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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 67 

27 stycznia 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.01.10, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 10 listopada: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Sprawy bieŜące (budŜet Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, konserwatora zabytków i Muzeum 
Miasta Gdyni na 2010). 

4. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
BudŜet Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiła p. 
dyrektor Violetta Trella. Nie wniosła Ŝadnych większych 
zastrzeŜeń do projektu uznając, Ŝe będzie moŜna reali-
zować zadania na podstawie przyznanych środków. 
Zaprezentowała równieŜ zamierzenia i plany na rok 
przyszły. 
Miejski Konserwator Zabytków, dr R.Hirsch, przedsta-
wił członkom komisji dane dotyczące najwaŜniejszych 
przedsięwzięć, zrealizowanych przez jego biuro z wyko-
rzystaniem środków budŜetowych r. 2009 (załącznik do 
protokołu). Poinformował, Ŝe budŜet na 2010 r. to w 
zasadzie te same zadania i zbliŜone kwoty, co w r. 2009. 
Nie zostanie w tym roku zakończona renowacja Sądu 
Rejonowego, o 390 tys. zł trzeba będzie ubiegać się w 
roku następnym. Dr Hirsch nie wniósł Ŝadnych wnio-
sków o zwiększenie budŜetu. 
BudŜet Muzeum Miasta na rok 2010 przedstawiła p. 
dyrektor D. Płaza-Opacka. Zaprezentowała wnioski 
wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta. Następnie 
przedstawiła pozycje, które nie zostały uwzględnione w 
zwiększonej dotacji. Wnioskowała o zwiększenie o ok. 
100 tys. zł na: 
1. zorganizowanie wystawy tkackiej w Norymberdze 

(ok. 30 tys. zł) 
2. zakup stojaków na rowery i plansz informacyjnych, 

przekonstruowanie wadliwych drzwi dla niepełno-
sprawnych – ok. 30 tys. zł 

3. zakup manekinów na wystawę stałą  
4. dodatkowy system zawieszania sztalug, 
5. zakup głośników. 
JednakŜe, pani Dyrektor nie wnioskowała do komisji o 
dalsze zwiększenie dotacji dla MMG. 
Ad. 4 

Następne posiedzenie – 18 listopada, godz. 15.00. Temat 
– projekt budŜetu Teatru Muzycznego, Wydziału Kultu-
ry i Centrum Kultury. 
_____________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – 9 
grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

na grudniową sesję. 
5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji.  
Ad 1.  
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca komisji, radna 
Danuta Reszczyńska.  
Ad 2.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca uznała zaplanowany 
porządek za przyjęty.  
Ad 3.  
Radny Sławomir Kwiatkowski zwrócił uwagę na brak na 
stronie internetowej przywołanego w protokole załączni-
ka nr 2.  
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, wobec czego 
został uznany przez Przewodniczącą za przyjęty.  
Ad 4. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 38. sesji 
RMG. 
4.1. – w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2010: 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki poinformo-
wał, iŜ wniosek Komisji odnoszący się do budŜetu na rok 
2010, a dot. zwiększenia puli nagród dla pracowników 
gdyńskiej słuŜby zdrowia  o 25 tys. zł., nie został 
uwzględniony wprost w zapisach budŜetowych, nato-
miast – zgodnie z decyzją Prezydenta – w ślad za zgło-
szeniem stosownego wniosku pójdzie jego realizacja w 
postaci skierowania koniecznych środków z rezerwy 
celowej.  
Prof. Szałucki omówił teŜ zmiany składające się na treść 
dostarczonej radnym autopoprawki.  
Projekt budŜetu na rok 2010 z autopoprawką został przy-
jęty nast. stosunkiem głosów: 3/0/1. 
4.2. – w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
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Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił 
Skarbnik K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.3. – w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 
2010 rok: 
Jak wyjaśniała prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel, program zakłada kontynuację zadań realizowa-
nych w latach poprzednich. 
Wychodząc na przeciw sugestii radnego Jerzego Miotke, 
Wiceprezydent zgodziła się na dopisanie Rad Dzielnic do 
wykazu realizatorów programu.  
Wiceprezydent zapowiedziała przyjęcie powyŜszego w 
formie autopoprawki.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski przyznał, iŜ zaletą doku-
mentu jest poszerzenie niektórych działań, natomiast 
materiał z zakresu diagnozy został – zdaniem radnego – 
skonstruowany w sposób, który dostarcza znacznie mniej 
informacji, niŜ miało to miejsce w przypadku poprzed-
niego programu. Nie ma np. informacji czego dotyczyły 
mandaty czy pouczenia, nie nałoŜono na „siatkę Miasta” 
problemów występujących w poszczególnych dzielni-
cach.  
Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ informacje, których brak 
stwierdził radny KrzyŜankowski, zostaną zamieszczone 
w sprawozdaniu.  
Radny B. KrzyŜanowski stwierdził, iŜ jego oczekiwaniem 
wobec programu jest zdefiniowanie problemów, sporzą-
dzenie oceny skali w jakiej te problemy występują oraz 
konkretne propozycje co do ich rozwiązania.  
Kolejna uwaga radnego B. KrzyŜanowskiego odnosiła się 
do punktu 1.4. (Przeciwdziałanie nietrzeźwości w miej-
scach publicznych …). Zdaniem radnego powinien tu być 
zawarty podpunkt mówiący o szkoleniu sprzedawców 
alkoholu, które prowadzi OPITU. Nie ma teŜ mowy o 
szkoleniu pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.  
Wiceprezydent podkreśliła, Ŝe środki budŜetowe gminy 
mogą być kierowane na szkolenia dla tych placówek, dla 
których gmina jest organem załoŜycielskim. Tworzenie 
oferty szkoleniowej dla pracowników podmiotów, co do 
których gmina nie ma ustawowych kompetencji, mogło-
by się spotkać z zakwestionowaniem ze strony organów 
nadzorujących, z powodu braku stosownej podstawy 
prawnej.  
Radny B. KrzyŜanowski zaproponował dopisanie w 
drugim akapicie punktu IV, po słowach „…wraz ze 
sprawozdawczością…” słów: „i ocenę skuteczności”.  
Radny wyjaśnił, iŜ chodzi o dokonanie oceny, w jakim 
stopniu dane zadanie zostało wykonane.  
Wiceprezydent zwróciła uwagę, iŜ choroba alkoholowa 
jest zjawiskiem trwającym wiele lat, mają przy tym miej-
sce nawroty choroby. Trudno w zakresie tego specyficz-
nego problemu tworzyć proste diagnozy.  
Radny R. Geremek stwierdził, Ŝe stworzenie mierników 
skuteczności umoŜliwi ocenę przyjętych do realizacji 
przedsięwzięć, a wydawanie środków budŜetowych 
będzie racjonalne.  
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę radnemu Ge-
remkowi na występowanie w programie pkt-u o tytule: 
„Badania, monitoring i ewaluacja”. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną: 2/0/2 
4.6. – w spr. uchwalenia zmian w treści Statutu śłobka  
NIEZAPOMINAJKA w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 
23: 
Projekt, omówiony przez Wiceprezydent E. Łowkiel, 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.  
Ad 5.  
Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

Ad 6.  
Do komisji nie wpłynęły pisma wymagające rozpatrze-
nia.  
Ad 7.  
Termin kolejnego posiedzenia: 13 stycznia 2010 r.; godz. 
17 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 15 grudnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 16 grudnia 
2009 r. w sprawach: 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
Ad 1. Obradom przewodniczył dr Marcin Wołek, który 
na wstępie powitał zebranych i przedstawił porządek 
obrad.  
Ad 2.  
- Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na prze-
dłuŜenie uŜytkowania wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Sterników 3 - działka 138/42,KM 
74, obręb Gdynia przedstawił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak. Opinia pozytywna: 4/0/0. 
- Kolejny projekt uchwały w sprawie wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa złoŜonego przez Ryszarda 
Gawrońskiego i Jadwigę Gawrońską-Skorkowską doty-
czącego uchwały nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni 
z 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – 
odcinek południowy omówił Wiceprezydent dr inŜ. Ma-
rek Stępa. Opinia pozytywna: 4/0/1.  
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 Skarbnik MG prof. 
Krzysztof Szałucki. Na prośbę radnego Grzegorza Bonka 
pan Skarbnik udzielił wyjaśnień w sprawie podatku od 
nieruchomości kolejowych, który regulowany był często 
poprzez gospodarkę gruntami (zamiana). Opinia pozy-
tywna: 5/0/2.  
- Członkowie komisji wysłuchali informacji na temat 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2010, którą przedstawił prof. Krzysztof 
Szałucki. Pan Skarbnik przedstawił sposób realizacji 
zgłoszonych przez komisje na wcześniejszym posiedze-
niu wniosków: propozycje opiewające na kwoty do 1 mln 
zł. zostaną wykonane z rezerwy ogólnej Miasta (dot. m. 
in. wykonania oświetlenia przejścia od supermarketu 
Tesco/Obi na ul. Morskiej w kierunku Pustek Cisowskich 
do ul. Słowiczej wraz z zamontowaniem 3 słupów oświe-
tleniowych, ujęcia w budŜecie środków na wykonanie 
dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Głogowej, 
Walerianowej i Macierzanki, wpisania do budŜetu Ligi 
Dzielnic Południowych, do tej pory finansowanej w 
ramach konkursów dla Rad Dzielnic oraz Święta ul. 
Chylońskiej), natomiast inwestycje droŜsze realizowane 
będą w momencie zakończenia opracowywania pełnej 
dokumentacji przedsięwzięcia i wpłynięcia spodziewa-
nych dochodów. Wnioski na kwoty przekraczające 1 mln. 
zł. zdaniem prof. Szałuckiego są niepokojące dla budŜetu, 
który zostanie skorygowany po zamknięciu bilansu za 
rok 2009. Wydatki ponadplanowe będą uzaleŜnione od 
przebiegu wpływów w 2010 roku. Pan Skarbnik omówił 
takŜe autopoprawkę do projektu uchwały. Na prośbę 
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przewodniczącego M. Wołka, prof. Szałucki przedstawił 
syntetyczna ocenę dochodów Miasta, które po 10 miesią-
cach roku 2009 są zadowalające, a rokowania – jeśli 
chodzi o wykonanie dochodów – są obiecujące (przy 
obecnym tempie wzrostu dochodów z podatków „PIT i 
CIT”). Głos w dyskusji zabrał radny Rafał Geremek, 
wskazując róŜnice w kwotach dochodów ze źródeł unij-
nych, które zauwaŜył w projekcie budŜetu. Po udzieleniu 
wyjaśnień przez Pana Skarbnika członkowie komisji 
przyjęli pozytywna opinie do projektu uchwały w głoso-
waniu: 4/3/0.  
Ad. 3 Protokół z dnia 29 września 2009 roku został przy-
jęty bez uwag w głosowaniu: 7/0/0. 
Nie zgłoszono uwag do kolejnych protokołów, które 
przyjęto w głosowaniach: protokół z dnia 20 października 
2009 r.: 7/0/0, z dnia 27 października 2009 r.: 7/0/0 oraz 
z dnia 17 listopada 2009 r.: 7/0/0. 
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 19 stycznia 
2010 r. (sprawy bieŜące). Radny Rafał Geremek przypo-
mniał o planowanym spotkaniu, które miało być poświe-
cone wnioskom i doświadczeniom dot. funkcjonowania 
Strefy Płatnego Parkowania w Śródmieściu Gdyni (zgod-
nie z deklaracją pana Wiceprezydenta Marka Stępy). 
Przewodniczący zaproponował, aby podjąć ten temat na 
spotkaniu na początku lutego, kiedy omawiane będzie 
równieŜ sprawozdanie z funkcjonowania komunikacji 
miejskiej, przygotowane przez pana prof. Olgierda Wy-
szomirskiego, Dyrektora ZKM.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 16 grudnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2009, 
2. BudŜet gminy na 2010 r. 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie wraz z 
autopoprawką zreferował skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 9/1/0. 
Ad. 2 
Poinformowano o pozytywnej opinii z RIO na temat 
projektu budŜetu miasta na 2010.Autopoprawkę do pro-
jektu przedstawił skarbnik miasta, prof. K.Szałucki.  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 
2010 – opinia pozytywna – 9/1/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

 
2010-01-12: 

 
13465/10/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyzna-

nie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na usługi logopedyczne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym niepełnosprawnych 
intelektualnie, mieszkańców Gdyni 

13466/10/V/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
- Architektonicznej 

13467/10/V/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej w latach 2010 - 2011 

13468/10/V/K - przekazywania opłat związanych z egze-
kucją naleŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 

13469/10/V/K - przekazywania opłat za postępowanie 
sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych 
do ksiąg wieczystych 

13470/10/V/K - przekazywania opłat związanych z egze-
kucją podatków i opłat oraz mandatów karnych 

13471/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi 
powiatowej Skwer Kościuszki w Gdyni 

13472/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup licencji programu Edytor Aktów Prawnych 

13473/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego na 
zakup obrazów – nagród w finale XI edycji konkur-
su „Gdynia bez Barier” 

13474/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwole-
nie na budowę pn.:„Rozbudowa wraz przebudową 
Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni przy ul. Sta-
rodworcowej 36” 

13475/10/V/M - zabezpieczenia w budŜecie na 2010 rok 
środków na realizację umowy nr012/077/2008 z 
dnia 01.08.2008 – najem pomieszczeń przy ul. 
PodchorąŜych 10 A od Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej na rzecz Przychodni Lekarskiej „ObłuŜe 
II” Spółka z o.o. 

13476/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 30 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku 

13477/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego 

13478/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 
2010 roku 

13479/10/V/P - zorganizowania koncertu kolęd w dniu 17 
stycznia 2010 r. 

13480/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki prof. dra 
hab. Jana Ciechowicza „Teatr i okolice” 

13481/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki Andrzeja 
Perepeczki „Opowieści mórz popołudniowych” cz. 
3 „Statek spokojnej starości” 

13482/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki Eryka 
Sopoćki „Patrole Orła” 

13483/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 5945/08/IV/P z dnia 
21.04.2008 r. w sprawie dzierŜawy kanalizacji ka-
blowych dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta 

13484/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 5161/08/IV/P z dnia 
19.02.2008 r. w sprawie dostawy energii elektrycz-
nej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w rejonie 
placu zabaw na plaŜy miejskiej w Gdyni Śródmie-
ściu 

13485/10/V/P - wyraŜenia zgody na podpisanie umowy z 
Komendą Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Gdyni na uŜyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miej-
skiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głów-
nego Centrum Oglądowego systemu monitoringu 
wizyjnego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14 

13486/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie nadzoru 
nad gminną odłownią dzików, połoŜoną na terenie 
Kolibek 

13487/10/V/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowa-
nego przy ul. Morskiej 89 w Gdyni , stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzy-
szenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA” 

13488/10/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu uŜytko-
wego, połoŜonego przy ul. Morskiej 93 Gdyni, sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz 
„FART” Gabriela Łukowicz Marek Łukowicz Spółka 
Jawna 

13489/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w 
Gdyni 
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13490/10/V/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowa-
nego przy ul. Wolności 1A w Gdyni , stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Fundacji 
„DOGTOR” 

13491/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty 
czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010r. 

13492/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009r. 

13493/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Zielonej - przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

13494/10/V/S - zakup literatury fachowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni 

13495/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu miasta Gdyni związa-
nych z zakupem znaków opłaty sądowej 

13496/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki 
13497/10/V/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień 

publicznych UM Gdyni na dostawy, usługi i roboty 
budowlane na 2010 rok 

13498/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację pięciu spektakli 
Teatru Gościnnego „Małe formy z wielkimi aktora-
mi” 

13499/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamó-
wienia publicznego w trybie z wolnej ręki na pro-
wadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą 
„Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach pro-
gramu edukacyjnego w 2010 r. 

13500/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2010 środków na realizację 
umowy nr 012/077/2008 z 1 sierpnia 2008 – najem 
pomieszczeń połoŜonych przy ul. PodchorąŜych 10 
A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział 
Regionalny Gdynia na rzecz PL „ObłuŜe II” sp. z 
o.o. NZOZ Przychodnia ObłuŜe II” 

13501/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na promocję projektu „Szlak 
kulinarny Gdyni” podczas wydarzenia „Karnawał 
Smaków w Gdyni” 

13502/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR ogól-
nopolskiej promocji miasta Gdyni w związku z kon-
certem Kevina Costnera 

13503/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu uŜytko-
wego nr 3 połoŜonego przy ul. Orłowskiej 66 w 
Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

13504/10/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograni-
czonego przetargu ustnego na sprzedaŜ lokalu 
uŜytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni oraz powołania komisji przetargowej 

13505/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 
20 flag Gdyni 

13506/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wyklejenie logo Gdyni na tablicach informujących o 
przebudowie układu drogowego Węzła świętego 
Maksymiliana 

13507/10/V/M - zabezpieczenia środków finansowych /w 
2010 r/ na dostarczenie mediów /energia elek-
tryczna, telefon i internet/ w Bałtyckim Punkcie In-
formacji Turystycznej przy al. Jana Pawła II 

13508/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR kompu-
terowej wizualizacji 3D układu drogowego Węzła 
św. Maksymiliana po przebudowie 

13509/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonywanie nadruku na elementach 
identyfikacji wizualnej miasta Gdyni w 2010 roku 

13510/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowa-
nej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Powsta-
nia Wielkopolskiego – Powstania Śląskiego prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego 

13511/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Chylońskiej-Ślusarskiej 

13512/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Marynarskiej 22 

13513/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Marynarskiej 24 

13514/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Kopernika 137-139 

13515/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji na ro-
botę budowlaną „Regulacja rzeki Chylonki na od-
cinku od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budo-
wą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni” 

13516/10/V/U - dokonania płatności stanowiącej pokrycie 
części kosztów aktualizacji wniosku o dofinanso-
wanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych na 
mocy porozumienia z 16 listopada 2006 r. zawar-
tego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta 
Gdańska i Gminą Miasta Sopotu, którego przed-
miotem jest wdroŜenie projektu „Rozwój Komuni-
kacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

13517/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
SOO.0717/1/2007 zawartej przez Gminę Miasta 
Gdyni z Semeko Grupą Inwestycyjną w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg 
publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową 
– budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
6-kondygnacyjnego z garaŜami podziemnymi wie-
lostanowiskowymi na terenie działki nr 298/133 km 
27 przy ul. Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upo-
waŜnienia do podpisania ww. aneksu do umowy 

13518/10/V/U - uregulowania naleŜności za wyłączenie z 
rolniczego uŜytkowania gruntu rolnego wchodzą-
cego w skład działki numer 57/1 km 93 przezna-
czonego pod budowę odcinka ul. Spokojnej w 
Gdyni 

13520/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/286/UI/76/W/2009 na wykonanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego wraz z częścią koszto-
rysową dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. 
Oliwkowej w Gdyni” 

13521/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/534/UI/156/W/2009 z 28.07.2009 r. dotyczącej 
pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad reali-
zacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury 
dla SP Nr 18 w Gdyni 

13522/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budow-
lanych obejmujących kanalizację deszczową w uli-
cy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III parking przy 
ul. Orłowskiej; ul. Orłowską I etap 

13523/10/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr UDA-
RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie 
projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Wę-
zła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w 
Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego 

13524/10/V/S - uruchomienia środków finansowych na 
wydatki postępowania sądowego związane z za-
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stosowaniem obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu 

13525/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
rozplakatowanie obwieszczeń wojewody pomor-
skiego dot. przeprowadzenia na terenie miasta 
Gdyni kwalifikacji wojskowej męŜczyzn urodzonych 
w 1991 roku 

13526/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 
193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyj-
nych, papieru komputerowego i termicznego dla 
UMG w 2010 r. 

13527/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań le-
karskich i psychologicznych oraz badań profilak-
tycznych pracowników StraŜy Miejskiej UM Gdyni 

13528/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na pozyskanie materiałów, 
opublikowanie, sprzedaŜ miastu Gdynia po-
wierzchni reklamowej oraz sprzedaŜ czasopisma 
wraz z dodatkiem samorządowym przez Wydaw-
nictwo „Wolters Kluwer Polska” sp. z o.o. w luto-
wym numerze miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 

13529/10/V/O - akceptacji wyników postępowania konkur-
sowego na realizację programów profilaktycznych 
w latach 2010-2012 

13530/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
8.860 m2 - część dz. 992/1 stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Kazimierza 
Górskiego – przeznaczonej do wydzierŜawienia 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 
17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 

INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:   
24.02., godzina do ustalenia 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  ,    
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:    
Komisja Statutowa:  27.01., godz. 11.30 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 
_____________________________________________ 


