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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 17 

26 października 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.10.11, godz. 08.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 8 czerwca: 
 

Posiedzenie komisji odbyło się w klubie Osiedlo-
wym „Apteka” w Gdyni, przy ulicy Opata Hackiego 17 
A. Otwarcie klubu to jedno z podjętych działań w szero-
ko zakrojonej akcji rewitalizacji społecznej części dziel-
nicy Chylonia – rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenho-
fa. Ta zaniedbana do tej pory część Gdyni stopniowo 
buduje swoją toŜsamość w myśl głównej idei – nic nie 
dzieje się bez mieszkańców. W realizacji tych zadań 
pomagają zarówno profesjonaliści tzw. animatorzy spo-
łeczności lokalnej, streetworkerzy, jak i pracownicy 
pobliskiego „Mrowiska” czy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Członkowie komisji zapoznali się z działalno-
ścią klubu, a takŜe rozmawiali z przedstawicielami 
MOPS o bieŜących i przyszłych zadaniach ośrodka. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził zaniepokojenie 
artykułami prasowymi dot. sytuacji p. Edyty Wieczor-
kiewicz, matki, której ze względu na złe warunki bytowe 
odebrano niemowlę i umieszczono w placówce opiekuń-
czej. Radny uwaŜa, Ŝe sytuacja ta obnaŜyła lukę, która 
powstała w wyniku likwidacji Domu Samotnej Matki. W 
toku dalszej dyskusji przedstawiciel MOPS reprezento-
wał odmienne zdanie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 21 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

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

misji. 
Ad 1. Posiedzenie przywitaniem zebranych i stwierdze-
niem kworum rozpoczęła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska.  
Ad 2. Porządek przyjęto bez uwag. 

Ad 3. Do protokołu z posiedzenia w dniu 17.08 br. nie 
wniesiono uwag.  
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. w 
sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (zmienionej uchwałą nr IX/164/11 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 r.) zreferowała 
pani Agnieszka Kukiełko kierownik Gdyńskiego Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości. Po wysłuchaniu 
informacji na temat realizacji zadań w zakresie rehabili-
tacji zawodowej, członkowie komisji zaopiniowali pro-
jekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Koleje projekty przedstawił prof. Krzysztof Szałucki, 
Skarbnik MG: 
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜeto-
wej miasta Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
4/0/0. 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011 - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0. 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 
– 2022: opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0. 
Ad 5. Do Komisji wpłynęło pismo od mieszkańca w 
sprawie „uchwalenia i wprowadzenia przywilejów dla 
rodzin wielodzietnych z trojgiem dzieci – mieszkańców 
Gdyni (…)”. Skan pisma został rozesłany do członków 
Komisji.  
Ad 6. Po krótkiej dyskusji na temat sytuacji w Stowarzy-
szeniu PROMYK, moŜliwości nadzoru działalności 
stowarzyszeń i fundacji, którym w drodze konkursu 
miasto powierza realizację waŜnych zadań, radny Bog-
dan KrzyŜankowski sformułował następujące wnioski: 

1. wystąpić do MOPS z zapytaniem, jakie zada-
nia powierzono fundacji PROMYK i kto i w 
jaki sposób obecnie je realizuje, 

2. kto i w jaki sposób realizuje zadania wykony-
wane przez zlikwidowany Dom Samotnej mat-
ki, ile jest samotnych matek, w jaki sposób są 
wspierane. 

Ad 7. Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 19 
października 2011 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 22 września: 
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.  



2 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-
sji.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdyni – 
druk 4.1 – trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
miasta Gdyni.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdyni – 
druk 4.2: zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011.  
5. Przejazd do siedziby Rady Dzielnicy Mały Kack  
6. Działalność Rady Dzielnicy Mały Kack  
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdyni – 
druk 4.11: powołania MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni i 
nadania jej statutu.  
8. Sprawy róŜne, korespondencja.  
9. Zamknięcie posiedzenia.  
Ad. 1 
Przewodniczący B.Bartoszewicz otworzył obrady i 
stwierdził kworum. 
Ad. 2 
Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 18 
sierpnia br. 
Ad.3 
Zastępca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin przedstawi-
ła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011 -  
druk 4.2 

 - zaopiniowany pozytywnie  - wynik głosowa-
nia  6/0/0 –  

oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2011-2022  /pkt. 1 Aneksu do porządku obrad/ 

- zaopiniowany pozytywnie  - wynik głosowa-
nia  6/0/0 

Ad.4 
Zastępca Skarbnika Miasta przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
miasta Gdyni - druk 4.1 

 - zaopiniowano pozytywnie - wynik głosowa-
nia  6/0/0. 

Dalszemu posiedzeniu Komisji przewodniczyła Wice-
przewodnicząca – p.Beata Szadziul. 
Ad. 5 
Następnie członkowie Komisji udali się do siedziby Rady 
Dzielnicy Mały Kack w SP nr 13 przy ul.Halickiej. 
Ad.6 
Wiceprzewodniczący Rady – p.Marek Hermann przed-
stawił Komisji najwaŜniejsze osiągnięcia z działalności 
Rady Dzielnicy Mały Kack. Radni na wniosek Wice-
przewodniczącej Komisji – p.Beaty Szadziul - obejrzeli 
teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Wieluńskiej, który 
Rada finansuje etapami od kilku lat. 
Ad. 7 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powołania MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni i 
nadania jej statutu - 
 - zaopiniowany został pozytywnie - wynik głosowania  
5/0/0. 
Ad.8 
Nie było. 
Ad.9 
Wiceprzewodnicząca Komisji  zamknęła  posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 września: 

 
Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-

szonych na sesję RMG. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Taraszkie-
wicz, Wiceprzewodniczący Komisji.  
Ad 2. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do pla-
nów zagospodarowania przestrzennego omówiła p. Iwona 
Markesic z Biura Planowania Przestrzennego, które 
następnie kolejno członkowie komisji zaaprobowali w 
głosowaniach: 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni rejon ulic Śląskiej i Podolskiej – 
głosowanie:4/0/0. 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolno-
ści i Witomińskiej – głosowanie:4/0/0. 
Następnie wyjaśnień na temat projektów uchwał dot. 
gospodarki mieniem komunalnym udzielił Wiceprezy-
dent Bogusław Stasiak: 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Białostockiej – opinia pozytywna w głoso-
waniu: 4/0/0; 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki 
drogowej połoŜonej w pasie ul. Nowowiczlińskiej - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0; 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych 
leŜących w pasie ul. Metalowej opinia pozytywna w 
głosowaniu: 4/0/0; 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnier-
skiej opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0; 
- w sprawie aneks poz. 4: wyraŜenia zgody na zbycie w 
trybie przetargu zabudowanej nieruchomości, stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bosmańskiej; opinia pozytywna w głosowaniu: 
4/0/0; 
- w sprawie aneks poz. 5: wyraŜenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby 
fizycznej; opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0. 
Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski poinfor-
mował, Ŝe w trybie nadzwyczajnym zostaną wprowadzo-
ne do porządku sesji dwa projekty uchwał dot. zmiany 
statutu Gdyni i Regulaminu RMG. Zmiana tych doku-
mentów dotyczy wprowadzenia zapisów ułatwiających 
składanie projektów uchwał przez mieszkańców (inicja-
tywa obywatelska). Po zapoznaniu się z treścią projektów 
uchwał członkowie komisji zaopiniowali dokumenty 
pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki przedstawił 
projekty uchwał w sprawach: 
- trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej miasta 
Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 4/0/0; 
- zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011– opinia 
pozytywna w głosowaniu: 4/0/0; 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 
2 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022– opinia 
pozytywna w głosowaniu: 4/0/0. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 25 października. 
Przewodniczący poinformował o moŜliwości zorganizo-
wania dodatkowego posiedzenia w siedzibie SKM – o 
terminie członkowie komisji zostaną odpowiednio wcze-
śniej powiadomieni.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 17 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 26.10., 
2. Nazewnictwo ulic, 
3. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian do budŜetu miasta na 2011 rok – projekt 
zreferowała z-ca skarbnika, p. Alicja Helbin. 
Opinia pozytywna – 3/0/0. 

2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 4/0/0 
3. określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości na terenie Miasta Gdyni – opinia po-
zytywna – 4/0/0 

4. ustalenia stawek podatku od środków transpor-
towych. – opinia pozytywna – 4/0/0 

5. określenia zasad ustalania i poboru opłaty tar-
gowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wy-
sokości – opinia pozytywna – 4/0/0 

6. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany okre-
ślenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej 
na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości. 
– opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 2 
1. Nie ma zgody rady dzielnicy na nazwanie ron-

da na ObłuŜu imieniem księdza Blachnickiego. 
Komisja wróci do sprawy w późniejszym ter-
minie. 

2. na Kaczych Bukach nowe ulice zostaną na-
zwane imionami wojskowych, budowniczych 
Gdyni, inŜynierów. Propozycje nazwisk: 
Adamski, Recław, Waga, Nowotny, Titz-
Kosko, Głowacki, Skielnik, Kuśmierz. 

3. ulica pomiędzy torami kolejowymi a ul. Hut-
niczą otrzyma nazwę „owocową”, podobnie 
jak ulice w sąsiedztwie. 

Ad. 3 
1. Uroczystość nadania rondu imienia Izabeli Ja-

rugi-Nowackiej organizuje SLD, przedstawi-
ciel miasta weźmie udział jako zaproszony 
gość. 

2. Komisja zapoznała się z propozycją wznie-
sienia pomnika marszałka Piłsudskiego. Pro-
pozycja zostanie przedyskutowana, komisja 
wróci do niej w terminie późniejszym. 

______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-08-26: 
 

3153/11/VI/O - zawarcia umowy zlecenie na koor-
dynowanie praktykami w szkołach uczest-
niczących w projekcie "Praktyka czyni mi-
strza - nowatorski program praktyk na stu-
diach pedagogicznych PWSH" współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 

3154/11/VI/P - obsługi informatycznej Centrum 
Medialnego powołanego na czas regat The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

 
2011-08-30: 

 
3155/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację 5. Międzynarodowego 
Festiwalu Form Multimedialnych – TRAN-
SVIZUALIA 011 GDYNIA 

3156/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

3157/11/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2011 

3158/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 

3159/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu w sprawie opracowa-
nia przez Studentów programu funkcjonal-
no – przestrzennego i koncepcji zagospo-
darowania wybranych wnętrz międzyblo-
kowych w Śródmieściu Gdyni 

3160/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zin-
tegrowanego Planu ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni 

3161/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym nr 7 przy ul. Wójta Radtkego nr 
44 w Gdyni 

3162/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2752/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 
2011 roku dotyczącego pozwolenia na 
rozbiórkę sześciu garaŜy murowanych przy 
ul. Legionów w Gdyni – dz. nr 29, k.m. 60, 
obręb Gdynia 

3163/11/VI/M - ustanowienia dozoru lokali miesz-
kalnych nr 3 i 4 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Krośnieńskiej 11 w 
Gdyni 

3164/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym Nr 60 przy ul. Opata Hackiego 27 
w Gdyni 

3165/11/VI/M - wykonania prac konserwacyjnych 
wynikających z przeglądu tech. instalacji 
gazowej w budynkach Chwarznieńska 6, 
14, 24, 12 w Gdyni 

3166/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Nadzwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

3167/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3168/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie 
operatu szacunkowego nieruchomości przy 
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ul. Oliwkowej 14 celem przekształcenia 
uŜytkowania wieczystego we własność 

3169/11/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

3170/11/VI/M - nadania tytułu oficjalnego producen-
ta pamiątek i upominków zlotu Ŝaglowców 
The Culture 2011 Tall Ships Regatta oraz 
udzielenia wyłącznej licencji do uŜytkowa-
nia logotypu zlotu Ŝaglowców na pamiąt-
kach i upominkach reklamowych 

3171/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na opłatę notarialną i sądową/ul. 
Necla 4Am17 

3172/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na opłatę notarialna i sądową/ul. 
Batalionów Chłopskich 35-37 

3173/11/VI/P - wykonania projektu ulotki przezna-
czonej dla gdyńskich uczniów 

3174/11/VI/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyń-
skich uczniów 

3175/11/VI/P - współorganizacji Festiwalu Filmowe-
go Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 

3176/11/VI/P - współorganizacji jubileuszu 75. rocz-
nicy powstania Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej 

3177/11/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy 
alpinistycznej 

3178/11/VI/P - współorganizacji wystawy i wmuro-
wania tablicy pamiątkowej 

3179/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
noclegowych oraz posiłków dla studentów 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu opracowujących dokumentacje pro-
jektowe na potrzeby UM 

3180/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonej pod realizację inwestycji 
odprowadzania wód opadowych z oś. Po-
górze II 

3181/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Nowogrodzkiej 41 przeznaczonej do 
sprzedaŜy 

3182/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Korzeniowskiego 25A przeznaczonej do 
sprzedaŜy 

3183/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Świętojańskiej przeznaczonej do sprzeda-
Ŝy 

3184/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3185/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/182/D/2006 i MG/189/D/2006 ws. 
gruntu poł. Przy ul. Słonecznej 

3186/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej budynku Zespołu Szkół nr 14 w 
Gdyni 

3187/11/VI/M - przyłączenia dwóch budynków so-
cjalnych przy ul. śeglarzy 5 i 7 do sieci cie-
płowniczej OPEC 

3188/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozdzielenia instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody uŜytkowej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od 

szkolnej instalacji ciepłowniczej z budynku 
Zespołu Szkół nr 5 

3189/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup trzech 
kopiarek Canon 

3190/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na Biuro Rady Dzielnicy 
Witomino Leśniczówka 

3191/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na salę posiedzeń Rady 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

3192/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na wypłatę odszkodowania z tytu-
łu przejętych z mocy prawa na rzecz gminy 
nieruchomości drogowych (ul. Staro-
chwaszczyńska) 

3193/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Nordea Bank Polska S.A. 

3194/11/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla zadania „Prze-
budowa i remont (adaptacja) lokalu uŜyt-
kowego, przy ul. Morskiej 9-9a na potrzeby 
Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich” 

3195/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Komandorskiej 3 

3196/11/VI/S - zamówienia identyfikatorów z okazji 
Zlotu śaglowców 

3197/11/VI/M - akceptacji porozumienia dot. udo-
stępnienia Bałtyckiego Punktu Informacji 
Turystycznej na potrzeby zorganizowania 
spektaklu „Hejnał Gdyni” 

3198/11/VI/M - druku karty okolicznościowej z okazji 
Zlotu śaglowców 

3199/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „Spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez 
sportowych w 2011 r.” 

3200/11/VI/P - zmiany zarządzenie nr 3061/11/V/P 
w sprawie najmu części powierzchni da-
chu, elewacji budynku i gruntu na instala-
cję urządzeń systemu monitoringu wizyj-
nego 

3201/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

3202/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
12/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
przeznaczonej na działalność Vita-Med 
Centrum Opieki Medycznej z siedzibą przy 
ul. Wejherowskiej 59 

3203/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 16834/10/V/P 
w sprawie harmonogramu otwartych kon-
kursów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na zada-
nia realizowane w 2011 r. 

3204/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć opiekunczo-
wychowawczo-dydaktycznych wspomaga-
jących rozwój dzieci 

3205/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z ubezpieczeniem samo-
chodu marki ZUK A 16 w 2011 r – II rata 
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3206/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia-Zachód, a docelowo przeznaczo-
nych pod drogi publiczne /Rostkowscy/ 

3207/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździko-
wej, Cynamonowej w Gdyni” 

3208/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdy-
ni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3 

3209/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/238/UI/89/W/2011 na wykonanie kon-
cepcji odwodnienia dla ul. Wiczlińskiej oraz 
zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej 

3210/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie operatu 
wodnoprawnego dla zmienionego zakresu 
inwestycji pn: „Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ klifu nadmorskiego" 

3211/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn: „Wykonanie odwodnienia odcinka ul. 
Andaluzyjskiej w Gdyni” 

3212/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/221/UI/82/W/2011 na wykonanie roboty 
budowlanej „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. 
Wiczlińskiej w Gdyni” 

3213/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/390/UI/133/W/2011 na wykonanie ak-
tualizacji dokumentacji projektowej dla za-
dania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej 
w Gdyni – Oksywiu – etap II zmienianej 
aneksami nr 1 z 28.12.2010 r. i nr 2 z 
29.06.2011 

3214/11/VI/U - wynajmu sali OA „Ekspozycyjnej” w 
Wydziale Oceanografii i Geografii UG na 
organizację poczęstunku podczas konfe-
rencji pt: „Promowanie zrównowaŜonych 
środków transportu oraz aktywnej mobilno-
ści” w dniu 15 września 2011 r. w Gdyni w 
ramach projektu Trolley i Segment” 

3215/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zmienionego zakresu inwestycji pn: „Roz-
budowa ul. Puckiej i Chylońskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kar-
tuskiej wraz z budową ścieŜki rowerowej 
oraz budową i przebudową infrastruktury 
technicznej drogi” 

3216/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną „Roz-
budowa kanalizacji deszczowej i przebu-
dowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Ma-
kuszyńskiego w Gdyni” 

3217/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Rozbudowa kanalizacji deszczo-
wej i przebudowa drogi wewnętrznej się-
gacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni” 

3218/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabu-
dowań połoŜonych przy ul. Orłowskiej 1 w 
Gdyni 

3219/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku połoŜonego na działkach nr 58/30 i 
57/30 obr. Gdyni 

3220/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Wielkopolskiej 100 A Gdyni 

3221/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabu-
dowań przy ul. Chwarznieńskiej 198 Gdyni 

3222/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Zielonej 23 Gdyni 

3223/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku gospodarczego przy ul. Joachim-
czyka Gdyni 

3224/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Jana z Kolna 18 Gdyni 

3225/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy Al. Zwycięstwa 164 A Gdyni 

3226/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki dobu-
dówki do budynku mieszkalnego przy ul. 
Spacerowej 9 A Gdyni 

3227/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posia-
dania prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane dla inwestycji 
polegającej na przebudowie wewnętrznej 
instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 
2 w budynku przy ul. Kampinoskiej 2 

3228/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usunięcie awarii na pio-
nach sanitarnych w pomieszczeniach zaj-
mowanych przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym przy ul. Harcerskiej 4 

3229/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania umowy 
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
„1, 2, 3... – Powiatowy Program Oparcia 
Społecznego Osób z Zaburzeniami na lata 
2011 – 2013 szansą na efektywne wspar-
cie osób z zaburzeniami w środowisku 
społeczności lokalnej Gdyni” w ramach 
programu „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” 

3230/11/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

3231/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy nr KB/16/MOPS/2011 w sprawie 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 3 
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3232/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy nr KB/9/MOPS/2011 w sprawie 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 2 

3233/11/VI/P - współorganizacji koncertu młodzie-
Ŝowej orkiestry symfonicznej z Litwy 

3234/11/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
z Kotki 

3235/11/VI/P - organizacji Gdyńskiego Balu Organi-
zacji Pozarządowych i Jarmarku Organiza-
cji Pozarządowych w 16. rocznicę uchwa-
lenie pierwszego w Polsce Programu 
Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami 
Pozarządowymi 

3236/11/VI/P - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego na otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania: „Aktywi-
zacja Gdyńskiej MłodzieŜy” 

3237/11/VI/P - organizacji udziału gdyńskiej delega-
cji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Poza-
rządowych w Warszawie 

3238/11/VI/P - organizacji pobytu uczestników The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

3239/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta do-
tyczących wypłaty wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie z gruntu 

3240/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
2872/2011/VI/M w sprawie wynajęcia w 
trybie bezprzetargowym na okres do trzech 
lat lokalu uŜytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 
„Bankowiec” 

3241/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na 
ustawienie ławy stałej na części po-
wierzchni będącej częścią nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 
38 zabudowanej obiektami MHT 

3242/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy uŜyczenia nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy Al. Jana Pawła II z Rejono-
wym Zarządem Infrastruktury w Gdyni 

3243/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz stawki wywo-
ławczej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
przy ulicach: Witomińskiej, Spokojnej, Ko-
ścielnej, Owsianej, Frezerów, Kwiatkow-
skiego, Arciszewskich i Źródło Marii prze-
znaczonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

3244/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania materiałów promocyjnych zlotu 
Ŝaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta 

3245/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek 
okolicznościowych oraz etui do materiałów 
promujących miasto 

3246/11/VI/M - akceptacji treści umowy sponsoringu 
ze spółką śywiec SprzedaŜ i Dystrybucja w 
ramach współpracy przy okazji zlotu Ŝa-

glowców The Culture 2011 Tall Ships Re-
gatta Gdynia 

3247/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie bo-
iska sportowego i szatni oraz hali sporto-
wej dla Klubu Sportowego Sztorm w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w 
Gdyni 

3248/11/VI/O - zakupu tonerów i papieru do do 
drukarek dla Wydziału Edukacji w ramach 
projektu „Praktyka czyni mistrza-nowatorski 
program praktyk na studiach pedagogicz-
nych PWSH” 

3249/11/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla pod-
miotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakre-
su zajęć wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieŜy – II edycja 

3250/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
04/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
przeznaczonej na działalność NZOZ 
„Wzgórze Św. Maksymiliana” przy ul. Le-
gionów 67 

3252/11/VI/M - zmiany w umowie Nr 
SK/1467/MK/11 –W/2011 zawartej w dniu 
07 lipca 2011r. na opracowanie dokumen-
tacji przetargowej, SIWZ, wsparcie meryto-
ryczne, nadzór, odbiór i kontrolę prac doty-
czących: pilotaŜu ZSIN, rozbudowy aplika-
cji obsługujących zasób geodezyjny 

 
2011-08-30: 

 
3251/11/VI/P - organizacji uroczystości otwarcia 

regat The Culture 2011 Tall Ships Regatta 
i parady Ŝaglowców 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [94] – 17.10.2011 – radny Bogdan KrzyŜan-

kowski – w sprawie koncepcji Drogi Czerwo-
nej w Gdyni na odcinku od węzła Świętego 
Maksymiliana do dworca głównego PKP, 

2. [95] – 19.10.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie montaŜu bramownicy na ulicy 
Kcyńskiej, 

3. [96] - 19.10.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie zamontowania świateł lewoskrętów 
i zmodyfikowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu ulic Morskiej i Kartuskiej, 

4. [97] - 19.10.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie chodnika łączącego zabudowania 
przy ul. Morskiej 220,222, 224 z ul. Chyloń-
ską, 

5. [98] - 19.10.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie pozwolenia na budowę hipermarke-
tu Auchan w Gdyni Cisowej, 

6. [99] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie remontu ul. Krzywoustego, 

7. [100] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wprowadzenia zakazu ruchu dla po-
jazdów pow. 3,5 t na ul. Gniewskiej i Wejhe-
rowskiej, 
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8. [101] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
na ul. Kartuskiej na odcinku od skrzyŜowania z 
Morską i Raduńską, 

9. [102] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie szpaleru drzew przy ul. Morskiej, 

10. [103] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych przez ul. Hutniczą, 

11. [104] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wadliwych progów zwalniających na 
ul. Chabrowej, 

12. [105] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie naprawy nawierzchni ul. Południowej, 

13. [106] - 19.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie polityki miasta w zakresie remontów 
budynków komunalnych na przykładzie wy-
miany drzwi w budynku Zamenhofa 13, 

14. [107] - 20.10.2011 – radna Mirosława Król – w 
sprawie przeciąŜenia tornistrów i plecaków 
uczniów szkół podstawowych, 

15. [108] - 24.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie planów gminy wobec gruntu i bu-
dynku z pawilonem handlowym przy ul. Wid-
nej 1 oraz korespondencji p. A.Stempek, 

16. [109] - 24.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie prawidłowego funkcjonowania sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu przy Cen-
trum Handlowym Witawa. 

_________________________________________ 


