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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 24 

10 lutego 2012 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 10.02.12, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 17 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 

Gdyni – druk 4.1 – zmiany uchwały Rady Mia-
sta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 
Gdyni – druk 4.2: zmiany uchwały Rady Mia-
sta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 02.02.2011 r. w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 
Gdyni – druk 4.8: zmiany Wieloletniego Pro-
gramu Współpracy Miasta Gdyni z Organiza-
cjami Pozarządowymi na lata 2010-2015. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta 
Gdyni – druk 4.9: uchwalenia Programu 
współpracy Miasta Gdyni z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o których mo-
wa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2012. 

7. Sprawy róŜne, korespondencja.  
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący B.Bartoszewicz otworzył obrady i 
stwierdził kworum. 
Porządek obrad został przyjęty. 
Ad. 2 
Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 20 
października 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 4.1 
- zaopiniowany pozytywnie  - wynik głosowania  3/0/1. 
Ad.4 
Zastępca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin przedstawi-
ła 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 - druk 4.2 - zaopiniowano pozytywnie - 
wynik głosowania  3/0/2. 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz  
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wielolet-
niego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organiza-
cjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 – druk 4.8 - 
zaopiniowany pozytywnie  - wynik głosowania  5/0/0. 
Ad.6 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz  
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Pro-
gramu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 
– druk 4.9 -  zaopiniowany pozytywnie  - wynik głoso-
wania  5/0/0. 
Ad. 7 
Nie było. 
Ad.8  
Na tym zostało zakończone posiedzenie Komisji Samo-
rządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Kwestia pustostanów oraz nieruchomości będą-
cych w gestii TBS. 

3. Wolne wnioski.  
4. Terminy i tematyka kolejnych posiedzeń. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RMG: 
4.7.- w spr. zasad oddawania w dzierŜawę nieruchomości 
gminnych oraz ich obciąŜania: 
Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak 
poinformował o zamiarze wniesienia na sesji 2. autopo-
prawek do projektu. 
Projekt jest pochodną uchwały z 2008 r. zaktualizowana 
jest podstawa prawna. Pojawiły się teŜ nowe pojęcia, jak 
np. słuŜebność przesyłu. Uchwała reguluje takie kwestie 
jak obciąŜanie gminnych nieruchomości przez instytucje 
finansowe, jako forma zabezpieczenia poŜyczek i kredy-
tów zaciąganych przez gminę 
Radny B. KrzyŜankowski zapytał, czy projekt zawiera 
regulację dotyczącą zabudowy nieruchomości i zwrotu 
wartości nakładów.  
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Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ kwestie te przenosi się, zgod-
nie z aktualnym stanem prawnym, do zakresu kompeten-
cji Prezydenta.  
Radny B. KrzyŜankowski prosił o zinterpretowanie para-
grafu 1. (sprawa zbywania nieruchomości na rzecz wielo-
letniego dzierŜawcy). 
Wiceprezydent poinformował, iŜ zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomościami w sytuacjach, gdy rada 
zdecyduje o zbyciu, nieruchomość nie będzie wydzier-
Ŝawiana. WydzierŜawianie będzie stosowane w przypad-
kach, gdy nie będzie chętnych do kupna, a rada nie po-
dejmie decyzji o sprzedaŜy. Stosowany będzie teŜ drugi 
wariant, zgodny z ustawą, zgodnie z którym rada moŜe 
wyrazić zgodę na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym w 
odniesieniu do nieruchomości dzierŜawionych przez 
okres 10. lat.  
KaŜde zbycie nieruchomości wymaga obecnie decyzji 
rady, chyba Ŝe sąd wyda orzeczenie o zasiedzeniu.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gl. za 
4.11- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
/… nieruchomości poł. przy ul. Chabrowej: 
Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.12- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ własności 
nieruchomości: 
Przedstawił p. B. Stasiak. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty omówił Skarbnik Miasta Gdyni 
Krzysztof Szałucki: 
4.1.- w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011: 
Opinia pozytywna: 4/0/2 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia pozytywna: 4/0/2 
4.13- w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i 
przechowywanie pojazdów na parkingu strzeŜonym: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5 – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu /…/ - rejon ul. Nowej Kielnieńskiej: 
Projekt prezentował Dyrektor Biura Rozwoju Miasta 
Marek Karzyński.  
Opinia  jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6. – w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu /…/ - rejon Mola Rybackiego: 
Przedstawił p. M. Karzyński. 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.10- w spr. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014”. 
Treść dokumentu omówił Konserwator Miasta, pan Ro-
bert Hirsch.  
Na pytanie radnego B. KrzyŜankowskiego kto moŜe być 
wnioskodawcą w sprawie wpisania obiektu do rejestru 
zabytków p. R. Hirsch wyjaśnił, iŜ mogą to być osoby 
fizyczne, grupy entuzjastów, Rada Miasta. Wpis do 
rejestru jest czynnością rangi wojewódzkiej. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nie wyraził zgody np. na wpisa-
nie do rejestru willi „Śreniawa”.  
W związku z pytaniem r. J. Miotke o rangę kościoła pw. 
Michała Archanioła na Oksywiu,  p. Hirsch wyjaśnił, iŜ 
kościół jest wartością lokalną. Na pewno wielka jest – 
zdaniem konserwatora – wartość pamiątkowa kościoła.  
Komisja na wniosek r. J. Miotke zaproponowała włącze-
nie kościoła pw. Michała Archanioła do spisu obiektów o 
wysokiej randze lokalnej.  
W związku z pytaniem  Przewodniczącego komisji, 
radnego A. Bienia, o zmiany w stosunku do wcześniej-

szych działań w zakresie opieki nad gdyńskimi zabytka-
mi, p. R. Hirsch informował, iŜ duŜa część dotychczaso-
wych działań dalej się toczy. Wymaga to dokonywania 
bieŜących ustaleń róŜnych komórek, współpracy z RM. 
Gdyński program opieki nad zabytkami, a w szczególno-
ści system dotacji jest wiodący jeśli chodzi o Polskę. W 
mało którym mieście są tak dokładnie sprecyzowane 
zapisy co do ochrony obiektów w planach, czy w zakresie 
wpisów do rejestru zabytków jak w Gdyni.  
W związku z nawiązaniem przez r. A. Denisa do kwestii 
iluminacji obiektów modernistycznych, p. Hirsch zwrócił 
uwagę, iŜ wiąŜe się to z duŜymi kosztami. Kwestia ta 
będzie przedmiotem analiz.  
Na wniosek radnego Jerzego Miotke komisja sformuło-
wała postulat uzupełnienia punktu 5.2.2 załącznika nr 1 o 
następujące wydarzenia historyczne: 
- załoŜenie i rozwój Stoczni Gdynia, motorówka „Sama-
rytanka” jako pierwsza jednostka zaprojektowana i zbu-
dowana w stoczni (lata 20. XX wieku); 
- październik 1939 – rozpoczęcie przymusowych wysie-
dleń mieszkańców Gdyni; 
- 1939 rok – zamordowanie przez Niemców mieszkań-
ców Gdyni i Pomorza w Piaśnicy; 
- 1980 – strajki w zakładach pracy Gdyni 
W punkcie 5.7. wpisanie kościoła pw. Michała Archanio-
ła na Oksywiu - kolejny wniosek komisji. 
W punkcie 8.2. dodanie nazwy: Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie (wniosek jak i poprzednie przyjęty na prośbę 
r. J. Miotke).  
W związku z pytaniem r. P. Brutela, jakie są konsekwen-
cje dla właściciela obiektu z chwilą wpisania go do reje-
stru zabytków, p. Hirsch  wyjaśnił, iŜ ewidencja jest listą 
informacyjną. Są na niej takŜe obiekty objęte ochroną w 
planach. Sporej liczby obiektów dotyczy procedura wy-
stępowania o decyzje o warunkach zabudowy – w takich 
przypadkach jest obowiązek występowania o akceptację 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
W odpowiedzi na kolejne pytanie r. Brutela o środki 
konieczne do utrzymania we właściwym stanie obiektów, 
pan Hirsch stwierdził, iŜ często problemem są nie tyle 
środki, co brak motywacji właścicieli. Nie było jak dotąd 
drastycznych ograniczeń w zakresie dotacji.  
Pan R. Hirsch oświadczył: - Ewidencja jest listą otwartą. 
Jeśli zdaniem radnym naleŜy ją uzupełnić, będziemy to 
robić.  
Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 
7 gł. za 
Ad 2. 
Radny Jerzy Miotke stwierdził, iŜ zastanawiające jest, Ŝe 
nie ma pomysłu na zagospodarowanie pustostanów. 
Koszty ochrony tych obiektów są bardzo wysokie.  
Wiceprezydent poinformował, iŜ miesięczny koszt ochro-
ny jednego lokalu wynosi od 4. do 5. tysięcy zł.  
Radny J. Miotke wyraził swoją dezaprobatę w związku z 
uzyskaną przez siebie informacją, iŜ przez okres 9. mie-
sięcy ponad 80 pustych lokali wymagało ochrony.  
Radni poprosili o przygotowanie na posiedzenie w kolej-
nym miesiącu informacji nt. gospodarowania pustosta-
nami.  
Radny J. Miotke zwrócił z kolei uwagę na problem nieru-
chomości przy ul. Płk-a Dąbka i ul. Jantarowej, będących 
własnością TBS.  
W związku z uwagą Wiceprezydenta, iŜ TBS moŜe 
sprzedać w/w nieruchomości, radny I. Bekisz zwrócił 
uwagę, Ŝe TBS otrzymał przedmiotowe nieruchomości za 
symboliczne pieniądze. Prezydent wyjaśnił, Ŝe grunt 
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został wniesiony aportem do spółki i oszacowany zgod-
nie z wyceną rzeczoznawcy. 
Członkowie komisji zdecydowali o potrzebie poświęce-
nia jednego z kolejnych posiedzeń tematyce TBS, jak i 
problemowi niewykorzystanych gruntów oraz niezago-
spodarowanych lokali.  
Ad 3. 
Radny I. Bekisz wnioskował, aby budŜety na kolejne lata 
były przedmiotem odrębnych posiedzeń. W przypadku 
nakładania się na siebie terminów posiedzeń biuro po-
winno o tym informować w takim trybie, aby moŜliwe 
było dokonanie przez przewodniczących  stosownych 
ustaleń w celu nie kolidowania ze sobą wyznaczanych 
terminów.  
Ad 4. 
15 grudnia b.r. – godz. 17 
Tematy: 
- projekty uchwał; 
- informacja nt. pustostanów w Gdyni 
Zdecydowano, iŜ kwestia TBS będzie przedmiotem 
posiedzenia zwołanego w styczniu 2012 roku. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 24 
listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja nt. sprawy p. GraŜyny Kaczorow-
skiej Dereli. 

2. Projekt budŜetu na rok 2012. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Termin kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
Informacje związane ze sprawą mieszkaniową p. G. 
Kaczorowskiej Dereli, przekazane przez  Wiceprezydenta 
Bogusława Stasiaka:  
Lokal przy ul. Orzeszkowej 18/13 jest obecnie zajmowa-
ny przez Państwa Derela bezumownie. Uprzednia umowa 
najmu została zawarta przez pp. Derela z Gdyńską Spół-
dzielnią Mieszkaniową na okres 3. lat. Po upływie 3. lat 
Państwo Derela nie opuścili lokalu dobrowolnie, wobec 
czego SM wszczęła procedurę eksmisyjną. Zgodnie z 
orzeczeniem sądowym Państwu Derela przysługuje pra-
wo do lokalu socjalnego. Lokal przy ul. Orzeszkowej nie 
spełnia warunków lokalu mieszkalnego (pow. 4,81 m 
kw.). 
Dodatkowe okoliczności sprawy to wcześniejsza próba 
zameldowania w lokalu komunalnym przy ul. Janka 
Wiśniewskiego, który ostatecznie zdała gminie córka p. 
Kaczorowskiej Dereli kupując mieszkanie na ul. Kapitań-
skiej (o pow. ponad 50 m. kw.), w którym obecnie 
mieszka z synem.  
Dochód brutto wykazany przez Państwa Drela we wnio-
sku złoŜonym w roku 2009 wynosił ponad 2 800 zł., a 
więc przekroczone są kryteria dochodowe (780 zł. na 
osobę). Nie jest znany obecny dochód Państwa Derela.  
Państwo Derela oczekują przydzielenia im lokalu socjal-
nego poza kolejką z racji bardzo złych warunków w 
obecnie zajmowanym lokalu (szczegóły jak w piśmie 
zarchiwizowanym w materiałach komisji). 
ZwaŜywszy wysokość dochodów, jak i wcześniejsze 
wydarzenia, są podstawy, aby przypuszczać, iŜ Państwo 
Derela chcą swój problem mieszkaniowy rozwiązać z 
pomocą gminy. Lokal socjalny przyznawany jest na okres 
roku. Na taki lokal czekają w kolejce równieŜ inne osoby.  

Zarówno Państwo Derela jak i radny P. Stolarczyk, który 
wystąpił w przedmiotowej sprawie z interpelacją, zostali 
poinformowani o obowiązującej procedurze. 
Wiceprezydent stwierdził, iŜ przedmiotowa sprawa jest o 
tyle niebezpieczna, iŜ wyrok sądowy osadził ją w prawie 
lokalowym, a przecieŜ lokal przy ul. Orzeszkowej nie 
spełnia warunków lokalu mieszkalnego, wobec czego 
sprawa nie powinna być rozpatrywana w kontekście 
ustawy o ochronie lokatorów.  
Radny Ireneusz Bekisz wyraził dezaprobatę z racji podpi-
sania przez spółdzielnię umowy na lokal, który nie speł-
nia warunków lokalu mieszkalnego.  
Komisja zdecydowała o wystosowaniu do MOPS-u 
pisma z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowi-
skowego w celu stwierdzenia, czy Państwu Derela, do 
czasu przydzielenia lokalu socjalnego, nie naleŜy udzielić 
pomocy.  
Ad 2. 
Charakterystyki budŜetowe ujęte w projekcie budŜetu na 
rok 2012 przedstawiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani 
Alicja Helbin.  
Wskazując na czynniki, które wywarły zasadniczy wpływ 
na zaplanowany budŜet pani Helbin wymieniła: 
- ogólną sytuację gospodarczą (makroekonomia ma 
ogromne przełoŜenie na wewnętrzne budŜety); 
- reguły ustawy o finansach publicznych wyznaczające 
dochody i wydatki bieŜące (muszą się równowaŜyć, a 
zaciąganie kredytów na finansowanie inwestycji wymaga 
wypracowania środków) 
Pani Helbin przedstawiła, zgodnie z treścią projektu, 
wysokość oszacowanych dochodów w stosunku do prze-
widywanego wykonania w roku 2011 (o ponad 100 mln. 
zł. więcej), w tym dochodów bieŜących szacowanych na 
podobnym poziomie co w roku 2011. Dochody majątko-
we winny być dwukrotnie wyŜsze z racji środków euro-
pejskich przeznaczonych na finansowanie inwestycji. 
Kwota wydatków rośnie (głównie majątkowych). Część z 
nich to wydatki wcześniej zaplanowane, które zostały 
przesunięte z roku bieŜącego na rok 2012. Maleje nato-
miast dynamika wydatków bieŜących (poza projektami 
unijnymi). 
W dziale gospodarki mieszkaniowej, w zakresie wydat-
ków bieŜących, dynamika będzie ujemna z następujących 
powodów: 
- konieczność wypłacenia odszkodowań za grunty przeję-
te pod drogi; 
- kwota jednorazowych dotacji dla ABK-ów na spłatę 
zaległości 
Wydatki majątkowe to przede wszystkim wydatki pono-
szone w ramach realizacji projektów unijnych.  
Radny I. Bekisz przypomniał na wstępie, iŜ charaktery-
styki budŜetowe roku bieŜącego w pierwotnej postaci 
odpowiadały poziomem wartościom proponowanym na 
rok 2012, ale wydatki inwestycyjne, głównie drogi, re-
monty, były sukcesywnie zmniejszane. Znacznie większe 
kwoty natomiast przeznaczono na utrzymanie dróg (od-
śnieŜanie). 
Nawiązując do powyŜszego radny stwierdził, iŜ propo-
nowany budŜet jest nierealny.  
Odnosząc się do kwot zawartych w dziale gospodarki 
mieszkaniowej radny stwierdził, iŜ zaplanowane wydatki 
są na bardzo niskim poziomie. Zdaniem radnego kwoty 
na remonty dróg powinny być zwiększone, ale do real-
nych wysokości – tak, aby potem poszczególne kwoty nie 
były w kolejnych zmianach budŜetu zdejmowane.  
Przechodząc do kwestii ABK-ów radny odniósł się do 
informacji Wiceprezydenta Stasiaka dotyczącej zatrud-
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niania firm zewnętrznych stwierdzając, iŜ jego zdaniem 
zdecydowanie korzystniejsze jest zatrudnianie własnych 
pracowników.  
Zaplanowane wysokie dochody ze sprzedaŜy majątku, 
zdaniem radnego Bekisza, nie są moŜliwe do uzyskania 
wobec panującej dekoniunktury. Rok 2012 moŜe być pod 
tym względem jeszcze mniej korzystny niŜ rok bieŜący.  
Akceptację radnego uzyskał planowany wzrost kwot 
przeznaczanych na utrzymanie zieleni. Pan Bekisz bardzo 
wysoko ocenił pracę Ogrodnika Miasta – Gdynia dzięki 
tej pracy pięknieje.  
Radny B. KrzyŜankowski wnioskował o rozwaŜenie, jaka 
jest prawna moŜliwość wsparcia przez gminę gdyńskiego 
Akwarium.  
Radny KrzyŜankowski wniósł o szczegółowe przedsta-
wienie specyfikacji kosztów poszczególnych przedsię-
wzięć zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza 
Imprez Kulturalnych.  
Kolejnym postulatem radnego KrzyŜankowskiego było 
wykonanie parkingu na ul. Nauczycielskiej, który zaspo-
koiłby potrzeby mieszkańców i korzystających z obiektu 
sportowego.  
Ostatecznie członkowie komisji sformułowali wniosek do 
projektu budŜetu na rok 2012 o następującym brzmieniu: 
Komisja wnioskuje o zagwarantowanie pełnego wykona-
nia budŜetu zaplanowanego na remonty dróg gminnych i 
powiatowych, a tym samym przygotowanie w odpowied-
nim czasie wszystkich, niezbędnych dokumentacji. Jed-
nocześnie komisja wnioskuje o przygotowanie dokumen-
tacji zapasowych, które będą mogły posłuŜyć do zreali-
zowania inwestycji zamiennej w razie kłopotów z reali-
zacją zaplanowanych prac. Tym samym kwoty w przed-
miotowym zakresie, ujęte w projekcie budŜetu na rok 
2012, miałyby charakter kwot „sztywnych”.  
Projekt budŜetu na rok 2012 przyjęto jednogłośnie: 7 gł. 
za 
Ad 3. 
W związku z prośbą radnego B. KrzyŜankowskiego o 
omówienie na jednym z kolejnych posiedzeń kwestii 
związanych z promocją psiej kultury Przewodniczący A. 
Bień zapowiedział, iŜ na posiedzenie poświęcone powyŜ-
szemu problemowi zaproszony zostanie Naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska. 
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 15 grudnia b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 28 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja projektu budŜetu na rok 2012. 
2. Ustalenia w spr.  powołania opiekuna Mło-

dzieŜowej Rady Miasta.  
Ad 1. 
Projekt budŜetu omówiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, 
p. Alicja Helbin.  
Pani Helbin przedstawiła – zgodnie z zapisami projektu – 
charakterystyki budŜetowe dot. 
wzrostu  dochodów i wydatków w stosunku do przewi-
dywanego wykonania w roku 2011 (o 10 %), w tym: 
- dochody bieŜące (wzrost o niecały 1 %); 
- wydatki majątkowe (dwukrotny wzrost); 
- wydatki bieŜące (ogólna dynamika wzrostu w wysoko-
ści 2 %, natomiast w poszczególnych działach od 2 do 8 
%); 

- dochody bieŜące, w tym udziały w PIT, które zostały 
przyjęte w wysokości kwoty oszacowanej przez minister-
stwo finansów (zakładana dynamika w stosunku do planu 
roku bieŜącego wynosi 11 %), a takŜe subwencje, wpły-
wy z podatków i opłat oraz dochody ze sprzedaŜy mająt-
ku 
Większość zaplanowanych kwot została dostosowana do 
załoŜeń budŜetu państwa z maja b.r. 
Pani A. Helbin omówiła załoŜenia budŜetowe przyjęte 
dla  działu bezpieczeństwa.  
Odnosząc się do spostrzeŜenia przewodniczącego komi-
sji, r. B. Bartoszewicza, nt. wzrostu dotacji dla StraŜy 
Miejskiej (w odróŜnieniu od dotacji dla innych podmio-
tów zewnętrznych, których wysokości są niŜsze od przy-
jętych w bieŜącym roku) pani A. Helbin poinformowała, 
iŜ dotacja dla StraŜy Miejskiej rośnie o niecały 1 % w 
związku ze zwiększoną liczbą zadań związanych z moni-
toringiem Miasta i  tym samym koniecznością utworzenia 
dodatkowych etatów.  
Na pytanie radnej M. Wagner o moŜliwości wzrostu 
wysokości subwencji oświatowej, Z-ca Skarbnika odpo-
wiedziała, iŜ kwota subwencji została oszacowana na 
podstawie pierwszych sprawozdań (z początku września) 
o stanie zatrudnienia i liczbie uczniów.  
Komisja zaopiniowała projekt budŜetu na rok 2012 
pozytywnie, nast. stosunkiem głosów: 5/0/2.  
Ad 2. 
W związku z uwagą radnego Ł. Cichowskiego nt. ko-
nieczności dokonania wyboru opiekuna MłodzieŜowej 
Rady Miasta do końca stycznia rozwaŜano, jakie winny 
być podjęte działania proceduralne (m. in. tryb wyłonie-
nia).  
Radna B. Szadziul wystąpiła z sugestią zaangaŜowania 
Centrum Aktywności Obywatelskiej.  
Przewodniczący B. Bartoszewicz zwrócił uwagę na 
potrzebę skonsultowania z uczniami kwestii związanych 
z wyborem opiekuna.  
Komisja przyj ęła wniosek o wszczęcie działań zmie-
rzających do upublicznienia informacji związanych z 
powołaniem opiekuna MłodzieŜowej Rady Miasta.  
____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 19 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia -  zaopiniowanie projektów uchwał 
kierowanych na sesję RMG. 
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG: 
4.1. w spr. uchwalenia budŜetun Miasta Gdyni na rok 
2012: 
Przedstawiający dokument Skarbnik K. Szałucki omówił  
wnioski poszczególnych komisji RM, wnioski wydziałów 
UM oraz zmiany w klasyfikacji budŜetowej, które zostały 
odzwierciedlone w treści autopoprawki do projektu.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012 – 2023: 
Przedstawił p. K. Szałucki. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.3 – wyboru IPA /…/ do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.15 – przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok: 
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Strukturę dokumentu omówiła Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 19 stycznia: 
 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a. druk 4.1 – nadania Medalu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego „ZA WY-
BITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – 
Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej); 

b. druk 4.2 – nadania Medalu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego „ZA WY-
BITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – 
Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-
Herok); 

c. druk 4.3 – nadania Medalu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego „ZA WY-
BITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – 
Medal Nr 48 (Ryszard Matyka); 

d. druk 4.8 – skargi pana Wojciecha 
Gołębiowskiego; 

4. Dyskusja i wybór opiekuna MłodzieŜowej Ra-
dy Miasta Gdyni.  

5. Dyskusja nad sprawozdaniem z prac Komisji 
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. 

6. Informacje. 
7. Wolne wnioski.  
8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komi-

sji.  
9. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 
Przewodniczący Bartosz Bartoszewicz otworzył obrady i 
stwierdził kworum. 
Zaproponował następujące zmiany do porządku obrad : 

a) pkt. 4 porządku przenieść na kolejne posiedze-
nie Komisji, 

b) pkt. 5 omówić jako pkt. 3, 
- kolejne punkty przyjmują numery kolejno: 4,5,6,7,8. 
Radni wyrazili zgodę, porządek z poprawkami został 
przyjęty. 
/Dalszy ciąg protokołu wg zmienionej numeracji/. 
Ad. 2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 15 grudnia 2011r. został 
przyjęty. 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
poinformował, Ŝe na najbliŜszej Sesji RMG będzie przed-
stawiał sprawozdanie z prac Komisji Samorządności i 
Bezpieczeństwa. Zapytał radnych, czy mają jakieś suge-
stie dotyczące problemów, jakie naleŜy poruszyć. śad-
nych uwag nie było, ustalono, Ŝe sprawozdanie przygotu-
je Przewodniczący. 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji Statutowej RMG przedstawił  
projekty 3 uchwał w sprawie nadania Medali im. Euge-
niusz Kwiatkowskiego „za wybitne zasługi dla Gdyni” : 
- dla p.Andrzeja Kołodzieja – druk nr 4.1 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – wy-
nik głosowania 7/0/0, 

-  dla p. Ireny Muszkiewicz-Herok – druk 4.2 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – wy-
nik głosowania 7/0/0, 
- dla p.Ryszarda Matyki – druk 4.3 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – wy-
nik głosowania 7/0/0. 
Radny Grzegorz Taraszkiewicz – Wiceprzewodniczący 
Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej -  przedstawił 
projekt uchwały w sprawie oddalenia skargi p. Wojciecha 
Gołębiowskiego złozonej na Prezydenta Miasta Gdyni. 
Skarga dotyczyła pracy urzędników Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości UMG. Komisja Strategii i 
Polityki Gospodarczej RMG po zbadaniu sprawy uznała 
skargę za bezzasadną. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 
wynik głosowania 7/0/0. 
Ad.5 i 7 
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w dniu 26 
stycznia odbędzie się posiedzenie wyjazdowe – Komisja 
będzie wizytować lokale 4 rad dzielnic: Śródmieście, 
Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja, Chwarz-
no-Wiczlino. 
Ad. 6 
Nie było. 
Ad. 8 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Plany zagospodarowania: Obwodnica Północna 
(OPAT);  ulice Wielkopolska i Strzelców. 

3. Sprawy wniesione. 
4. Termin kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 
PoniŜsze projekty, w imieniu Wiceprezydenta B. Stasia-
ka, prezentował Naczelnik Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości, pan Tomasz Banel.   
4.5. – w spr. zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości /…/ połoŜonych w Gdyni, przy 
Al. Zwycięstwa 162 i 162A: 
Przewodniczący komisji A. Bień podniósł kwestię po-
prowadzenia ścieŜki rowerowej do ul. Wielkopolskiej i 
związaną z tym konieczność wyłączenia z dzierŜawy 
pasa terenu o odpowiedniej szerokości.  
Radny podkreślił, i Ŝ sprawa ścieŜki moŜe być załatwiona 
na obecnym etapie poprzez umieszczenie w umowie 
stosownych zapisów.  
Pan T. Banel stwierdził, iŜ sprawa podniesiona przez r. 
Bienia wymaga zajęcia stanowiska przez słuŜby drogo-
we. Nie wiadomo teŜ, czy jest to moŜliwe z punktu wi-
dzenia firmy LEXUS (ekspozycja samochodów od strony 
ul. Stryjskiej moŜe nie spełniać wymogów w zakresie 
parametrów)/ 
Radny A. Bień podkreślił, i Ŝ zapewnienie przejezdności 
trasy rowerowej w głównym ciągu komunikacyjnym 
Trójmiasta jest od dawna przedmiotem zabiegów rad-
nych. NaleŜałoby rozwaŜyć, czy są moŜliwości ominięcia 
obszaru przedmiotowej nieruchomości.  
Pan T. Banel przypomniał, iŜ w ramach umowy dzierŜa-
wy zawsze jest moŜliwość odstąpienia od jej postanowień 
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w całości lub części, w imię realizowanego celu publicz-
nego, a takim celem moŜe być ścieŜka rowerowa.  
Pytania odnośnie  umowy zadał radny Bogdan KrzyŜan-
kowski: 
-  dlaczego działka nie została wcześniej wystawiona na 
sprzedaŜ?; 
- dlaczego pozwolono na realizację duŜej inwestycji, 
skoro działka została tylko wydzierŜawiona?; 
- do kiedy miała obowiązywać uprzednio zawarta umowa 
dzierŜawy? 
Pan T. Banel przypomniał, iŜ radni podjęli uchwałę o 
upowaŜnieniu Prezydenta do odstępowania od procedury 
przetargowej w przypadkach wydzierŜawiania nierucho-
mości na okres powyŜej 3. lat. Wszelkie informacje 
związane z zawartą umową podane są w uzasadnieniu do 
projektu. 
Do kompetencji Prezydenta nie naleŜy wyraŜanie  lub 
niewyraŜanie zgody na realizowanie inwestycji – o tym 
decydują plan i pozwolenie na budowę. DzierŜawca 
skorzystał z zapisu w ustawie, który mówi, Ŝe jeśli ktoś 
wydzierŜawił nieruchomość na 10 lat i postawił na niej 
budynek, to moŜe ubiegać się o sprzedaŜ nieruchomości. 
Warunkiem jest dysponowanie pozwoleniem na budowę. 
W takich przypadkach powołuje się rzeczoznawcę i 
dokonuje sprzedaŜy. W przedmiotowym przypadku 
sprawę skomplikowały zmiany stanu prawnego spółek 
funkcjonujących na terenie nieruchomości. 
Nie są p. Banelowi znane przyczyny, dla których Miasto 
nie sprzedało działki. Powodem mogły być np. niewyja-
śnione sprawy własnościowe, czy inne niejasności praw-
ne.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały- 
wynik głosowania: 5/0/1 – jednocześnie jednak zdecy-
dowała o wystąpieniu do Wiceprezydenta B. Stasiaka z 
wnioskiem o zdjęcie projektu z porządku obrad najbliŜ-
szej sesji i wniesienie pod obrady RM po wyjaśnieniu 
kwestii budowy ścieŜki rowerowej.  
4.4. – w spr.  przekraczających zwykły zarząd zasad 
najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6. – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Kopernika 151-155: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.7. – w spr. ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 3. aneksu do porządku obrad RM: w spr. wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości /…/ poł. przy ul. InŜynier-
skiej 25: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 4 aneksu: w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ 
nieruchomości poł. przy ul. Dembińskiego: 
Goszczący na posiedzeniu Wiceprezydent M. Stępa i 
Dyrektor M. Karzyński uzupełnili informacje przekazane 
przez p. T. Banela – przedmiot projektu związany jest z 
propozycją tymczasowego zagospodarowania. W związ-
ku z brakiem moŜliwości wyjaśnienia sytuacji prawnej 
działek nie jest moŜliwe potraktowanie inwestycji jako 
rozwiązania docelowego. ZwaŜywszy na obecny, nieza-
dowalający stan, warto przedmiotowy teren tymczasowo 
zagospodarować.  
Opinia pozytywna: 4/0/2 
Radny Jerzy Miotke zgłosił kwestię reklamy na szczycie 
budynku  (róg ulic 10 Lutego i Świętojańskiej), która – 
jak poinformował – stanowi zagroŜenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu samochodowego. Radny poprosił o wyjaśnie-

nie, czy umiejscowienie reklamy jest zgodne z zasadami 
ruchu drogowego: 
Wiceprezydent M. Stępa zobowiązał się do wystąpienia 
do odpowiednich słuŜb o przeanalizowanie sprawy i 
udzielenie radnemu J. Miotke stosownej odpowiedzi.  
4.9- o wspieraniu i szczególnej ochronie mikroprzedsię-
biorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemio-
sła na terenie Miasta Gdyni: 
Przesłanki wniesienia projektu pod obrady RM przedsta-
wił radny P. Stolarczyk. Zdaniem radnego brakuje dzia-
łań ze strony gminy, które zapewniałyby dogodne warun-
ki dla rozwoju  przedsiębiorczości.  
Przewodniczący komisji udzielił głosu jednemu z auto-
rów projektu, panu J. Urbanowi, który poinformował m. 
in., iŜ intencją projektodawców jest przyjście z pomocą 
radnym, którzy – jak stwierdził p. Urban – nie potrafią 
przeforsować wprowadzenia poŜądanych zmian. Kupcy, 
stowarzyszenia kupieckie, rzemieślnicy zgłaszają pro-
blemy z prowadzeniem małych i średnich przedsię-
biorstw. Chodzi o to, aby pomóc w takich kwestiach jak 
znalezienie lokalizacji dla przedsiębiorstw. 
Projekt – informował dalej p. Urban - był przygotowy-
wany z udziałem przedsiębiorców, ich doradców i praw-
ników.  
- W Gdyni nie ma w ogóle programów wspierających 
tego typu przedsięwzięcia, a autorom projektu chodzi o 
to, aby jakość Ŝycia gdynian była wciąŜ wysoka – mówił 
p. Urban.  
Radny I. Bekisz poinformował, iŜ złoŜenie przez niego 
podpisu pod projektem było wyrazem jego poparcia dla 
samej idei inicjatywy obywatelskiej, nie zaś wyrazem 
poparcia dla treści projektu.  
- Dlaczego – pytał radny – Prezydent ma szukać dla 
prywatnych przedsiębiorstw lokalizacji?  
- Mam wiele uwag do poszczególnych zapisów. Np. co 
znaczy zapis o ułatwieniu dostępu do informacji czy 
szkoleń?  Wiele szkoleń odbywa się dzisiaj z wykorzy-
staniem środków UE, ale darmowe szkolenia grup przed-
siębiorców odbywałyby się kosztem podatników.  
Radny Bekisz oświadczył, Ŝe nie poprze projektu.  
Z kolei radny A. Bień zwrócił uwagę, iŜ w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości w Gdyni dzieje się bardzo 
duŜo i wskazał na działalność Fundacji Gospodarczej, 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości czy 
rozwój Parku Naukowo – Technologicznego. Działalność 
m. in. tych instytucji sprawia, Ŝe przedsiębiorcy mają 
dostęp do bezpłatnych szkoleń, poradnictwa i innych 
form pomocy. Gdynia jest równieŜ zaangaŜowana w 
działania Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych, który wspiera przedsiębiorców w uzyski-
waniu odpowiednich środków inwestycyjnych.  
Zapis w projekcie obligujący Prezydenta do dąŜenia, aby 
zapewniano przedsiębiorcom alternatywne lokalizacje,  
radny uznał za niedopuszczalny.  
Projekt skrytykował takŜe radny P. Brutel.  
Goszczący na posiedzeniu radny Marcin Horała polemi-
zował z przedmówcami argumentując, iŜ projekt wytycza 
jedynie kierunek i formy dąŜenia do celu. Projekt do 
niczego nie zobowiązuje Prezydenta.  
Radny wskazał na jeden z zapisów, co do którego – jak 
oświadczył – zgłosi poprawkę, a który nie ogranicza 
grupy adresatów, a co za tym idzie beneficjentem mógłby 
być ktoś, kto miałby zakład zlokalizowany na prywatnej 
nieruchomości. Regulacje powinny dotyczyć tych zakła-
dów, które funkcjonują na nieruchomościach Miasta, a 
ponadto umowy zostały zawarte na czas określony.  
Projekt zaopiniowano negatywnie: 1/4/0 
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Ad 2. 
Ulice Wielkopolska i Strzelców: 
Zapisy planu omówiła i przedstawiła p. Alicja Kowalska 
wskazując na powody ponownego wyłoŜenia projektu 
planu, tj. wpłynięcie wielu uwag, których częściowe 
uwzględnienie skutkowało na tyle istotnymi zmianami, iŜ 
powtórne wyłoŜenie było niezbędne. Wprowadzone 
zmiany dotyczyły m. in. parametrów zabudowy (w 
szczególności zmniejszenia jej maksymalnej wysokości i 
wprowadzenia nieprzekraczalnych linii zabudowy) oraz 
niektórych innych szczegółowych zapisów odnośnie 
rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych i komuni-
kacyjnych.   
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Obwodnica Pólnocna (OPAT): 
Przedstawili p. Iwona Markesić i M. Karzyński prezentu-
jąc załoŜenia i zasadnicze kwestie rozstrzygane zapisami 
planu. Wskazano na uwzględnienie w obszarze opraco-
wania – poza podstawowymi zagadnieniami rozwiązań 
komunikacyjnych – lokalizacji zespołu siłowni wiatro-
wych, co odpowiada na zalecenia Unii Europejskiej w 
zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 
Obszar opracowania jest praktycznie jedynym w grani-
cach Gdyni, gdzie moŜliwa jest lokalizacja tego typu 
urządzeń energetycznych. Opracowanie zyskało pozy-
tywną opinię wszystkich upowaŜnionych podmiotów, w 
tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdań-
sku.  
Radny P. Stolarczyk zapytał, na jakim etapie będzie 
podjęta decyzja o tym, czy powstanie tunel, czy estakada. 
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iŜ ostateczne roz-
strzygnięcia zapadną wówczas, gdy zostanie podjęta 
decyzja o realizacji inwestycji. Wszystkie zainteresowane 
samorządy nie są w stanie zrealizować tak kosztownej 
inwestycji. Podjęto działania, aby rząd RP wprowadził 
drogę do wykazu planowanych inwestycji drogowych. W 
razie podjęcia pozytywnej decyzji na pewno będą brane 
pod uwagę koszty i wyniki konsultacji społecznych, a te 
ostatnie wskazują na rozwiązanie podziemne, które w 
mniejszym stopniu ingeruje w Ŝycie ludzi, a takŜe w 
krajobraz (jednak takie rozwiązanie jest znacznie droŜ-
sze). Plan jest tak opracowany, aby kaŜda wersja była 
moŜliwa do zrealizowania.  
Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński uznali 
za słuszny postulat r. A. Bienia dotyczący rozpatrzenia, 
czy moŜliwe jest poprowadzenie w tunelu ścieŜki rowe-
rowej.  
Ad 3. 
Przewodniczący komisji poinformował o problemie 
zgłoszonym przez mieszkańców za pośrednictwem Rady 
Dzielnicy Śródmieście, a dotyczącym  przelotu samolo-
tów pasaŜerskich nad obszarem Gdyni. Radny zapowie-
dział, iŜ wystąpi w tej sprawie z zapytaniem do odpo-
wiednich organów lotniczych.  
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 16 lutego b.r.; godz. 17 
_____________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 25 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RM. 

2. Termin kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG: 
4.1. – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI – Medal Nr 
46 (Andrzej Kołodziej): 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2.- w spr. nadania Medalu /…/ - Irena Muszkiewicz 
Herok: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.3. – w spr. nadania Medalu /…/ - Ryszard Matyka: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Wstępnie ustalony termin: 14 lutego b.r.; godz. 15:30 
Radna M. Balsewicz zaproponowała zorganizowanie 
kolejnego  posiedzenia  na terenie Technikum Elektrycz-
no – Chemicznego.  
______________________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 27 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Realizacja budŜetu w roku 2011 – prezenta-
cja Skarbnika Miasta Gdyni Krzysztofa Sza-
łuckiego.  

2. Realizacja budŜetu w dziale gospodarki 
mieszkaniowej, w roku 2011 – wstępne in-
formacje Wiceprezydenta Bogusława Sta-
siaka.  

3. Termin kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. 
Przewodniczący komisji, radny Stanisław Borski, zapo-
wiedział serię spotkań z szefami poszczególnych pionów 
urzędu (przedmiotowe posiedzenie rozpoczyna cykl), w 
celu wyrobienia sobie poglądu na temat zasadniczych 
kierunków polityki Miasta i odpowiedniego do tego 
gospodarowania budŜetem w roku 2011.  
Skarbnik K. Szałucki stwierdził, iŜ sukcesem roku 2011 
było utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie do-
chodów i wydatków.  
Nie ma jeszcze wszystkich danych, dlatego trudno okre-
ślić dokładnie wysokość nadwyŜki operacyjnej, stworzo-
nej dzięki skorzystaniu z zewnętrznych źródeł finanso-
wania.  
Skarbnik poinformował, iŜ nadspodziewanie dobrze 
wypadł dochód z tytułu PIT, natomiast wszystko wskazu-
je na to, Ŝe odwrotna tendencja wystąpiła w przypadku 
CIT. Pan Szałucki wyraził przypuszczenie, iŜ jednej z 
przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜy upatrywać w opty-
malizowaniu przez firmy wyniku finansowego w celu 
nieprzekraczania progu podatkowego.  
Tradycyjnie juŜ, bo od wielu lat, zadawalająca jest ścią-
galność podatku od nieruchomości - na poziomie prze-
kraczającym 100 %. Podobnie jest w przypadku podatku 
od środków transportowych.  
ZadłuŜenie Miasta jest bardzo małe w porównaniu z 
innymi gminami i tym samym zachowana jest płynność 
finansowa.   
Ad 2. 
Wiceprezydent B. Stasiak rozpoczął prezentację od in-
formacji na temat 3. niepokojących zjawisk, które w 
niekorzystny sposób wpływają na realizację zadań w 
dziale gospodarki mieszkaniowej: 
- całkowite scedowanie realizacji zadań z zakresu pro-
gramu gospodarowania mieszkaniami na samorządy, bez 
wsparcia zewnętrznego; 
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- wytworzenie przez orzecznictwo praktyki kierowania 
roszczeń do Miasta przez właścicieli lokali zamieszkiwa-
nych przez niechcianych lokatorów, z tytułu niedostar-
czania przez gminę lokali socjalnych; 
- brak narzędzi do dyspozycji Miasta pozwalających na 
nadawanie lokalom mieszkalnym statusu lokali usługo-
wych 
W roku 2011 kontynuowano działania mające na celu 
wykorzystywanie istniejącego zasobu mieszkaniowego i 
gospodarowanie nim, bez istotnej dynamiki w zakresie 
budownictwa, chociaŜby w ramach TBS.  
W roku 2011 odzyskano ok. 100 lokali mieszkalnych 
(podobnie jak w ubiegłym roku). Wyremontowano 80 
lokali (koszt: 1 200 000 zl.).  
W dyspozycji gminy jest obecnie 6 333 mieszkań. 
ZadłuŜenie z tytułu niepłacenia czynszu wynosi ok. 7 
mln. zł. W 98 % zadłuŜenie jest generowane przez na-
jemców nie płacących czynszu ponad 3 miesiące.  
Rok 2011 był pierwszym rokiem, w którym pojawiły się 
problemy z wypłacalnością gminy w stosunku do wspól-
not, z powodu zalegania przez najemców z opłatami 
czynszowymi. Miasto musiało odprowadzać do wspólnot 
zaliczki, mimo Ŝe lokatorzy nie płacili.  
W omawianym roku Miasto zasiliło ABK-i 4 mln. zł. 
dotacji. 
W roku 2011 przygotowano pierwszą grupę tzw. po-
mieszczeń tymczasowych, w oparciu o nowelizację usta-
wy. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli gmina w ciągu 6. 
miesięcy od momentu wszczęcia procedury eksmisyjnej 
nie zapewni pomieszczenia tymczasowego, dana osoba 
winna być przeniesiona do schroniska bądź noclegowni, 
gdzie przebywa do czasu zapewnienia przez gminę takie-
go pomieszczenia. W związku z tym aktywność Miasta 
zostanie skierowana na zapewnienie pomieszczeń w 
schroniskach i noclegowniach. Problemem jest brak 
jakichkolwiek regulacji dotyczących wymogów w zakre-
sie standardu takich pomieszczeń.  
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia: 14 lutego b.r.; godz. 
16:15 
Na wniosek radnego T. Szemiota jednym z zagadnień, 
jakie będą przedmiotem najbliŜszego posiedzenia, będzie 
sprawa przedsiębiorstwa „Barlinek”. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-01-10: 
 
4891/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup odstra-

szaczy ptaków na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni 

4892/12/VI/P - dofinansowania wydania okazjonal-
nej publikacji poświęconej prof. Piotrowi 
Śliwińskiemu 

4893/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Myć się czy wietrzyć. Dramatyczne dzieje 
higieny od staroŜytności do dziś” 

4894/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/553/UI/197/W/2011 z dnia 14.10.2011 
r. na wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz 
z projektem zagospodarowania terenu i 
gospodarki drzewostanem zespołu parko-
wego w Gdyni- Chwarznie 

4895/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia terenu 
cmentarza wojennego w Gdyni Redłowie 

4896/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „adaptacja pomiesz-
czeń Szkoły Podstawowej nr 43 na filię 
miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni” 

4897/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej wykonania roboty budowlanej pn: 
„Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w 
Gdyni” 

4898/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni na 2012 rok 

4899/12/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 
2012 rok 

4900/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4901/12/VI/K - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego o wartości poniŜej 193.000 
EUR na usługę usuwania pojazdów z dróg, 
stref zamieszkania i stref ruchu z terenu 
Miasta Gdyni na na podstawie art. 50a ust. 
1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogo-
wym 

4902/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym 
Konkursie Ekologicznym „Potyczki Odpa-
dowe”, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Ekologicznych w Gdyni 

4903/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w dro-
dze do prawdy Galileusz ojcem nauki”, któ-
rego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 
12 w Gdyni 

4904/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów uczestnictwa Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodni-
czących Rad Gmin i Powiatów Pomorza 

4905/12/VI/S - opłaty za udostępnienie map m. 
Gdyni na potrzeby Rad Dzielnic 

4906/12/VI/P - skierowania na drogę sądową spraw 
zwrotu kosztów utylizacji zanieczyszczeń z 
terenu byłego przedsiębiorstwa POLIFARB 

4907/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

4908/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkole-
nia na temat: „Procedury związane z oce-
nami oddziaływania na środowisko” 

4909/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawy i serwis 
skuterów StraŜy Miejskiej oraz wykonania 
przeglądów technicznych samochodów 
słuŜbowych Urzędu Miasta Gdyni i StraŜy 
Miejskiej 

4910/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

4911/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
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Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

4912/12/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyska-
nia odpisu księgi wieczystej 

4913/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni 

4914/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Chyloń-
ska 33 m 54 

4915/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę odzie-
Ŝy i obuwia słuŜbowego dla pracowników 
StraŜy Miejskiej 

4916/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

4917/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk zaproszeń na uro-
czystą sesję Rady Miasta 

4918/12/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej na 
realizację działań związanych z prowadze-
niem niektórych zadań Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2012 

4919/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu Miasta na rok 2012 środków na 
realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 
sierpnia 2008 – najem pomieszczeń poło-
Ŝonych przy ul. PodchorąŜych 10 A od 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział 
Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni 
Lekarskiej „ObłuŜe II” Spółka z o.o. 

4920/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu Miasta na rok 2012 środków na 
realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lu-
tego 2008 – najem pomieszczeń od Spół-
dzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Ja-
dwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek 
NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 

4921/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac w zakresie aktualizacji 
mapy zasadniczej m. Gdyni, w oparciu o 
materiały gromadzone w zasobie geode-
zyjno-kartograficznym Wydziału Geodezji, 
będące wynikiem prac geodezyjnych jed-
nostek wykonawstwa geodezyjnego 

4922/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4923/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4924/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4925/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
4824/2011/VI/ z dnia 28.12.2011 roku w 
sprawie wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na: „Wykonanie wycen 
nieruchomości na potrzeby Wydziału Poli-
tyki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193.000 EUR” 

4926/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
4825/2011/VI/M z dnia 28.12.2012 roku w 
sprawie „wszczęcia postępowania o za-
mówienie publiczne na: Wykonanie inwen-
taryzacji budynków oraz aktualizacji doku-

mentacji technicznej nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni” 

4927/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
4823/2011/VI/M z dnia 28.12.2011 r. w 
sprawie wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na: wykonanie usług geo-
dezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 

4928/12/VI/P - udzielenia zmówienia publicznego na 
zakup obrazów – nagród w finale XIII edy-
cji konkursu „Gdynia bez Barier” 

4929/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę szerokopasmowego dostępu do 
Internetu oraz przechowywanie danych 

4930/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług kurierskich w zakre-
sie wysyłki dokumentów w 2012 r. 

4931/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na napisanie tekstu na potrzeby działań 
promujących miasto 

4932/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na okazanie i stabilizację 
nowych znaków granicznych oraz złoŜenie 
operatu podziałowego do O.D.G.K. dla in-
westycji pn.: „Budowa ul. Poznańskiej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

4933/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zmian w do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej w 
ramach zadania polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Cha-
browej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Ja-
łowcowej w Gdyni 

4934/12/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne oraz udzielenia za-
mówienia na realizację zadania montaŜ i 
demontaŜ elementów identyfikacji graficz-
nej Miasta Gdyni oraz wykonywanie trans-
parentów/banerów z nadrukiem na potrze-
by imprez z miejskiego kalendarza imprez 
w 2012 roku 

4935/12/VI/M - zamówienia pakietu usług promują-
cych 14. Ogólnopolskie Spotkania PodróŜ-
ników, śeglarzy i Alpinistów na kanale 
Travel Channel oraz na portalu interneto-
wym www.travelchanneltv.pl 

4936/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk i montaŜ plakatów 
w gablotach przed Centrum Gemini oraz 
druk plakatów do gablot OnMedia w Gdyni 

4937/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na rejestracje i utrzymanie 
domeny internetowej 

4938/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4724/11/VI/M 
z 20.12.2011 r. w sprawie zmiany formy 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady do umowy nr SK/1882/MB/31-
w/2010 z 30.05.2010 r. – „Rekonstrukcja i 
remont pokrycia dachowego zabytkowego 
budynku SP nr 10 w Gdyni przy ul. Lubaw-
skiej 4” 

4939/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na usługę „Opracowanie dokumenta-



10 
 

cji projektowo-kosztorysowej na rozbudo-
wę, przebudowę i adaptację Dworca Mor-
skiego oraz Magazynu Tranzytowego na 
potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Pol-
skiej 1 w Gdyni” 

4940/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę polegająca na 
wykonaniu czynności kosztorysowych pn: 
„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzy-
towego na potrzeby Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni” 

4941/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 17/2012 do umowy nr 
KB/13/MOPS/2008 z 02.06.2008 r. zawar-
tej z fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w 
Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin 
naturalnych 

4942/12/VI/R - powaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 16/2012 do umowy nr 
KB/10/MOPS/2009 z 09.04.2009 r. zawar-
tej z fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą 
w Szymankowie w sprawie realizacji zada-
nia z zakresu pomocy społecznej, polega-
jącego na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

4943/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 11/2012 do umowy z 02.11.1999 r. za-
wartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z 
siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnie-
nia miejsc dla mieszkańców Gdyni w pro-
wadzonych przez Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej domach pomocy społecznej 

4944/12/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania pn: „Prowadzenie re-
gionalnego monitoringu atmosfery” 

4945/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na aktualizację bazy da-
nych instalacji emitujących pola elektroma-
gnetyczne oraz szkolenie pracowników 
Wydziału Środowiska w dziedzinie oddzia-
ływań na pola elektromagnetyczne 

4946/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego utrzymania 
sprawności psychicznej i integracji osób 
chorych na stwardnienie rozsiane, miesz-
kańców Gdyni 

4947/12/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

4948/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej na zmianę 
przebiegu ulicy Lipowej, w ramach zadania 
pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na 
odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomor-
skiego do skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

4949/12/VI/P - zorganizowania koncertu kolęd pt: 
„Cicha Noc” w dniu 15 stycznia 2012 r. 

4950/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 
2012 roku 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [140] – 2012-01-25 – radna Mirosława Król – 

w sprawie stwierdzenia niewaŜności Uchwały 
Nr XIII/246/11 z 26.10.11. (plan zagospoda-
rowania przestrzennego dzielnicy Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ul. Zielonej i 
Dickmana) – odpowiedź 09.02.2012. 

2. [141] – 2012-01-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zagospodarowania skrzyŜowania ul. 
Chylońskiej i Kartuskiej. 

3. [142] – 2012-01-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie prezentacji wydatków na inwestycje 
miasta w rozbiciu na dzielnice – odpowiedź 
30.01.2012 

4. [143] – 2012-01-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie ograniczenia zjawiska spalania śmieci 
w domowych piecach i kominkach - odpo-
wiedź 06.02.2012 

5. [144] – 2012-01-30 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie uporządkowania niezagospodaro-
wanego terenu przy ul. Chylońskiej 251. 

6. [145] – 2012-01-30 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie utwardzenia ul. Cisowskiej w 
Gdyni Cisowej. 

_________________________________________ 


