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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 6 

23 marca 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.03.11, godz. 11.50 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Statutowa – 3 stycznia: 
 
Komisja zebrała się celem zaopiniowania projektu budŜe-
tu na 2011 rok. Po wysłuchaniu informacji pana skarbni-
ka zgłoszono wniosek o uwzględnienie w budŜecie wy-
konania przyłączy do budynku OSP Wiczlino. Wynik 
głosowania – 4/0/0. 
Opinia do projektu budŜetu pozytywna – 4/0/0. 
Skarbnik zreferował projekt uchwały w sprawie Wielo-
letniego Planu Finansowego. Opinia pozytywna – 4/0/0. 
Do 30 listopada ub. r. do Komisji wpłynęło 5 wniosków 
w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego: 

1. OPEC Gdynia, 
2. Wiesław Kapergren-Kapturowicz, 
3. Maria Kozielecka, 
4. Henryk Woliński, 
5. Mikołaj Ziółkowski. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego komisja posta-
nowiła przygotować na najbliŜszą sesję 3 projekty 
uchwał w sprawie nadania Medali: pani dr Marii Kozie-
leckiej, panu Mikołajowi Ziółkowskiemu, panu Henry-
kowi Wolińskiemu. Wynik głosowania – 4/0/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 5 stycznia: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Omówienie projektu budŜetu MG na rok 2011. 
5. Wolne wnioski. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła stwierdzeniem kworum 
przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokół z dnia 15 grudnia 2010 r. został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 4. Skarbnik MG, prof. Krzysztof  Szałucki wprowa-
dził radnych w tematykę zadań budŜetowych dot. opieki 
zdrowotnej. Plan wydatków zbliŜony jest kwotowo do 
roku 2010, a  inwestycje ograniczone zostały do 1/3 
wysokości środków roku poprzedniego. Programy profi-
laktyczne będą realizowane na podobnym poziomie 

finansowania, przy czym część zadań zapisanych jest w 
innych działach budŜetu, poniewaŜ podmiot i wydział 
realizacyjny są inne (np. referat osób niepełnosprawnych, 
organizacje poŜytku publicznego). Na programy profilak-
tyki zdrowotnej przewidziano w projekcie budŜetu kwotę 
2.933.950 zł. Zaplanowane środki finansowe z dochodów 
tytułem opłat za wydane zezwolenie na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w wysokości 5.400.000 wydatkowane 
będą na realizację gminnych programów profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych (5.120.000 zł) 
oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (280.000 zł), zgodnie z zapisami ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski poprosił o wyjaśnienia w 
sprawie programów profilaktycznych, w tym programu 
dot. szczepień HPV. Radny stwierdził, Ŝe pomimo do-
stępności na rynku dwóch rodzajów szczepionek przeciw 
onkogennym typom HPV, gdyński program profilaktycz-
ny został tak skonstruowany, Ŝe zawęził moŜliwość 
wyboru tylko do jednej szczepionki. Miasta, które dopu-
ściły dwóch producentów, stawiając na grę rynkową, 
zredukowały koszty o 1/3.   
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła pani Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel: głównym kryterium wyboru szczepionki w 
Gdyni była wartość i zakres ochrony. Uzyskane w tej 
materii opinie ekspertów,  rekomendowały szczepionkę 
czterowalentną. Trudno zaakceptować sytuację, w której 
przerzuca się odpowiedzialność za wybór odpowiedniej 
szczepionki na rodzica. Miasto realizuje program i po-
dejmuje odpowiedzialność za wybór szczepionki. Nie ma 
moŜliwości skonfrontowania obu dostępnych w Polsce 
szczepionek, poniewaŜ producenci do badań wykorzystu-
ją róŜne (nieporównywalne) metody.  Gmina nie moŜe 
zakupić szczepionek, dokonuje tego wyłoniony w kon-
kursie podmiot, spełniający określone kryteria (program 
na lata 2011-2013 skierowany jest do świadczeniodaw-
ców posiadających aktywną listę zameldowanych w 
Gdyni dziewczynek urodzonych w latach 1997, 1998, 
1999. Do obowiązków oferenta naleŜy zakup szczepionki 
przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11, transport i 
przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zaleceniami producenta - łańcuch chłodniczy). Koszty 
realizacji programu zostały oszacowane przy uwzględ-
nieniu ilości dziewczynek w wyznaczonym przedziale 
wiekowym i pozostałych z poprzedniej tury programu 
(2008 - 2010). 
Pan prof. K. Szałucki omówił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2011 – 2022, która powinna być przyjęta z 
budŜetem MG. Wieloletni Plan Inwestycyjny staje się 
załącznikiem do prognozy, która ma inne charakterystyki, 
skupia się na tym, aby Minister Finansów mógł kształto-
wać i kontrolować poprzez specyficzne „veto” zadłuŜenie 
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gmin. Kontrola zadłuŜenia obejmuje okres od 2011 roku 
do końca spłaty zobowiązań – w przypadku Gdyni obej-
muje ona okres do 2022. Pan Skarbnik omówił zasady i 
reguły tworzenia budŜetu wynikające z przepisów znowe-
lizowanej ustawy o finansach publicznych. Poinformował 
takŜe, Ŝe RIO wydała pozytywną opinię w sprawie WPF. 
Członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
tej sprawie w głosowaniu: 3/0/0. 
Pani wiceprezydent Ewa Łowkiel udzielała dalszych 
wyjaśnień w sprawie programów profilaktycznych w 
2011 roku. W kwocie 2.718.950 zł. zarezerwowane zo-
stały środki na nowe programy (m.in.: badania tarczycy), 
które obecnie są na etapie przygotowań (konsultacji). 
Część konkursów dla podmiotów mających realizować 
dany program zostało juŜ rozstrzygniętych (na okres 3 
lat).  
Przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieje moŜliwość 
zwiększenia ilości miejsc w filii Ŝłobka przy ul. Demp-
towskiej. Zainicjowało to dyskusję na temat opieki nad 
małymi dziećmi. Filia Ŝłobka przy ul. Demptowskiej 
zapewnia opiekę dla 40. dzieci w dwóch grupach wieko-
wych. Budynek filii będzie remontowany i stopniowo 
rozszerzany o miejsca dla przedszkolaków. Obecnie w 
kolejce na miejsce w tej placówce oczekuje troje (w skali 
całej Gdyni oczekuje ok. 58) dzieci. Pani Wiceprezydent 
mówiła o polityce miasta w tym zakresie na dalsze lata, 
w tym o trudnościach z ustaleniem kryteriów naboru 
dzieci do Ŝłobka.  
Po zamknięciu dyskusji członkowie komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekt budŜetu w głosowaniu; 4/0/0. 
Ad 5. W dyskusji na temat wniosków do budŜetu radny 
Bogdan KrzyŜankowski powrócił do sprawy zakupu 
defibrylatora dla DPS przy ul. Pawiej oraz utrzymania na 
poziomie z roku 2010 kwot dotacji na inwestycje w 
szpitalach. Przewodnicząca zaproponowała, aby dyrekcja 
DPS wystąpiła z wnioskiem o zakup defibrylatora do 
MOPS, ewentualnie w przypadku odmowy – do Komisji 
Zdrowia. Natomiast na temat zmniejszenia środków 
finansowych na dotacje dla szpitali wypowiadała się pani 
Ewa Łowkiel, którą wynikające z oszczędności cięcia 
dotykające szpitale głęboko zmartwiły. Rozumie jednak 
powagę sytuacji ekonomicznej miasta, a przez to ko-
nieczność redukcji pewnych wydatków i zaapelowała do 
radnych, Ŝeby nie dokładać wnioskami zadań do budŜetu, 
na które nie ma pieniędzy. Przewodnicząca stwierdziła, 
Ŝe Skarbnik na bieŜąco monitoruje sytuację budŜetową, 
udziela aktualnych informacji i jeŜeli zaistnieje moŜli-
wość, będzie moŜna zwiększyć dotacje dla szpitali. 
Ad 6. Termin kolejnego posiedzenia został ustalony na 
26 stycznia br. Przewodnicząca poprosiła radnych o 
przesłanie pocztą elektroniczną propozycji dot. tematyki 
spotkania z przedstawicielami NFZ. Na następnym po-
siedzeniu omawiana będzie problematyka kolejnych 
spotkań i plan pracy komisji w 2011 roku.  
Pani Wiceprezydent przedstawiła syntetyczną informację 
na temat działań w sprawie zaistniałej sytuacji w gdyń-
skiej kardiologii.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 24 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Korespondencja 
2. Nazwy ulic 
3. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 

Członkowie komisji zapoznali się z korespondencją. 
Ad. 2 
Podczas nadawania nazw nowym ulicom na Wiczlinie 
zostanie uwzględniona propozycja gdyńskiego ZHR – 
nadania kolejnym ulicom imion harcerzy. 
Zmiana nazwy części ul. Bema na ul. Franciszkańską - 
Komisja rozwaŜy propozycję. 
Ad. 3 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 26 stycznia: 
 

Porządek obrad:  

7. Otwarcie obrad. 
8. Przyjęcie porządku obrad. 
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
10. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowa-

nych na sesję 2 lutego 2011 r.  
11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła stwierdzeniem kworum 
przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokół z dnia 5 stycznia br. po uzupełnieniu 
uwag zgłoszonych przez radnego Bogdana KrzyŜankow-
skiego, zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.  
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Domu 
Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycz-
nych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, zreferował 
Wiceprezydent Michał Guć. Statuty obu placówek zosta-
ły dostosowane do ich nowego charakteru i organizacji, 
wynikających z zarządzenia Prezydenta MG 
(24.11.2009). Szczegóły organizacyjne jednostek, zawar-
te są w regulaminach dostępnych na stronach BIP. Po 
dyskusji nad projektem członkowie komisji zaopiniowali 
go pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Przewodniczący Komisji Statutowej RMG radny Andrzej 
Kieszek omówił projekty uchwał w sprawie nadania 
Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBIT-
NE ZASŁUGI DLA GDYNI”: dr Marii Kozieleckiej, 
Ryszardowi Wolińskiemu oraz Mikołajowi Ziółkow-
skiemu. Projekty uzyskały pozytywną opinię w odręb-
nych głosowaniach, z jednakowym wynikiem: 5/0/0.  
Kolejne projekty uchwał przedstawiła Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel:  
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0; 
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Komisja zaopiniowała projekt budŜetu Miasta na rok 
2011 z autopoprawką - opinia pozytywna w głosowaniu: 
4/0/1, a takŜe projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2011-
2022 z autopoprawką - opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0.  
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 16 lutego 2011 
r. godz. 17.00 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 26 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta, 

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

przyjęcia budŜetu Miasta na rok 2011 (projekt 
uchwały przekazano P.T. Radnym w terminie 
wcześniejszym) 

opinia pozytywna – 5/2/1 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta 
Gdyni na lata 2011-2022 (projekt uchwały 
przekazano P.T. Radnym w terminie wcześniej-
szym), 

opinia pozytywna – 5/0/3 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 
kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem 
Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o 
realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprze-
targowej współwłasności nieruchomości Gminy 
Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w od-
niesieniu do lokalu mieszkalnego połoŜonego w 
Warszawie, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działki drogo-
wej połoŜonej przy ul. Hozjusza, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działki drogowej zapisanej w KW Nr 
GD1Y/00028459/2 połoŜonej w pasie ulicy 
Droga Gdyńska, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działki drogo-
wej przy ul. Maciejewicza, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działek drogowych zapisanych w KW nr 
GD1/00030328/2 połoŜonych w pasie ulicy 
Płka Stanisława Dąbka, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 43 (dr Maria Kozielecka), 

opinia pozytywna – 6/0/0 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 44 (Ryszard Woliński), 

opinia pozytywna – 6/0/0 

nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 45 (Mikołaj Ziółkowski). 

opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 

Członkowie komisji otrzymali do zapoznania się materia-
ły z ZDiZ na temat zimowego utrzymania miasta. Ewen-
tualne pytania moŜna wysyłać do przewodniczącego 
komisji, a on przekaŜe je dyrektorowi ZDiZ.  
Na następne posiedzenie zaproszony zostanie dyrektor 
Biura SPP, celem omówienia funkcjonowania Strefy. 
Następne posiedzenie – 16 lutego, godz. 15.30. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 31 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącej komisji. 
3. Propozycje tematów, które będą przedmiotem 

dyskusji na  przyszłych posiedzeniach. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad Rady Miasta 
Gdyni. 
4.1. – w spr. przyjęcia budŜetu Miasta na rok 2011: 
Treść autopoprawki do budŜetu w części dotyczącej 
edukacji przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. wieloletniej prognozy finansowej …: 
Projekt z autopoprawką przedstawioną przez Wiceprezy-
dent E. Łowkiel zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 
4 gł. za 
Projekty od 4.12 do 4.14 dot. nadania Medali im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego zaopiniowano jednogłośnie pozy-
tywnie: 4 gł. za 
Ad 2. 
Na Wiceprzewodniczącą komisji wybrano jednogłośnie 
(3 gł. za) radną Mirosławę Balsewicz.  
Ad 3.  
Radny Andrzej Bień wnioskował o poświęcenie niektó-
rych z przyszłych posiedzeń omówieniu następujących 
zagadnień:  
- przyszłe funkcjonowanie systemu edukacji w Gdyni w 
kontekście planowanej likwidacji kuratoriów; 
- stopień przygotowania gminy do przyjęcia w roku 2012, 
do klas pierwszych, 2. roczników dzieci; 
- potrzeby inwestycyjne szkół (prośba o przygotowanie 
przez Wiceprezydent pisemnej informacji) 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 2 lutego: 
 
Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych 

na sesję RMG.  
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczął wiceprzewodniczący komisji 
Grzegorz Taraszkiewicz. Do porządku obrad nie wnie-
siono uwag. 
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Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił projekty 
uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunal-
nym, które poddano pod kolejne głosowania: 
a. uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej współwłasności nieruchomości 
Gminy Gdynia i osoby fizycznej, przysługującej w odnie-
sieniu do lokalu mieszkalnego połoŜonego w Warszawie, 
opinia pozytywna – 6/0/0; 
b. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej połoŜonej 
przy ul. Hozjusza, opinia pozytywna – 6/0/0; 
c. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogo-
wej zapisanej w KW Nr GD1Y/00028459/2 połoŜonej w 
pasie ulicy Droga Gdyńska, opinia pozytywna – 6/0/0; 
d. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. 
Maciejewicza, opinia pozytywna – 6/0/0; 
e. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek dro-
gowych zapisanych w KW nr GD1/00030328/2 połoŜo-
nych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka, opinia pozy-
tywna – 6/0/0. 
Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski zwrócił uwa-
gę na porządkowanie spraw terenowo – prawnych, po-
przez uchwały w sprawach przejęcia gruntów od Skarbu 
Państwa - procedury te są konieczne i potrwają jeszcze 
wiele lat. 
Autopoprawki do projektu budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni omówił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. 
Zmiany zaproponowane w autopoprawkach wynikają z 
kilku przyczyn: zwiększenia dochodów i przychodów, a 
takŜe wydatków, wniosków komisji RMG oraz wnio-
sków jednostek organizacyjnych, rozpatrywanych przez 
radę przed przyjęciem budŜetu. Członkowie komisji 
zaopiniowali pozytywnie autopoprawkę do budŜetu w 
głosowaniu: 7/0/0. W związku ze zmianami w projekcie 
budŜetu uległa zmianie takŜe Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa dla Miasta Gdyni, do której zgodnie z obowią-
zującymi zasadami naleŜy wpisać zadania przyszłościo-
we. Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie komisji za-
opiniowali propozycje zawarte w autopoprawce pozy-
tywnie w głosowaniu: 6/0/1. Następnie pozytywnie za-
opiniowano projekt uchwały budŜetowej ze zmianami, w 
głosowaniu: 5/0/2.  
Wiceprezydent Marek Stępa omówił projekt uchwały w 
sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwiet-
nia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a 
Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta 
Sopotu. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 3. Protokoły z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte 
bez uwag w kolejnych głosowaniach: 6.XII – 4/0/2, 
21.XII – 6/0/0, 4.I – 6/0/0. 
Ad 4. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 15 
lutego 2011 r.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 16 lutego: 
 
Porządek obrad: 

12. Otwarcie obrad. 
13. Przyjęcie porządku obrad. 

14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
15. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowa-

nych na sesję 2 lutego 2011 r. w sprawach: 
- (druk 4.5) zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia 
przepisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających z 
komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Ko-
munikacji Miejskiej w Gdyni, 
- (druk 4.6) zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Mia-
sta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, 
opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach 
regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodne-
go) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organi-
zowanego przez ZKM w Gdyni, 
- (druk 4.7) ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, 

16. Korespondencja.  
17. Wolne wnioski. 
18. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji 
Danuta Reszczyńska powitaniem zebranych i stwierdze-
niem kworum. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Protokoły z dn. 5.01.2011 i 26.01.2011 przyjęto 
bez uwag.  
Ad 4. Projekty uchwał w sprawach zmian przepisów 
porządkowych oraz taryfowych w komunikacji miejskiej 
i transporcie wodnym (tramwaj wodny) omówił prof. 
Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM w Gdyni, wspiera-
ny przez Wiceprezydenta Marka Stępę. Pan Dyrektor 
uzasadniał wprowadzane uchwałą podwyŜki cen biletów 
za przejazdy, a takŜe przedstawił zakres ulg i zmian w 
przepisach, umoŜliwiających m.in. bezpłatny przewóz 
rowerów, wózków (bez dziecka), nart, małych zwierząt 
domowych oraz bagaŜu podręcznego. Poinformował 
takŜe o planowanych zakupach nowego taboru w po-
szczególnych przedsiębiorstwach przewozowych, świad-
czących usługi komunikacyjne dla miasta (PKT, PKA, 
PKM). Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 
projekty uchwał w kolejnych głosowaniach, z jednako-
wym wynikiem: 3/0/0. 
Ad 5. Brak korespondencji przychodzącej. 
Ad 6. Przewodnicząca poinformowała o planowanym na 
2 marca br. (godz. 16.00) posiedzeniu komisji z udziałem 
p. Barbary Kawińskiej, p.o. Dyrektora Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku.  
Dyskutując na temat planu pracy komisji radny Bogdan 
KrzyŜankowski zaproponował cykliczne spotkania z 
MOPS i jednostkami sfery pomocy społecznej, OPiTU, 
pogotowia ratunkowego, itp. Przewodnicząca akceptując 
propozycję, stwierdziła, Ŝe spotkanie z przedstawicielami 
MOPS moŜe odbyć się w maju.  
Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 2 marca, godz. 
16.00, natomiast godzina stałego terminu posiedzeń 
komisji została przesunięta na 17.30 (środa, tydzień przed 
sesją RMG). 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 16 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 
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2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymi-
liana, Redowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezer-
watu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z oto-
czeniem. – opinia pozytywna – 7/0/0, 

2. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części dzielni-
cy Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana 
w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i 
Świętojańskiej. – opinia pozytywna – 5/0/3, 

3. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdu-
jących się na terenie administracyjnym Gminy 
Miasta Gdyni. – opinia pozytywna – 7/0/0, 

4. w sprawie wyraŜenia zgody na pokrycie udzia-
łów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. z siedziba w Gdyni wkładami niepienięŜ-
nymi (aport) w postaci prawa własności nieza-
budowanych nieruchomości gruntowych – opi-
nia pozytywna – 6/0/0, 

5. w sprawie: wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego zabudo-
wanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ol-
gierda 13. – opinia pozytywna – 6/0/0, 

6. w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie na 
rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach Po-
wiatu nieruchomości przeznaczonej pod drogę 
publiczną. – opinia pozytywna – 7/0/0, 

7. w sprawie: powołania wiceprezydenta Michała 
Gucia do Zgromadzenia Komunalnego Związ-
ku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – opinia 
pozytywna – 7/0/0, 

8. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2011; – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

9. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z 2 lutego 2011 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2011 – 2022. – opinia pozytywna – 8/0/0, 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przypomniał o zaplanowanym 
na dzień jutrzejszy spotkaniu z mieszkańcami w sprawie 
EkoDoliny. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-01-24: 
 
628/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do repre-

zentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspól-
ników PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 

 
2011-01-25: 

 
629/11/VI/S - organizacji akcji kurierskiej na terenie 

miasta Gdyni , trybu doręczania kart po-
wołania i rozplakatowania obwieszczeń 
o stawieniu się osób do czynnej słuŜby 
wojskowej. /zastrzeŜone/ 

 
2011-01-26: 

 
630/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu na-

gród dla laureatów Międzyszkolnego 
Konkursu „Baśnie, legendy i tradycje 
Kaszub” organizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 12 w Gdyni 

631/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu na-
gród dla laureatów III edycji międzysz-
kolnego konkursu języka angielskiego 
dla szkół podstawowych „Hurray! I know 
English!” organizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 12 w Gdyni 

632/11/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni kosztów wyjaz-
du grupy uczniów i opiekunów do za-
przyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach 
wymiany polsko – niemieckiej 

633/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu na-
gród w międzyszkolnym konkursie dla 
szkół licealnych na projekt strony inter-
netowej pt. „Niemcy i Polska- młodzieŜ 
dba o dobrosąsiedzkie relacje” organi-
zowanego przez X Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

634/11/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w 
Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii 
w ramach wymiany międzyszkolnej 

635/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów oraz materiałów niezbędnych 
do organizacji V edycji międzyszkolnego 
konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki 
Umysłów” organizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 13 w Gdyni 

636/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

637/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

638/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

639/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

640/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

641/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

642/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

643/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

644/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Gdyni 

645/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom 
fizycznym udziału wynoszącego 
450/60.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
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Gdyni, przy ul. Benisławskiego, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa – Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej 

646/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 15485/10/V/M z dnia 22 
czerwca 2010 roku 

647/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 487/11/VI/M z dnia 04 
stycznia 2011 roku 

648/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16455/10/V/M 
z 28 września 2010 r. w sprawie ustale-
nia ceny oraz wykazu lokalu niemiesz-
kalnego połoŜonego przy ul. Reja 16 w 
Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

649/11/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/3/MGG/3/D/11 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndi-
cate” S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Rolniczej (dz. nr 439/140 KM 65) 

650/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne oraz udzielenia 
zamówienia na realizację zadania mon-
taŜ i demontaŜ elementów identyfikacji 
graficznej Miasta Gdyni oraz wykonywa-
nie transparentów/banerów z nadrukiem 
i wydruków na potykacze podczas im-
prez z miejskiego kalendarza imprez w 
2011 roku 

651/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie za-
pytania o cenę do 193.000 EUR na za-
kup i dostawę papieru do drukarek i kse-
rokopiarek dla UMG w 2011r. 

652/11/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Morskim Oddziałem 
StraŜy Granicznej w Gdańsku, w sprawie 
dofinansowania kosztów funkcjonowania 
Placówki StraŜy Granicznej na terenie 
Miasta Gdyni w roku 2011 

653/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla po-
trzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Działki Leśne 

654/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 335/2010/VI/P 
z dnia 21.12.2010 r. w sprawie dostawy 
energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego 

655/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 336/2010/VI/P 
z dnia 21.12.2010 r. w sprawie przyłą-
czenia i dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

656/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Po-
godnej w Gdyni 

657/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w 
lokalu mieszkalnym w budynku połoŜo-
nym przy ul. Nowodworskiego w Gdyni 

658/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszkaniach 
gminnych w budynku połoŜonym przy ul. 
Arciszewskich w Gdyni 

659/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12898/09/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 listo-
pada 2009 r. 

660/11/VI/S - zatwierdzenia oferty na zakup drukarki 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi do 
drukowania identyfikatorów dla potrzeb 

działalności Biura Rady Miasta w 2011 
roku 

661/11/VI/S - zakupu artykułów elektrycznych dla 
UMG w 2011 r. 

662/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zmianę zarzą-
dzenia nr 366/10/VI/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 21.12.2010 w sprawie za-
kupu artykułów hydraulicznych, elektro-
narzędzi, zamocowań, śrub, wkrętów i 
gwoździ, artykułów metalowych, artyku-
łów remontowo - budowlanych oraz 
przeglądy i konserwacje sprzętu p-poŜ 

663/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 17062/10/V/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010 w sprawie wyraŜenia zgody 
na rozbiórkę budynku gospodarczego 
przy ul. 10 Lutego 24 

664/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojaz-
du na własność Gminy, na drogę postę-
powania sądowego 

665/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie 
nadzoru nad gminnymi odłowniami dzi-
ków, połoŜonymi na terenie Gminy Gdy-
nia 

666/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14 000 EUR, na prowadzenie 
kompleksowej obsługi spraw związanych 
z obecnością dzikiej zwierzyny na tere-
nie gminy Miasta Gdyni 

667/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 15399/V/10/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
15.06.2010 r. 

668/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/362/UI/123/W/2010 z dnia 
21.06.2010 r. dotyczącej wykonania do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej 
rozbudowy kanalizacji deszczowej i drogi 
wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyń-
skiego w Gdyni 

669/11/VI/U - świadczenia usług transportowych w 
zakresie przewozu kurierów Urzędu 
Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w 
czasie trwania akcji kurierskiej 

670/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/600/UI/227/W/2010 z dnia 
26.10.2010 r. na wykonanie robót zada-
nia pn. „Budowa kanału deszczowego w 
rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylo-
tem do Basenu Prezydenta” 

671/11/VI/K - przekazywania opłat za postępowanie 
sądowe związane z wpisem hipotek 
przymusowych do ksiąg wieczystych 

672/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności za pobyt w Izbie 
Wytrzeźwień 

673/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją podatków, opłat oraz nie-
podatkowych naleŜności budŜetowych 

674/11/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację 
wyroków sądowych dotyczących zwrotu 
części opłaty za kartę pojazdu 

675/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności z tytułu mandatów 
karnych 

676/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
czynności biurowo-administracyjnych 
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związanych z przygotowaniem bazy da-
nych instalacji emitujących pola elektro-
magnetyczne 

677/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR, na zakup kukury-
dzy do zanęcania dzików, do gminnych 
odłowni dzików 

678/11/VI/O - wyraŜenia zgody na zmianę umowy nr 
KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziała-
nia Prezydenta Miasta Gdyni i Nadle-
śnictwa Gdańsk w zakresie ochrony 
zwierzyny łownej 

679/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

680/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla po-
trzeb systemu alarmowego miasta Gdyni 

681/11/VI/P - opłat abonamentowych karty SIM 
systemu GPS w MCZK 

682/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę na-
sadzeń roślinnych na wybranych kwiet-
nikach sezonowych na terenie Miasta 
Gdyni 

683/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację i reali-
zację 36 Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni 

684/11/VI/M - przekazania do korzystania jednostce 
budŜetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. 
Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu 
lokalu uŜytkowego przy ul. Warszawskiej 
42, stanowiącego własność Gminy Mia-
sta Gdyni 

685/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie za-
pytania o cenę do 193 000 EUR na wy-
konanie druków własnych w 2011r. 

686/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na druk zaproszeń okoliczno-
ściowych 

687/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wynajem powierzchni reklamowej na 
zewnętrznym nośniku reklamowym na 
promocję imprez z kalendarza imprez 
miejskich 

688/11/VI/S - obwodów głosowania, ich granic i 
numerów oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych w wyborach do rad 
dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 
roku 

689/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193 000 EUR 
na dostawę naturalnej wody źródlanej, 
dzierŜawę i sanityzację dystrybutorów 
oraz dostawę naturalnej wody mineralnej 
średniozmineralizowanej niegazowanej, 
gazowanej i kubków jednorazowych dla 
UMG w 2011r 

690/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup kopert 
utajnionych dla UMG w 2011r do 14 000 
EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta 

691/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup wykładziny 
podłogowej, klejów oraz listew na po-
trzeby UMG wartości do 14.000 EUR 

692/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu na-
gród dla laureatów zawodów okręgo-
wych Ogólnopolskiej Olimpiady Geogra-
ficznej, która odbędzie się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (III Li-
ceum Ogólnokształcące) w Gdyni 

693/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu na-
gród dla laureatów Eliminacji Okręgo-
wych XL Olimpiady Biologicznej współ-
organizowanych przez VI Liceum Ogól-
nokształcące w Gdyni oraz Komitet 
Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy 
Wydziale Biologii UG 

694/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. 
oraz KB/301/UI/89/W/2010 z dnia 
01.06.2010 r. na wykonanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego budowy sali 
gimnastycznej przy Liceum Ogólno-
kształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 
34 

695/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wyko-
nanie robót w ramach zadania pn. „prze-
budowa układu drogowego wraz z infra-
strukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdy-
ni” realizowanym w trybie Lokalnych Ini-
cjatyw Inwestycyjnych 

696/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/494/UI/194/W/2010 z dnia 
14.09.2010 r. dotyczącej zadania pn.: 
„Budowa ulicy Zielnej w Gdyni” 

697/11/VI/U - akceptacji zmiany treści Umowy nr 
KB/573/UI/217/W/2010 z dnia 15 paź-
dziernika 2010 r, dotyczącej zadania: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. 
Rdestowej w Gdyni” 

698/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego oraz wykonanie zamiennego 
projektu budowlanego w związku z reali-
zacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Ce-
chowej w Gdyni” 

699/11/VI/R - powołania Zespołu ds. realizacji pro-
jektu pn.:„WdroŜenie Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem Tristar w 
Gdańsku, Gdyni i Sopocie” oraz przyję-
cia procedur wdraŜania ww. projektu 

700/11/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej w ramach uczestnictwa 
Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomor-
skie w Unii Europejskiej” 

701/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie studni wo-
domierzowej w ul. Leszczynki 

702/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na wykonanie do-
datkowych robót w ramach zadania: 
„Przebudowa układu drogowego Węzła 
Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni” 

703/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną: 
”Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni” 
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704/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 14.000 EUR na wyko-
nanie koncepcji i wielobranŜowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
wnętrz kaplicy pogrzebowej zlokalizowa-
nej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 

705/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy doty-
czącej zadania: „Rozbudowa ulicy Lesz-
czyki w Gdyni” 

706/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 16/2011 do 
umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem In-
tegracyjnym „Promyk” w sprawie realiza-
cji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na prowadzeniu 
ośrodka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych w Gdyni na bazie obiektów 
przy ul. Macierewicza 11 w Gdyni 

707/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 13/2011 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 
lat 

708/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sado-
wego 

709/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na organizację uroczystej 
Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2011 r. 
w Teatrze Muzycznym im. Danuty Ba-
duszkowej w Gdyni – z okazji 85. roczni-
cy nadania praw miejskich Gdyni 

710/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
organizację uroczystej Sesji Rady Miasta 
w dniu 10.02.2011 r. w Teatrze Muzycz-
nym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – 
z okazji 85. rocznicy nadania praw miej-
skich Gdyni 

711/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie tabliczek 
grawerowanych do Medalu im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczą-
cego Rady Miasta „Czas Gdyni” 

712/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie metalowych plakiet odzna-
czenia „Czas Gdyni” i wyróŜnień „Czas 
Gdyni” 

713/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na prowadzenie projektu muze-
alno-edukacyjnego w 2011 r. 

714/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
nakręcenie i montaŜ filmu o nominowa-
nych i nagrodzonych Medalem im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą 
„Czas Gdyni” 

715/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac w zakresie aktualiza-
cji mapy zasadniczej m. Gdyni, w opar-
ciu o materiały gromadzone w zasobie 
geodezyjno-kartograficznym Wydziału 
Geodezji, będące wynikiem prac geode-
zyjnych jednostek wykonawstwa geode-
zyjnego 

716/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4845000 EURo na wykonanie 
zadania: „Budowa rowu odprowadzają-
cego wody opadowe i roztopowe wraz z 
wewnętrzną drogą dojazdową oraz 
przebudowa infrastruktury technicznej w 
Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej” 

717/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup akumulato-
ra do samochodu poŜarniczego OSP 
Wiczlino Volkswagena Transportera 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [30] – 11.03.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 

sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych przy skrzyŜowaniu 
ul. Kartuskiej i Rozewskiej w Gdyni Chyloni 

2. [31] - 11.03.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie sfinansowania „Święta ulicy Chyloń-
skiej” z budŜetu miasta 

3. [32] – 11.03.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie realizacji przez spadkobiercę p. 
Z.Gackowskiego wniosku w sprawie rejestracji 
szkód wojennych na terenie miasta Gdyni. 

4. [33] - 11.03.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie korespondencji ABK z członkami 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rolniczej 
12, 

5. [34] - 11.03.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie wstrzymanej moŜliwości wykupu lo-
kalu komunalnego przy ul. Obrońców Wybrze-
Ŝa  13D/2 w Gdyni (Jońscy). 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


