
mujących działania dla rozwoju „zielonego 
korytarza transportowego” i konferencji 
końcowej projektu unijnego „The Bothnian 
Green Logistic Corridor” (BGLC) z Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Regionu 
Morza Bałtyckiego 2007-2013 

13728/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
13729/14/VI/O - rozdysponowania środków na reali-

zację programu „Szkół Otwartych” 
13730/14/VI/U - akceptacji zapłaty naleŜności za 

przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii 
dot. przekazania do uŜytkowania sali gim-
nastycznej, łącznika i boisk sportowych dla 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni przy ul. 
Cechowej 22 

13731/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej pn: „Regulacja spływów po-
wierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej 
w Gdyni” 
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13732/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wła-
dysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej 
do ul. Jana z Kolna w Gdyni 

13733/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Gło-
gowej w Gdyni 

13734/14/VI/S - otwarcia postępowania zamówienia 
publicznego na usługę dzierŜawy łączy 
oraz opieki serwisowej dla sieci bezprze-
wodowych punktów dostępowych zlokali-
zowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni 

13735/14/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursu 
dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” 

13736/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację i reali-
zację 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni 

13737/14/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na świadczenie usługi dystrybucji 
energii elektrycznej dla Urzędu Miasta 
Gdyni, lokali podległych oraz StraŜy Miej-
skiej na rok 2014 

13738/14/VI/R - uruchomienia środków na realizację 
dotacji na utylizację odpadów zawierają-
cych azbest oraz likwidację zbiorników 
bezodpływowych i przyłączenie do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy 
nieruchomości na terenie Gdyni 

 
2014-02-06: 

 
13739/14/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

SK/1965/RI/3-W/2013 na opracowanie 
diagnozy stanu społeczno - gospodarcze-
go Miasta Gdyni wraz z raportem z realiza-
cji Strategii rozwoju GDyni 2003-2013 

 
2014-02-12: 

 
13740/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni w sprawie akceptacji Aneksu 
nr 5 do umowy o powierzenie zadania 
prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 

13741/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia budyn-
ku przy ul. Drzymały 14 w Gdyni 

13742/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Opata 
Hackiego 23 w Gdyni 

13743/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13744/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13745/14/VI/O - dofinansowania realizacji progra-
mów edukacyjnych dla szkół ponadgimna-
zjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” oraz 
„Poznaj pracę biologa” organizowanych 
przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich 
placówkach oświatowych 

13746/14/VI/O - dofinansowania wyjazdu trzech 
grup cheerleaders z MłodzieŜowego Domu 

Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Polski 
Cheerleaders organizowanych w Łochowie 

13747/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w 
Oberasbach w ramach wymiany międzyna-
rodowej 

13748/14/VI/O - dofinansowania organizacji VIII 
Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego 
organizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą nr 40 w Gdyni 

13749/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów VII Woje-
wódzkiego Konkursu Fotograficznego „Wy-
jątkowe miejsca i zdarzenia”, którego or-
ganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 34 
w Gdyni 

13750/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w Etapie Rejonowym Kon-
kursu Biblijnego, którego współorganizato-
rem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdy-
ni 

13751/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród dla laureatów XXIII 
Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i 
Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, któ-
rych organizatorem jest Zespół Szkół 
Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

13752/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XXXI Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej organizowanego 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

13753/14/VI/O - dofinansowania druku ksiąŜki au-
torstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 
w Gdyni pt.” Kulinarne Przygody Pana Cie-
kawskiego” 

13754/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13755/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

13756/14/VI/O - przyjęcia programu profilaktyczne-
go wraz ze specyfikacją do realizacji w la-
tach 2014 – 2016 i ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert 

13757/14/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do 
rozpatrzenia składanych ofert i wyboru re-
alizatorów zdrowotnych programów profi-
laktycznych w latach 2014 – 2016 

13758/14/VI/O - akceptacji wyników postępowania 
konkursowego na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2014 -2016 

13759/14/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy SK/2189/OZ/11-w/2012 
z dnia 05.11.2012 r. 

13760/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2014 r. 

13761/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonych w rejonie dawnej Stoczni Gdy-
nia – Stocznia Remontowa NAUTA S.A. 

13762/14/VI/P - zakupu czasu antenowego w Radiu 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 
2014 

13763/14/VI/M - uregulowania opłaty za czynności 
kontrolne Państwowego Powiatowego In-
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spektora Sanitarnego w Gdyni w budynku 
przy ul. Uczniowskiej 2 

13764/14/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
wystąpienia w imieniu Gminy Miasta Gdyni 
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wod-
no-prawnego na wprowadzenie do urzą-
dzeń kanalizacyjnych PEWiK Sp. z o.o. w 
Gdyni ścieków przemysłowych z Zespołu 
Miejskich Hal Targowych 

13765/14/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Po-
morskim w sprawie wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania na rok 2014” 

13766/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

13767/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup karmy do 
zimowego dokarmiania ptaków 

13768/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na wykonanie usługi 
przyjęcia i utylizacji przez Eko Dolina Sp. z 
o.o. odpadów zielonych pochodzących z 
nieruchomości na terenie Gminy Miasta 
Gdyni 

13769/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
wraz z oświetleniem dla nieruchomości po-
łoŜonych przy Al. Zwycięstwa 138” 

13770/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne na: Wyko-
nanie usług geodezyjnych na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upo-
waŜnienia do podpisania umów 

13771/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. śeliwnej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

13772/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Śmidowicza 

13773/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na przygotowanie folderu o Gdyni 

13774/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na opracowanie projektu graficznego i 
przygotowanie nowej podstrony interneto-
wej www.gdynia.pl/zagle 

13775/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyń-
skiej 130 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony – 3 lata 

13776/14/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas nieoznaczony 

13777/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na stworzenie okienek po-

wiadamiających i likebox facebook na stro-
nie internetowej Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

13778/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie usługi tłumaczenia tekstu z 
języka polskiego na język angielski, nie-
miecki oraz rosyjski materiałów promują-
cych miasto Gdynia 

13779/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13499/14/VI/M, w sprawie zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na publikację ogłosze-
nia o sezonowej dzierŜawie nieruchomości 

13780/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji 
podkładu mapy tras rowerowych Gdyni 
wraz z licencją do wielokrotnego wykorzy-
stania w materiałach promocyjnych Miasta 

13781/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na pokrycie kosztów związa-
nych z organizacją szkoleń w ramach kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2014” 

13782/14/VI/U - powołania Miejskiej Komisji Urbani-
styczno – Architektonicznej 

13783/14/VI/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia 
za udział w pracach Komisji Urbanistyczno 
– Architektonicznej w latach 2014 – 2015 

13784/14/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na świad-
czenie usług transportowych polegających 
na wynajmie autobusów i minibusów wraz 
z kierowcą na terenie kraju i za granicą na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

13785/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie dokumentów z języka an-
gielskiego 

13786/14/VI/P - organizacji gali 15. edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” 

13787/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie re-
alizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku 
na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w 
okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 
roku” 

13788/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn.: „Budowa układu drogowego 
wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. 
Spacerowej w Gdyni Orłowie” 

13789/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: „Budowa układu drogowego wraz z 
infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spa-
cerowej w Gdyni Orłowie” 

13790/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
zadania pn.: „Budowa ul. śurawiej w Gdyni 
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na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Mo-
drzewiowej” 

13791/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: „Budowa ul. śurawiej w Gdyni na od-
cinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewio-
wej” 

13792/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: 
„Budowa ulicy śukowskiej wraz infrastruk-
turą techniczną w Gdyni” 

13793/14/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni określającego warunki 
współpracy i partycypacji w kosztach bu-
dowy sieci wodociągowej w ulicy Koperni-
ka w Gdyni 

13794/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/288/UI/74/W/2013 z dnia 06.05.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy i przebudowy 
oświetlenia w ramach projektu pn.: „Budo-
wa oświetlenia wybranych ulic i ciągów 
pieszych na terenie Gdyni” 

13795/14/VI/U - wykonania postanowienia Komorni-
ka Sądowego przy Sądzie Rejonowym w 
Człuchowie 

13796/14/VI/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Rozbudowa ul. 
Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na la-
ta 2007-2013 

13797/14/VI/O - dofinansowania organizacji XIII 
Edycji Samorządowego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych” w Gimnazjum 
nr 4 w Gdyni 

13798/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji oraz zakupu nagród dla laureatów 
Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achro-
my” organizowanego przez Zespół Szkół nr 
12 w Gdyni 

13799/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu informatycznego o te-
matyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny” 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w 
Gdyni 

13800/14/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 
12431/13/VI/M z dnia 22.10.2013r. w 
sprawie udzielenia zamówienia do 
14.000,00 EUR na opracowanie projektu 
budowlanego zamiennego dla inwestycji 
pn. ”Przebudowa i rozbudowa Szkoły Mu-
zycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbęd-
nego wyposaŜenia i przebudowa odcinka 
ul. Bpa Dominika – dojazd do Szkoły Mu-
zycznej” 

13801/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 

207.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowych w ramach 
projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybra-
nych ulic i ciągów pieszych na terenie 
Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - 
Wiczlino w Gdyni” 

13802/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na przygotowanie dwóch 
opracowań eksperckich dot. rynku pracy w 
ramach projektu „Dynamika rynku pracy i 
atrakcyjne środowisko biznesowe w regio-
nie Południowego Bałtyku (SB Professio-
nals)” 

13803/14/VI/U - ustalenia opłat obowiązujących na 
gdyńskich cmentarzach komunalnych 

13804/14/VI/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji państwowej 
instytucji kultury 

13805/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szcze-
gólnego panu Markowi Łucykowi, dyrekto-
rowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, jednostki budŜetowej 

13806/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
inicjatorem o nr KB/5/UI/2013 z 09.05.2013 
r. w sprawie współfinansowania i budowy 
układu drogowego wraz z infrastrukturą 
techniczną odcinka ulicy Spacerowej w 
Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy 
Inwestycyjnej 

13807/14/VI/P - współorganizacji balu karnawało-
wego dla dzieci 

13808/14/VI/U - uiszczenia kosztów postępowania 
kasacyjnego 

13809/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji zadania pn: „Regulacja Potoku Źró-
dło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do 
przepustu pod torami PKP wraz z budową 
suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny” 
oraz budowa urządzeń podczyszczających 
na kanale deszczowym o średnicy 1600 
mm w ul. Chwaszczyńskiej przed wylotem 
do Potoku Źródło Marii, realizowanych w 
ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni 

13810/14/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Huzarskiej/Szyprów 26 

13811/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pełnią-
cemu obowiązki kierownika Referatu Kata-
stru Nieruchomościami 

13812/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 12565/13/VI/R z 5 listopada 
2013 r. w sprawie haromonogramu otwar-
tych konkursów ofert dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku publiczne-
go na zadania realizowane w 2014 roku 

13813/14/VI/R - organizacji szkolenia dla liderów 
organizacji pozarządowych w Gdyni pn: 
„Przywództwo w praktyce” 

13814/14/VI/M - akceptacji wyników części niejaw-
nej przetargu na oddanie w dzierŜawę na 
czas oznaczony 10 lat nieruchomości sta-
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nowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Morskiej 79 

 
2014-02-16: 

 
13815/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni w sprawie akceptacji Aneksu 
nr 5 do umowy o powierzenie zadania 
prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [591] – 26.03.2014 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zagospodarowania terenu rolnego po-
między ul. Kartuską a Obwodową Trójmiasta – 
odpowiedź 09.04., 

2. [592] – 26.03.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania gdyńskiej Rady 
PoŜytku Publicznego od czerwca 2012 r. - od-
powiedź 07.04., 

3. [593] – 26.03.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wkładu finansowego gminy Gdy-
nia w organizację imprezy „Red Bull Air Ra-
ce” – odpowiedź 04.04. 

4. [594] – 26.03.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie terenu gminnego na 10273 KM 63 
i sytuacji prawnej osób go zamieszkujących – 
odpowiedź 10.04. 

5. [595] – 26.03.2014 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie sytuacji parkingowej mieszkańców 
ul. Partyzantów – odpowiedź 09.04. 

6. [596] – 28.03.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie odwołania od decyzji Komisji Euro-
pejskiej w sprawie wydanej decyzji nr 
SD.35.388 – Polska i Portu Lotniczego Gdynia 
Kosakowo – odpowiedź 18.04. 

7. [597] – 31.03.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie zaniedbań remontowych w 
budynkach przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - od-
powiedź 15.04. 

8. [598] – 31.03.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie przejścia dla leśnych zwie-
rząt pod ulicą Chwarznieńską – odpowiedź 
15.04. 

9. [599] – 31.03.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie oświetlenia części dzielni-
cy Witomino Radiostacja leŜącej między ul. 
Widną i Pogodną, Chwarznieńską i Nauczy-
cielską – odpowiedź 11.04. 

10. [600] – 31.03.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie nieprawidłowego przyporządko-
wania pewnych obszarów miasta do dzielnic, w 
których się w rzeczywistości znajdują - odpo-
wiedź 14.04. 

11. [601] – 31.03.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie działki o nr 464/16 w Gdyni Ci-
sowej posiadającej istotną wadę prawną - od-
powiedź 09.04. 

12. [602] – 09.04.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie zamieszczenia w BIP „Testu Pry-
watnego Inwestora” oraz „Planu Generalnego 
Lotniska Kosakowo” z r. 2010. 

13. [603] – 16.04.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie terminu realizacji remontu ul. Jaskół-
czej 

14. [604] – 16.04.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie awarii wodociągu zagraŜającej pod-
myciem jezdni ul. Morskiej 

15. [605] – 16.04.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia przez miasto działki na Placu 
Dworcowym. 

_________________________________________ 
 


