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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 79 

17 września 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 17.09.10, godz. 9.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komsija Statutowa – 16 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Pomnik – obelisk II MPS, 
3. Nazewnictwo ulic w Gdyni, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Nr XLII/959/10 Rady Miasta 
Gdyni z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w po-
dziale Miasta na stałe obwody głosowania – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

2. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2010 – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

3. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Miasta Gdyni, informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć 
oraz informacji o wykonaniu planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budŜe-
towego – opinia pozytywna – 4/0/0, 

4. nadanie nazwy skrzyŜowaniu ulic w Gdyni (Rondo 
Karlskrona) - komisja prosi o dołączenie mapki. 

Ad. 2 
Pomnik II MPS na Witominie połoŜony jest na terenie 
SM Bałtyk, w miejscu niezbyt eksponowanym, niedo-
stępnym dla mieszkańców. Komisja zamierza zmienić 
lokalizację pomnika na plac ks. Mowińskiego. Teren ten 
znajduje się w zarządzie ZDiZ, jest ładnie utrzymany. Po 
sprawdzeniu instalacji podziemnych i zasięgnięciu opinii 
głównego ogrodnika miasta komisja przygotuje projekt i 
wniesie go na sesję. 
Ad. 3 
Na wrześniową sesję komisja wniesie projekt w sprawie 
nadania dwom ulicom na Molu Rybackim imion Macieja 
PłaŜyńskiego i Arkadiusza Rybickiego. 
Nowym ulicom w Wiczlinie inwestor (Hossa) propono-
wała nadać nazwy związane z wielkimi architektami 
(Ebenezera Howarda, Filipkowskiego...). Zdaniem komi-
sji naleŜałoby rozwaŜyć nazwy ogrodowe („kwiatowe”), 
ewentualnie nazwiska architektów związanych z Gdynią. 

Ad. 4 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 18 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję: 5.2., 5.3., 5.26., 5.27., 5.28. 
4. Wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. Porządek 
obrad został przyjęty bez uwag.  
Ad 2. Protokół nr 62 z dnia 16 czerwca został przyjęty 
bez poprawek. 
Ad 3. Pani Alicja Helbin, z-ca Skarbnika Miasta Gdyni 
omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej. Odpowiadając na pytania radnego Bogdana 
KrzyŜankowskiego pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień 
dotyczących zmniejszenia wydatków budŜetowych, w 
tym na wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz 
realizację inwestycji (niŜsze koszty wykonania po prze-
prowadzonych przetargach, plan inwestycyjny bez 
zmian). Informacji na temat nowej pozycji wydatkowej 
dot. zakupu programu komputerowego do kontroli reali-
zacji obowiązku szkolnego (obowiązek gminy) udzieliła 
pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Pani Skarbnik przedstawiła takŜe projekt uchwały w 
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebie-
gu wykonania budŜetu Miasta Gdyni, informacji o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz infor-
macji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji 
kultury za I półrocze roku budŜetowego, który równieŜ 
uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu: 6/0/0. 
Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła kolejno 
projekty uchwał w sprawach: 
- uchwalenia zmian w treści Statutu śłobka „Niezapomi-
najka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23. Zmiana 
statutu związana jest z utworzeniem oddziału przy ul. 
Demptowskiej 46, gdzie docelowo planowane jest stwo-
rzenie placówki przedszkolno – Ŝłobkowej. Działający w 
tym miejscu Dom Dziecka jest stopniowo wygaszany 
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poprzez rozwój rodzinnych Domów Dziecka, natomiast 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz Całodobowy 
Ośrodek Socjalizacyjny dla Dzieci 0-3 lat zmienią swoją 
siedzibę. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIX/873/10 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Gminy Gdynia w 2010 r. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 7/0/0. 
Przedstawiciele dyrekcji MOPS: pani Katarzyna Stec 
oraz pan Jarosław Józefczyk udzielili wyjaśnień na temat 
projektu uchwały w sprawie warunków funkcjonowania 
oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania człon-
ków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. Takie ze-
społy działają w Gdyni od 1999 r., ale obecnie ich istnie-
nie regulować będzie  znowelizowana 1.08.2010 r. usta-
wa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stąd teŜ 
wynika konieczność podęcia stosownej uchwały. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
Korzystając z obecności przedstawicieli MOPS radni 
wysłuchali informacji o bezdomności w Gdyni.  
Ad 4. Dyskutowano na temat organizacji spotkania z 
przedstawicielami NFZ. W związku z nieobsadzeniem 
stanowiska dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ komi-
sja postanowiła zwołać spotkanie z przedstawicielami NZ 
w terminie późniejszym 
Postulowano takŜe zaproszenie na posiedzenie komisji 
pana Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka, celem omó-
wienia problemu wykupu budynków komunalnych - 
siedzib spółek lekarskich. Radni przyjęli wniosek radne-
go Rafała Geremka o przekazaniu pytań do Wiceprezy-
denta i przedstawicieli NFZ.  
Ad 5. Termin kolejnego posiedzenia: 22 września 2010 r. 
Na tym posiedzenie zakończono.                                
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekty uchwał kierowanych na sesję 25 sierpnia 
2010 – wyraŜenie opinii. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
Ad 1.  
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, przedstawił 
uchwały w następujących sprawach: 
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2010. Zmiany zawierają przede wszystkim 
zwiększenie o środki z budŜetów UE, Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Funduszu Wymiany MłodzieŜy na reali-
zację projektów wymienionych w uzasadnieniu do 
uchwały, zmniejszenia wydatków (głównie o kwoty 
wynikające z weryfikacji po przeprowadzonych przetar-
gach), zmniejszeniu przychodów z tyt. kredytu,  a takŜe 
strukturalną korektę wydatków (przeniesienia). Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wy-
konania budŜetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowa-
niu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o 
wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I 
półrocze roku budŜetowego. Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 8/0/0.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzy-
szenia Miast Laureatów Nagrody Europy omówiła pani 
Joanna Lemann, Kierownik Referatu Współpracy z Za-
granicą UMG. Do Stowarzyszenia naleŜy 65 miast – 
laureatów. Członkostwo ma charakter prestiŜowy, umac-
nia współpracę międzynarodową gmin, a udział w nim 
nie wiąŜe się z opłatami składki członkowskiej. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
Do kolejnych projektów uchwał wyjaśnień udzielali 
Dyrektor Marek Karzyński oraz pani Alicja Kowalska z 
Biura Planowania Przestrzennego, a takŜe Wiceprezydent 
Marek Stępa:   
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas. 
Radni wysłuchali podstawowych informacji o przyjętych 
zasadach zagospodarowania terenu oraz o sposobie roz-
patrzenia uwag złoŜonych do projektu (wpłynęły 22 
wnioski). Radny Jerzy Miotke wystąpił z prośbą o za-
mieszczanie w materiałach na sesję mapki ilustrującej 
zmiany planów spowodowanych przyjętymi uwagami. 
Wiceprezydent Marek Stępa udzielił dodatkowych wyja-
śnień w sprawie planowanego na terenie planu miejsca 
pod cmentarz komunalny. Opinia pozytywna – głosowa-
nie: 6/0/2.  
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Świętopełka. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 8/0/0.  
- skargi z dnia 28 czerwca 2010 roku złoŜonej przez 
Danutę Guziak, Aleksandrę Guziak, Piotra Guziaka, 
Wiesława KoŜyczkowskiego i Karola Jurewicza na 
uchwałę nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 
stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą 
dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
- skargi z dnia 25 czerwca 2010 roku złoŜonej przez 
Joannę i Franciszka Melcer oraz Józefa Pallascha na 
uchwałę nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
Wiceprezydent Marek Stępa poinformował o zamiarze 
wniesienia w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w 
sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Marcina 
Bieleckiego do zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustale-
nia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni 
oraz wysokości stawek opłat za parkowanie (…). Wice-
prezydent wyjaśnił powód wniesienia projektu w trybie 
nadzwyczajnym, a takŜe krótko zreferował sprawę. Pro-
jekt nie został zaopiniowany przez komisję.  
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym przedstawił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak: 
- wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości gruntowej w Gdyni przy ul. Północnej na rzecz 
uŜytkownika wieczystego – REJS sp. z o.o. z siedzibą w 
Rypinie. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości gruntowej poloŜonej w Gdyni przy ul. Hutni-
czej na rzecz uŜytkownika wieczystego – PAMM sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie. Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 7/0/0.  
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- wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w dyni przy ul. Brzechwy 11 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Artura Grottgera 3 
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego. Radny Jerzy 
Miotke poprosił o wskazanie osoby fizycznej, na rzecz 
której ma być dokonana sprzedaŜ – pan Wiceprezydent 
poda tą informację na sesji. Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 5/0/2.  
- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego zabudowanej nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. InŜynierskiej 72A, stanowiącej własność 
Gminy miasta Gdyni. Opinia pozytywna – głosowanie: 
7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜo-
nych przy ul. Wzgórze Bernadowo, stanowiących wła-
sność Gminy miasta Gdyni – w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego. Opinia pozytywna – głosowanie: 
7/0/0.  
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ulicy 
10 Lutego 24. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0.  
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
miny Miasta Gdyni – maista na prawach powiatu nieru-
chomości nr 1103/52 oraz 1115/53 km 53 obręb Gdynia, 
połoŜonych w pasie ul. Dworcowej. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 7/0/0.  
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 46 
km 53 obręb Gdynia połoŜonej w pasie ulicy Dworcowej. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. śółtej 23. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Witomińskiej, 
będącej w uŜytkowaniu wieczystym Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bałtyk”. Opinia pozytywna – głosowanie: 
7/0/0.  
- wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowią-
cej własność osób fizycznych, połoŜonej przy ul. Mor-
skiej w Gdyni. Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
- wyraŜenia zgody na nieodpłatne ustanowienie słuŜebno-
ści gruntowej na nieruchomości połoŜonej przy ul. Ol-
gierda 28 na rzecz kaŜdorazowego właściciela nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Gedymina 39. Opinia pozytyw-
na – głosowanie: 8/0/0.  
- wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej słuŜeb-
ności przejazdu i przechodu na działkach Gminy Miasta 
Gdyni. Radny Paweł Stolarczyk zauwaŜył, Ŝe tytuł 
uchwały jest zbyt ogólnikowy - mieszkańców poszukują-
cych w „Ratuszu” konkretnych informacji wprowadza to 
w błąd. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe wątpliwości rozwie-
wa treść paragrafu 1, precyzyjnie wskazującego miejsce, 
którego uchwała dotyczy. Opinia pozytywna – głosowa-
nie: 8/0/0.  
- wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. 
Konwaliowej 1-3 na nieruchomości stanowiące własność 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. połoŜone przy ul. Widnej 8. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0.  
- wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 7/0/1.  
Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Kieszek 
przedstawił projekt uchwały w sprawie skarg Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Bpa Dominika 29a -31a 
w Gdyni, w której uznaje się brak zasadności złoŜonych 
w okresie marzec – sierpień skarg na działalność Prezy-
denta MG. Radny sprawozdawca wyjaśnił pokrótce obieg 
korespondencji pomiędzy podmiotem uchwały a Prezy-
dentem oraz przyczynę wprowadzania projektu w trybie 
nadzwyczajnym pod obrady sesji. Członkowie komisji 
zadecydowali, Ŝe nie będą wyraŜać opinii w sprawie 
projektu uchwały. W czasie dyskusji głos zabrał radny 
Tadeusz Szemiot prosząc o wyjaśnienia od Przewodni-
czącego Rady Miasta Gdyni: dlaczego sprawa została 
skierowana do Komisji Statutowej, a nie Rewizyjnej, czy 
zostanie do tej komisji skierowany, w przypadku nie 
wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad.  
Ad 3. Protokoły z dnia: 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja 
oraz 22 czerwca br. zostały przyjęte w kolejnych głoso-
waniach z jednakowym wynikiem (jednogłośnie): 7/0/0. 
Kolejne posiedzenie (termin do ustalenia) poświęcone 
będzie omówieniu sprawozdania z wykonania budŜetu 
MG za I półrocze 2010 r., a takŜe członkowie komisji 
będą mogli zapoznać się z zaawansowaniem inwestycji 
miejskich (stadion piłkarski, węzeł Św. Maksymiliana, 
PPNT).  
 Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 25 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliŜszą sesję Ra-
dy, 

2. Sprawy wniesione 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

5.24. wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
- opinia pozytywna – 5/0/0 

5.2. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2010 - opinia pozytyw-
na – 5/0/0 
5.3. określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Miasta Gdyni, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej, w tym realizacji ujętych w 
prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wy-
konaniu planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i in-
stytucji kultury za I półrocze roku budŜetowego 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad. 2 
Komisja postanowiła następne posiedzenie poświęcić 
Teatrowi Miejskiemu, a w szczególności sprawozdaniu 
finansowemu za I półrocze roku 2010, z podsumowaniem 
działalności sceny letniej. 
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 25 sierpnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca RM, Joanna 
Zielińska.. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 
2. Zmiany dotyczące sprawozdawczości budŜe-

towej, 
3. Wolne wnioski. 
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Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie zreferował 
skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 11/0/0. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Gdyni, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przed-
sięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finanso-
wych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budŜetowe-
go. Zmiany będą dotyczyć sprawozdawczości od czerwca 
2011 r.  Opinia pozytywna – 11/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 6 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja postanowiła wnieść na najbliŜszą sesję Rady 
Miasta projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowym 
ulicom na Wiczlinie. Ulice te otrzymają imiona przedwo-
jennych gdyńskich architektów, biorących udział w pro-
jektowaniu i tworzeniu układu urbanistycznego Gdyni. 
Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-08-06: 
 
15932/10/V/M - zmiany umowy przedwstępnej 

sprzedaŜy dot. nabycia na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczo-
nej pod realizację inwestycji odprowadza-
nia wód opadowych z oś. Pogórze II 

15933/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. 
Świętopełka 

15934/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej budowy 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Bulwaru Nad-
morskiego 

15935/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych dotyczących inwestycji pn. „Budo-
wa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy Wielko-
polskiej w Gdyni” 

15936/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji w zakresie uzupełnienia odwodnienia 
obiektu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Za-
wiszy Czarnego 1 

15937/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie opinii do-

tyczącej dokumentacji budowlanej adapta-
cji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 43 
na filię biblioteki publicznej w Gdyni w za-
kresie wymagań ochrony przeciwpoŜaro-
wej 

15938/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów 
KB/840/UI/297/W/2009 z 4.12.2009 r., 
KB/856/UI/305/W/2009 z 18.12.2009 r, 
KB/33/UP/7/W/2008 z 23.01.2008 r. reali-
zowanych dla przedsięwzięcia pn: „Prze-
budowa skrzyŜowań w ramach budowy 
zintegrowanego systemu zarządzania ru-
chem w Gdyni” 

15939/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15412/10/V/U z 16.06.2010 r. w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie kraty zabezpie-
czającej wylot kanalizacji deszczowej w 
ulicy Orłowskiej do rzeki Kaczej 

15940/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego w ul. Westy w Gdyni na dział-
kach nr 551 i 556 

15941/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa kanału deszczowego w rejonie 
Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Ba-
senu Prezydenta” 

15942/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia z wolnej ręki na wykona-
nie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w 
ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budo-
wą pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo 
w Gdyni” 

15943/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania „Budowa ul. Cechowej 
w Gdyni” 

15944/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie dodatkowych robót w ra-
mach zadania: „Przebudowa układu dro-
gowego Węzła św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” 

 
2010-08-10: 

 
15945/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 

do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie pod-
świetlanych napisów informacyjnych na 
budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 
Lutego 24 

15946/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy 
z Białorusi 

15947/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜe wy-
staw w Galerii Ratusz 

15948/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego 
na wykonanie zaproszeń na uroczystość 
wręczenia „Medali Promemoria” 
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15949/10/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektora SP ZOZ 
Ośrodka Terapii Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień 

15950/10/V/M - wykonania schodów do pomiesz-
czenia pralni i suszarni dla wykonania pod-
jazdu i poręczy dla dwóch osób niepełno-
sprawnych do lokalu mieszkalnego nr 6 
przy ul. Dickmana 22 w Gdyni 

15951/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w 
mieszkaniu nr 2 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 45 w 
Gdyni 

15952/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w 
mieszkaniu nr 2 i 3 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Północnej 1A w Gdy-
ni 

15953/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4C 
przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni 

15954/10/V/M - wykonania prac remontowych przy 
gminnym lokalu uŜytkowym przy ul. Płk. 
Dąbka 189 w Gdyni 

15955/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w 
mieszkaniu nr 1 i 2 w gminnym budynku 
mieszalnym przy ul. Leszczynki 175 w 
Gdyni 

15956/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę skanowa-
nia dokumentów 

15957/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
dostawę umundurowania specjalnego dla 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni w 
2010r. 

15958/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na opracowanie 
aktualizacji kosztorysów dla zadania pn.: 
„Budowa ul. Cechowej w Gdyni na odcinku 
od ul. Białowieskiej łącznie ze skrzyŜowa-
niem Cechowa/Białowieska i schodami te-
renowymi na zakończeniu ul. Cechowej 
wraz z infrastrukturą techniczną Etap I” 

15959/10/V/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 
134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinansowa-
nia kosztów funkcjonowania Policji na te-
renie Miasta Gdyni w roku 2010 

15960/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15961/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15962/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15963/10/V/M - wypłaty wynagrodzenie za korzy-
stanie z nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Władysława IV nr 38 na działce 
gruntu 580/314 k. m. 55, obręb Gdynia 
oraz odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Gdańsku sygn. akt IC 
36/09 z dnia 19.10.2010r. 

15964/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty nieruchomości – „Trasa Kwiatkow-
skiego” 

15965/10/V/M - udzielenia zmówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na czyszczenie flag 
promujących Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych oraz Heineken Open`er Festiwal 

15966/10/V/M - udzielenia zmówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR na wykonanie 
koncertu fortepianowego podczas uroczy-
stości odsłonięcia tablicy statku „AIDAblu” 
Alei Statków PasaŜerskich 

15967/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego – garaŜu nr 9 na 
gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja na działce nr 
1059/148, k.m. 53 obręb Gdynia 

15968/10/V/M - skrócenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości będącej w uŜyt-
kowaniu wieczystym Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Komuny Pary-
skiej 

15969/10/V/K - zmian do budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2010 

15970/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z dnia 5 stycznia 2010r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

15971/10/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 13463/10/V/K z dnia 5 
stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami 

15972/10/V/K - przedstawienia Radzie Miasta Gdyni 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Infor-
macji o przebiegu wykonania budŜetu mia-
sta Gdyni oraz informacji, o której mowa w 
art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicz-
nych za I-sze półrocze 2010 roku” 

15973/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie pieczątki na 
potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej 

15974/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15798/10/V/M w sprawie zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na zakup telewizora do 
Miejskiej Informacji Turystycznej 

15975/10/V/S - wyraŜenia zgody na opracowanie 
opinii w zakresie bezpieczeństwa poŜaro-
wego dla budynku UMG przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 
EUR 

15976/10/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego nr 7 połoŜonego przy 
ul. Batalionów Chłopskich 19-25 oraz usta-
lenia terminu jego trwania 

15977/10/V/M - zawarcia umowy o dzieło do kwoty 
14000 Euro przez Gminę Miasta Gdyni na 
autorskie opracowanie koncepcji i redakcję 
materiałów w celu ich prezentacji na semi-
narium naukowym podczas wystąpienia 
Regionu Pomorskiego na Światowej Wy-
stawie EXPO Szanghaj 2010 oraz redakcję 
i opracowanie części naukowej na dedy-
kowanym portalu Pomorze EXPO 2010 

15978/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mikrofa-
lówki dla MCZK o wartości do 14.000 EUR 

15979/10/V/M - wykonania uzupełnienia i częścio-
wej wymiany tynków zewnętrznych budyn-
ku Centrum Aktywizacji Zawodowej i Spo-
łecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem 
przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni 
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15980/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 193.000 EUR i upowaŜnienia 
do podpisania umów 

15981/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

15982/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 15800/10/V/M z dnia 21 
lipca 2010r. dotyczącego udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie projektu systemu oddymiania 
klatek schodowych wraz z kosztorysem 
inwestorskim dla Szkoły Podstawowej Nr 
20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni 

15983/10/V/S - akceptacji wyników przetargu ofer-
towego na sprzedaŜ jednego samochodu 
osobowego uŜytkowanego przez StraŜ 
Miejską 

15984/10/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 1/2010 do umowy z dnia 
19.01.2010 r. dotyczącej konserwacji i na-
prawy neonu herbu Miasta Gdyni 

15985/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

15986/10/V/O - akceptacji zmian w umowach za-
wartych na 2010r., na realizację badań 
profilaktycznych 

15987/10/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/583/OZ/21-w/2008 z dnia 11./04.2008r. 
i umowie SK/585/OZ/23-w/2008 z dnia 
11.04.2008r. 

15988/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie wskaźnikowego zestawienia 
kosztów realizacji projektu terenu zieleni 
przy ul. Zgoda 1-13 o wartości do 14.000 
EUR 

15989/10/V/S - uniewaŜnienia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na usługę wy-
konania projektu realizacyjnego udostęp-
nienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz 
oznakowania informacyjnego Rezerwatu 
Przyrody „Kępa Redłowska”, projektu na-
sadzeń roślinnych dla Samorządowej 
Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz dla obszaru zieleni izo-
lacyjnej przy Obwodnicy Trójmiejskiej na 
odcinku zjazdu Chwarzno 

15990/10/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z 
wolnej ręki, na organizację i promocję X 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2010 

15991/10/V/M - określenia warunków zamiany nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą 
własność osób fizycznych 

15992/10/V/P - ws. organizacji projektu GDYNIA 
BUSINESS WEEK 2010 

15993/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
o wartości do 14.000 EUR, na wykonanie 
weryfikacji ekonomicznej opłacalności pro-
jektu hotelowego na części terenu zespołu 
dworsko – pałacowego Kolibki – w trybie z 
wolnej ręki 

15994/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Morskiej, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

15995/10/V/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów z PKP, ustalających warunki wyko-
nania sieci gazowej na terenie będącym w 
uŜytkowaniu wieczystym PKP 

15996/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15844/10V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 27.07.2010 r., dot. dwudniowego wy-
darzenia artystycznego „Chopin Tour – 
Przystanek Gdynia” 

 
2010-08-12: 

 
 
15997/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-

prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [278] – 24.08.2010 – radny Ireneusz Bekisz – 

w sprawie nawierzchni gruntowej ul. Olgierda 
w Gdyni – odpowiedź 13.09.2010, 

2. [279] – 24.08.2010 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie realizacji inwestycji budowy ul. 
Oliwkowej – odpowiedź 09.09.2010 

3. [280] – 24.08.2010 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie rozpoczęcia i zakończenia ul. Wicz-
lińskiej na odcinku od ul. Rdestowej do ul. 
Miętowej – odpowiedź 14.09.2010 

4. [281] – 24.08.2010 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie wydatkowania środków finanso-
wych w 2010 r. w ramach promocji na po-
szczególne kluby – odpowiedź 08.09.2010 

5. [282] – 25.08.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie utwardzenia ul. Poznańskiej – od-
powiedź 09.09.2010 

6. [283] – 25.08.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie remontu fragmentu przy ul. Śląskiej 
42 – odpowiedź 09.09.2010 

7. [284] – 25.08.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie likwidacji warsztatu wulkanizacyj-
nego przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni – odpowiedź 
01.09.2010 

8. [285] – 25.08.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie nowej lokalizacji przystanku ZKM 
przy ul. Warszawskiej – odpowiedź 14.09.2010 

9. [286] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie funkcjonowania i zasad współpracy 
klubu „Apteka” z Radą Dzielnicy Chylonia 
odp. 09.09.2010 

10. [287] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie realizacji przebudowy ul. Morskiej z 
ul. Kalksztajnów – odpowiedź 10.09.2010 

11. [288] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyjaśnienia sytuacji terenowo-
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prawnej ul. Joachima Lelewela w jej odcinku 
połoŜonym na dz. 147/66 – odpowiedź 
06.09.2010 

12. [289] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie realizacji przez R.Dz. Leszczynki 
projektu uporządkowania terenu wzdłuŜ ulicy – 
konkurs „Piękna dzielnica” – odpowiedź 
09.09.2010 

13. [290] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zamontowania poręczy na schodach 
w ciągu ul. Śląskiej – odpowiedź 09.09.2010 

14. [291] – 25.08.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wprowadzenia segregacji śmieci na 
mokre i suche oraz utrzymania czystości w 
dzielnicy Działki Leśne – odpowiedź 
09.09.2010 

15. [292] – 13.09.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zatrudnienia prywatnej firmy win-
dykacyjnej do ściągania długów. 

16. [293] – 13.09. 2010 – radny Paweł Stolarczyk 
– w sprawie podstaw do opodatkowania 
mieszkańców ul. Orlicz-Dreszera podatkiem od 
nieruchomości. 

_________________________________________ 
 

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 czwartek, godz. 14.30 
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: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:   
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


