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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 39 

19 grudnia 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 18.12.12, godz. 12:00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Oświaty – 21 listopada: 
 
Porządek posiedzenia – wizyta w placówkach eduka-
cyjnych – Przedszkolu Nr 27 i Szkole Podstawowej Nr 
10 
Przedszkole Nr 27: 
Komisję gościła Dyrektor placówki, p. Ewa Lipińska.  
Komisja została poinformowana m.in. o następujących 
kwestiach: 
- od 1 grudnia placówka będzie liczyć 141. dzieci, w tym 
dzieci niepełnosprawnych 11.; 
- zatrudnionych jest 14. pracowników, w tym jeden na-
uczyciel wspomagający dla dzieci niepełnosprawnych 
Nawiązując do kwestii przyjmowania dzieci niepełno-
sprawnych z innych rejonów Wiceprezydent E. Łowkiel 
wyjaśniła, Ŝe dzieci te przyjmowane są do normalnych 
przedszkoli (w Gdyni nie ma przedszkola tylko dla nie-
pełnosprawnych dzieci). W placówkach dzieci uzyskują 
wsparcie specjalistów.  
Dyrektor E. Lipińska poinformowała, Ŝe w roku bieŜą-
cym nie dostało się 80. dzieci do przedszkola nr 27, ale 
dla tych dzieci znalazły się miejsca w innych placów-
kach.  
PowyŜszą informację potwierdziła Wiceprezydent doda-
jąc, Ŝe nie odnotowano Ŝadnej interwencji z tytułu nie-
przyjęcia dziecka do przedszkola. 
Ponadto Wiceprezydent informowała: - W Gdyni jest sieć 
przedszkoli niepublicznych, które  pobierają wyŜsze 
opłaty. Za 5. godzin, które z mocy ustawy są bezpłatne, 
płaci gmina, a mimo to przedszkola te nie mają obowiąz-
ku zagwarantowania 5-godzinnej, bezpłatnej opieki. 
Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 
września, rodzice będą płacić za 6. i 7. godzinę 1 zł. 
(faktyczny koszt godziny w Gdyni to ponad 4 zł.).  
W związku z pytaniem r. A. Bienia, ile rodzin korzysta z 
pomocy MOPS, Wiceprezydent podkreśliła, Ŝe korzysta-
nie z takiej pomocy jest sprawą osobistą i nikt nie ma 
obowiązku zgłaszania tego w przedszkolu. Rodzina musi 
osobiście zgłosić się do MOPS-u z wnioskiem o wspar-
cie.  
Pani E. Lipińska dodała, iŜ MOPS płaci wprost do przed-
szkola w przypadku rodzin dysfunkcyjnych. 
Przedszkole nr 27 jak wszystkie placówki potrzebowało-
by więcej środków na remonty i wynagrodzenia dla 
pracowników administracji.  
Dyrektor E. Lipińska wyraziła Ŝyczenie, aby okolice 
przedszkola częściej były patrolowane przez Policję i 
StraŜ Miejską.  

Członkowie komisji zostali oprowadzeni po budynku 
przedszkola.  
Szkoła Podstawowa Nr 10: 
Członków komisji gościł dyrektor placówki, pan Marek 
Dąbkowski.  
W trakcie oprowadzania komisji po budynku i prezento-
waniu sal, dyrektor stwierdził, Ŝe jedynym problemem 
jest remont sali gimnastycznej, w której poza zwykłymi 
zajęciami odbywają się teŜ zajęcia pozalekcyjne (do 
godziny 21 lub 22). 
Cały budynek objęty został termomodernizacją, wymie-
niono okna, podłogi, zainstalowano windę dla niepełno-
sprawnych. Wyremontowano wszystkie sanitariaty (na 
kaŜdym piętrze jest sanitariat dla niepełnosprawnych).   
W ramach „Szkoły otwartej” prowadzone są róŜnego 
typu zajęcia, m.in. zajęcia komputerowe dla seniorów.  
Cennym sojusznikiem szkoły jest Rada Dzielnicy Chylo-
nii, która ma w szkole swoją siedzibę. Rejon jest trudny, 
poniewaŜ znajduje się w nim duŜo mieszkań socjalnych. 
DuŜo jest rodzin wielodzietnych. 
W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Dzieci 
otrzymują od DOPS i rady dzielnicy stypendia i pomoc 
rzeczową. Finansowany jest wypoczynek dzieci i doŜy-
wianie.  
W szkole jest jedna klasa integracyjna. Szkoła jest istot-
nym miejscem dla lokalnego środowiska – bierze udział 
w wielu projektach adresowanych do mieszkańców.  
Szkoła zatrudnia 72. nauczycieli, w tym 46  dyplomowa-
nych, 16. mianowanych, 7. kontraktowych i 3. staŜystów.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Projekt budŜetu 2013 i Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na lata  2013 – 2024 – wnioski i 
opinie.  

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.4. – w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni: 
Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Stępa wskazał na 
podstawę prawną obligującą do prac nad aktualizacją 
dotychczasowego studium. Jest to ustawa o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, zaś jeden z jej aktów zobowiązu-
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je samorządy do wprowadzenia zapisów o rozmieszcze-
niu źródeł energii odnawialnej. 
Wiceprezydent poinformował pokrótce o dotychczaso-
wych działaniach gminy, mających na celu zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
W studium ujęta teŜ jest problematyka rozmieszczenia 
obiektów, których powierzchnia przekracza 2 tys. m kw. 
W dotychczasowym studium określona jest lokalizacja 
obiektów wielkopowierzchniowych, jednak zmieniające 
się uwarunkowania stwarzają konieczność aktualizacji w 
przedmiotowym zakresie.  
Radnego P. Stolarczyka interesowała przewodnia idea 
autorów studium odnośnie lokalizacji duŜych obiektów – 
czy będą realizowane na peryferiach miasta, czy teŜ 
blisko Śródmieścia.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ takie decyzje zapadną po 
poddaniu analizie dotychczasowych zapisów. W trakcie 
dokonywania analizy będzie brany pod uwagę szereg 
uwarunkowań. KaŜde miejsce będzie analizowane pod 
kątem obsługi mieszkańców, dostępu do obiektu (komu-
nikacja).  
Z pewnością – zaznaczył Wiceprezydent – nie będzie 
tych miejsc duŜo.  
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka o zamiary 
dotyczące targowisk miejskich, Wiceprezydent wyjaśnił, 
iŜ studium odniesie się do hal liczących ponad 2 tysiące 
m kw. Mniejsze ośrodki handlowe nie muszą być przed-
miotem studium – o ich lokalizacji mówią plany szczegó-
łowe.  
Wiceprezydent zasugerował radnemu złoŜenie stosowne-
go wniosku o uwzględnienie w studium problematyki 
sieci targowisk na wolnym powietrzu. Fakt, Ŝe nie ma w 
tym względzie wymogu ustawowego nie znaczy, Ŝe 
planiści nie mogą wpisać do studium ogólnych regulacji 
(Ŝe w takich, a takich miejscach naleŜy przewidzieć takie, 
a takie miejsca dla targowisk).  
Opinia pozytywna: 5 gł. za 
4.5. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia: 
O ustaleniach planu poinformował Wiceprezydent M. 
Stępa.  
Radny Jerzy Miotke stwierdził, Ŝe uwaŜa za zasadny 
wniosek o wyznaczenie wzdłuŜ ulicy przelotowej miejsc 
postojowych.  
Radny zwrócił uwagę na problem transportu do poszcze-
gólnych sekcji terenu – kaŜdy z funkcjonujących tam 
podmiotów ogrodził swój teren, uniemoŜliwiając tym 
samym sobie nawzajem transport, zwłaszcza elementów 
ponadwymiarowych. 
Pan Miotke podziękował o uwzględnienie jego postulatu 
o przypisanie rondu większych parametrów.  
Nawiązując do jednego z wniosków o wydzielenie 
wzdłuŜ ulicy przelotowej pasów, które pozwoliłyby na 
ustawienie się co najmniej 16-metrowych pojazdów i 
jednoczesne nieblokowanie przez nie ruchu, radny powo-
łał się na odpowiedź udzieloną wnioskodawcom, w której 
stwierdza się, Ŝe takie szczegółowe rozwiązania nie są 
przedmiotem miejscowego planu. Czy nie moŜna – pytał 
radny – dokonać stosownej korekty w planie? 
Wiceprezydent poinformował radnego Miotke o zleceniu 
przez Specjalną Strefę Ekonomiczną wykonania projektu 
technicznego drogi przelotowej, uwzględniającego 
wszystkie, zgłoszone przez firmy, postulaty.  
Radny J. Miotke po raz kolejny – jak stwierdził – wniósł 
o odblokowanie ulicy Nowogołębiej. Ulica Energetyków 
od ul. Janka Wiśniewskiego do zespołu szkół (aŜ po 
bramę) jest zajmowana z obu stron parkującymi samo-

chodami pracowników. To powoduje częste blokowanie 
ruchu, nawet dla transportu wewnętrznego.  
Radny sugerował rozwiązanie problemu poprzez ustano-
wienie słuŜebności.  
Biorący udział w obradach Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak wyjaśnił radnemu, iŜ rozwiązanie takiego pro-
blemu nie jest przedmiotem planu, po czym poinformo-
wał o powstaniu projektu przesunięcia połączenia z ulicą 
Nowogołębią – po prawej stronie będzie o jeden pas 
więcej.  
Do propozycji radnego Miotke (słuŜebność) odniósł się 
teŜ Wiceprezydent M. Stępa informując, Ŝe teren jest 
własnością prywatną, a więc jest mało prawdopodobne, 
Ŝe właściciel wyrazi zgodę na wpisanie słuŜebności.  
Wiceprezydent B. Stasiak dodał, iŜ problem powinny 
rozwiązać firmy w ramach porozumienia i uzgodnić 
rozwiązanie  ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.7. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ prawa 
uŜytkowania wieczystego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 3. aneksu – w spr. skargi /.../ wniesionej przez Piotra 
Pomorskiego …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 5. aneksu – w spr. wyraŜenia zgody na udział /…/ w 
projekcie pn. „Smart City  Ruhr: RELIEF”: 
Przedstawił p. M. Stępa.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 6. aneksu – w spr. wyraŜenia zgody na udział /…/ w 
projekcie pn.: „CASCADE Cities exchanging on local 
energy leadership”: 
Przedstawił p. M. Stępa. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Projekty dotyczące nieruchomości (4.6.; 4.8; 4.9; 4.10; 
4.11), przedstawione przez Wiceprezydenta B. Stasiaka, 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 7 gł. za 
Pkt 1. aneksu – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwa-
lenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2012: 
Zmiany omówił Skarbnik Krzysztof Szałucki.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził sprzeciw w sto-
sunku do propozycji dofinansowania Info Box-u stwier-
dzając, Ŝe jego zdaniem jest to niepotrzebna inwestycja. 
Radny Ireneusz Bekisz powołał się na wcześniejsze 
deklaracje, Ŝe kwota 6 mln. zł. na Info Box jest kwotą 
ostateczną (szacowano, Ŝe koszt moŜe być nawet niŜszy). 
Zdaniem radnego taki stan rzeczy moŜe spowodować, iŜ 
realizator inwestycji, tj. Forum Kultury, utraci płynność 
finansową.  
Przewodniczący komisji, r. A. Bień, wyraził przeciwne 
zdanie – Info Box jest inwestycją wartą sfinansowania.  
Skarbnik Szałucki stwierdził, Ŝe kolejne dokładanie 
pieniędzy na realizację inwestycji nie będzie juŜ moŜli-
we.  
 Radny B. KrzyŜankowski wniósł o merytoryczne wyja-
śnienie przez Wiceprezydenta M. Gucia przyczyn niewy-
korzystania środków unijnych na realizację programu 
„Rodzina bliŜej siebie”.  
Projekt zaopiniowano pozytywnie: 4/1/2 
Pkt 2. aneksu – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej …: 
Opinia pozytywna: 4/0/3 
Ad 2.  
Zdaniem radnego I. Bekisza sprawie budŜetu na rok 2013 
powinno być poświęcone osobne posiedzenie.  
Przewodniczący komisji A. Bień oświadczył, iŜ przyjął 
powyŜszy głos do wiadomości.  
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Przedmiotem dyskusji były kwoty związane z rozwiąza-
niami, jakie zostaną wprowadzone w gminie w następ-
stwie wejścia w Ŝycie ustawy o utrzymaniu czystości:  
Radny I. Bekisz wyraził obawę, iŜ w efekcie reformy 
mieszkańcy będą obciąŜeni znacznie wyŜszymi, niŜ 
dotychczas, opłatami.  
Komisja szczególnie uwaŜnie zapoznała się z propozy-
cjami zawartymi w dziale gospodarki mieszkaniowej:  
Radny A. Bień zwrócił uwagę na bardzo niską dynamikę. 
Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, Ŝe jest to konsekwencja 
wyłączenia z przedmiotowego działu obsługi gospodarki 
„śmieciowej”.  
Skarbnik podzielił opinię radnego A. Bienia, Ŝe inną z 
przyczyn jest zmniejszenie dynamiki w obrocie nieru-
chomościami (w dziale gospodarki nieruchomościami).  
Pan Szałucki zwrócił uwagę na 8 %-wy spadek kosztów 
funkcjonowania ABK-ów.  
Przedmiotem zainteresowania radnych były teŜ remonty 
dróg:  
Radny I. Bekisz poprosił o wyjaśnienie, w jakich pozy-
cjach naleŜy szukać 9. mln. zł. przeznaczonych dla rad 
dzielnic.  
Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, Ŝe w/w kwota jest rozbita 
na dwie pozycje. Część środków jest wpisana w konkret-
ne działy. Część decyzji zapadła w bieŜącym roku, po 
czym stosowne kwoty przeszły do działów wykonaw-
czych, a nie do inwestycji. Prezydent zatwierdził przed-
miotowe środki do wykonania w roku 2013.  
Radny I. Bekisz upewniał się, czy dobrze interpretuje 
zapis w rozdziale 616 (drogi gminne) – kwota 10 400 000 
zł. moŜe być wydatkowana, ale nie musi, poniewaŜ są to 
dodatkowe wnioski? 
Skarbnik Miasta potwierdził powyŜsze.  
Odnosząc się do kwoty 1 300 000 zł. przeznaczonej w 
dziale gospodarki mieszkaniowej na halę targową Skarb-
nik wyjaśnił, iŜ na terenie hali toczą się w bardzo szyb-
kim tempie  prace remontowe, które realizuje gmina jako 
właściciel.  
W związku z uwagą radnego I. Bekisza nt. małej kwoty 
przeznaczonej na wykup gruntów (500 tys. zł.), p. Sza-
łucki wyjaśnił, Ŝe jest to kwota szacunkowa, która tym 
samym moŜe ulec zmianie.  
Radny Jerzy Miotke wniósł o zrealizowanie wniosku 
komisji przyjętego na jednym z posiedzeń, dotyczącego 
rewitalizacji terenu przy ul. Opata Hackiego i w tym 
kontekście zadanie pytania, czy przewidziane w budŜecie 
2013 r. 250 tysięcy zł. na wykonanie dokumentacji nie 
jest kwotą zbyt małą.  
Komisja jednogłośnie (6 gł. za) przyjęła wniosek radnego 
J. Miotke o kierowanie uwolnionych środków z innych 
pozycji budŜetu 2013 na realizację zadań w zakresie 
remontów dróg gminnych i powiatowych.  
BudŜet na rok 2013, w dziale gospodarki mieszkaniowej,  
zaopiniowano pozytywnie: 5/0/2 
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2024 
została zaopiniowana pozytywnie: 5/0/2 
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 11 grudnia b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 26 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Projekt budŜetu na rok 2013 i projekt dot. Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 
2024 (prezentacja dla 3. komisji). 

2. Projekty uchwał kierowane na sesję RM. 
Ad 1.  
Skarbnik K. Szałucki przedstawił prognozowane docho-
dy, przychody, wydatki i rozchody,.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plano-
wany na rok 2013 budŜet w dziale edukacji: 4 gł. za 
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 (pkt 2. 
aneksu do porządku obrad RM) zaopiniowano jednogło-
śnie pozytywnie: 4 gł. za 
Ad 2. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanych porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zaciągnięcia poŜyczki /…/ w ramach Inicja-
tywy JESSICA: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna; 4 gł. za 
4.2. – w spr. wyboru JPA /…/ do przeprowadzenia bada-
nia sprawozdania finansowego …: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 1. aneksu – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwa-
lenia budŜetu na rok 2012: 
Zmiany omówił p. K. Szałucki. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.12 – w spr. wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia 
/…/ w spr. współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 8 aneksu: w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola …: 
Projekt omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
_____________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 17 
grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 19 
grudnia. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za śmieci – zreferował wiceprez. M.Guć. Pro-
jekt zostanie wniesiony na sesję w trybie nadzwy-
czajnym. Prezydent zarekomenduje Radzie stawkę 
ryczałtową od gospodarstwa domowego. Opinia – 
3/3/0.  

2. projekt uchwały w sprawie terminów i sposobu 
wnoszenia opłat za  śmieci zreferował wiceprez. M. 
Guć. Jest to projekt techniczny, posiłkowy wzglę-
dem projektu uchwały śmieciowej. Opinia pozytyw-
na – 6/0/0. 

3. uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 (pro-
jekt przekazano radnym w terminie wcześniejszym) 
– opinia pozytywna – 4/2/1, 

4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2013-2024 (projekt przekazano 
radnym w terminie wcześniejszym) – opinia pozy-
tywna – 4/2/1, 

5. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
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Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła 
integracyjnego Gdynia Chylonia – opinia pozytywna 
– 8/0/0, 

6. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kielec-
kiej i Poznańskiej – opinia pozytywna – 8/0/0, 

7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic 
Stryjskiej i Kazimierza Górskiego – opinia pozy-
tywna – 8/0/0, 

8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej – 
projekt wraz z uwagami złoŜonymi do projektu 
omówili wiceprez. M.Stępa i p. A.Kowalska z BPP. 
Opinia pozytywna – 8/0/0, 

9. skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej 
przez Jarosława Barana na uchwałę nr XXIII/479/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i 
A.Dickmana – opinia pozytywna – 7/0/0, 

10. uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załącznik wyłącz-
nie w wersji elektronicznej) – opinia pozytywna – 
7/0/0, 

11. wyraŜenia zgody na zbycie części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. InŜynierskiej 15A – opinia pozytywna – 
7/0/0, 

12. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II w 
trybie bezprzetargowym – opinia pozytywna – 4/0/3, 

Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
_________________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-11-02: 
 
8455/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej reki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: "Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej - budowa ścieŜek rowerowych 
w Gdyni. 

 
2012-11-06: 

 
8456/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-

czącej wykonania roboty budowlanej pn: 
,,Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 
6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

8457/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu dawnej Stoczni 
Gdynia 

8458/12/VI/S - przetargu ofertowego na najem i 
obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu 
Cywilnego 

8459/12/VI/S - wyraŜenia zgody na oprawę mu-
zyczną uroczystości w USC Urzędu Miasta 
Gdyni w 2013-2014roku 

8460/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 200.000 EUR na zakup i 
dostawę papieru do drukarek i kserokopia-
rek dla Urzędu Miasta Gdyni 

8461/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni 

8462/12/VI/M - usunięcia awarii przyłącza kanaliza-
cji sanitarnej przy ul. Słowackiego 53 w 
Gdyni 

8463/12/VI/M - warunków technicznych przyłącze-
nia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Arciszewskich 23 w Gdyni 

8464/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Orzeszkowej 13 w Gdyni 

8465/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ko-
pernika 5 w Gdyni 

8466/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ko-
pernika 5 w Gdyni 

8467/12/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 
gminnych lokalach mieszkalnych w budyn-
kach zarządzanych przez Administrację 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

8468/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 
212 w Gdyni 

8469/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 
106 w Gdyni 

8470/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 
12 w Gdyni 

8471/12/VI/M - uporządkowania gminnej nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Leszczynki 175 w 
Gdyni 

8472/12/VI/M - likwidacji pergoli znajdującej się na 
terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 41-43 w 
Gdyni wraz z wycinka drzew rosnących 
przy pergoli 

8473/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8474/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III 
18, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8475/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej – 
działka nr 14 - przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 



5 
 

8476/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia (33m2) 

8477/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
(168m2) 

8478/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia (87m2) 

8479/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia (24m2) 

8480/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia (33m2) 

8481/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni 
przez Radio Gdańsk w związku z akcją 
„Biało –czerwone jest w modzie. Tydzień 
flagi” 

8482/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Grzegorza Lewkowicza 
za całokształt działalności 

8483/12/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

8484/12/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

8485/12/VI/P - dofinansowania wydania albumu 
„Mniej znaczy więcej. Najwybitniejsze bu-
dynki polskiej architektury modernistycz-
nej” 

8486/12/VI/P - zakupu 30 egzemplarzy ksiąŜki 
„Wiadomość ze Sztokholmu” 

8487/12/VI/P - dofinansowania wydania nut „Pięć 
miniatur na wiolonczelę i fortepian” 

8488/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki „Ar-
chitekt Zbigniew Kupiec 1905-1990. Ewo-
lucja twórczości od modernizmu do regio-
nalizmu”. 

8489/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012” 

8490/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

8491/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na świadczeniu usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 2 

8492/12/VI/S - zatwierdzenie wyników postępowa-
nia w trybie przetargu nieograniczonego do 
200 000 EUR na dostawę bonów towaro-
wych w formie papierowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni oraz akceptacji wyboru oferenta 

8493/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 r. 

8494/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości od 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z 
przebudową przedszkola” 

8495/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8496/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem 
„Wybrałem zdrowe Ŝycie” 

8497/12/VI/P - dofinansowania wydania informatora 
z konferencji popularnonaukowej w 60 
rocznicę zbrodni popełnionej na oficerach 
MW 

8498/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
XIII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organi-
zowanego przez Szkołę Podstawową nr 
33, Gimnazjum nr 11 oraz IX Liceum Ogól-
nokształcące w Gdyni 

8499/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
upominków dla uczestników XIII Mistrzostw 
Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w siłowaniu się na rękę organizo-
wanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i 
Elektronicznych w Gdyni 

8500/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w II Międzyszkolnym Konkursie 
Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z” 
organizowanego prze Szkołę Podstawową 
nr 40 w Gdyni 

8501/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 200.000 EUR na zakup i 
dostawę materiałów biurowych dla UMG w 
2013r. 

8502/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 221 o powierzchni 8,7 m² zlo-
kalizowanego na hali płaskiej 

8503/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 249 o powierzchni 8,7 m² zlo-
kalizowanego na hali płaskiej 

8504/12/VI/P - organizacji ogólnopolskiej konferencji 
projektu unijnego „The Bothnian Green Lo-
gistic Corridor” z Programu Współpracy 
Transgranicznej Region Morza Bałtyckiego 
2007-2013 

8505/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy pod-
sumowującej projekt Teatr Zajechał do 
Gdyni w „Polska Dziennik Bałtycki” 

8506/12/VI/P - organizację wyjazdu Zespołu Pieśni i 
Tańca „Gdynia” na Dni Kultury Polskiej w 
Foshau 

8507/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania 
sądowego spraw o wyznaczeniu kuratora 
spadku w postępowaniu o wydanie decyzji 
administracyjnej o warunkach zabudowy 
działki nr 235/66; km 51 połoŜonej w Gdyni 



6 
 

przy ul. Kołłątaja dla inwestycji polegającej 
na rozbiórce istniejącego budynku jedno-
rodzinnego oraz budowie budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego z garaŜem wbu-
dowanym w skarpę 

8508/12/VI/R - wykonania projektu graficznego, 
składu komputerowego i druku plakatów na 
potrzeby akcji „Być jak św. Mikołaj” 

8509/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
„organizacja i przeprowadzenie szkoleń 
dotyczących seksualności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną” 

8510/12/VI/U - wyraŜenia zgody na wszczęcie po-
stępowania o wydanie nieruchomości sta-
nowiącej część działki nr 810/249 w celu 
wykonania placu do zawracania na ulicy 
Słonecznej 

8511/12/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
8235/12/BI/U w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 5.000.000 EUR na 
wykonanie zadania: „Budowa Zespołu Par-
kowego w Gdyni Chwarznie” 

8512/12/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego i multimedialnego 

8513/12/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla 
SP Nr 46 w Gdyni z okazji jubileuszu 20-
lecia istnienia placówki 

8514/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Ogólno-
kształcącego Liceum Jezuitów im. Stani-
sława Kostki w Gdyni 

8515/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni 
w związku ze Świętem Niepodległości 

8516/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję reklamy Świato-
wego Tygodnia Przedsiębiorczości na ła-
mach „Dziennika Bałtyckiego” w dniu 12 li-
stopada 2012 roku 

8517/12/VI/P - współorganizacji festynu rodzinnego 
z okazji jubileuszowego zlotu mikołajów na 
motocyklach w Gdyni 

8518/12/VI/S - zmiany § 4 w Zarządzeniu Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 7362/12/VI/S z 24 lipca 
2012 r. 

8519/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przeglądu 
technicznego drzewostanu rosnącego na 
terenie ZSO nr 1 w Gdyni 

8520/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 
SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego Gdyni 

8521/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 
SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego 

8522/12/VI/S - wyraŜenia zgody na serwis ekspresu 
ciśnieniowego Siena 2 będącego własno-
ścią UM Gdyni oraz zakupu środków czy-

stości do ekspresów Swaco Rogal One 
Touch 

8523/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dekoracji na 
choinkę oraz dostawę pleksi 

8524/12/VI/S - uchylenia zarządzenia nr 
8155/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 09 października 2012 r. 

 
2012-11-07: 

 
8525/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200 000 EUR na usługę: „Dostoso-
wanie treści mapy zasadniczej do wyma-
gań określonych w art. 2 pkt 7 i 14 b usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
prace mające na celu wdroŜenie przepisów 
projektu rozporządzenia Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia te-
renu, bazy danych obiektów topograficz-
nych oraz mapy zasadniczej” 

8526/12/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym 
Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy 
realizacji projektu, mającego na celu wdro-
Ŝenia przepisów projektu rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji w spra-
wie bazy danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiek-
tów topograficznych oraz mapy zasadni-
czej 

 
2012-11-08: 

 
8527/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na dostawę choinki oraz usługę przystroje-
nia choinki 

8528/12/VI/O - udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Ewie Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdy-
ni do składania oświadczeń woli w imieniu 
Gminy Miasta Gdyni w sprawach związa-
nych z realizacją projektu "Pluszowy Misia-
czek" - wsparcie najmłodszych gdyńskich 
przedszkolaków na starcie 

8529/12/VI/R - przyjęcia harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2013 roku 

8530/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadań 
dotyczących działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, mieszkańców Gdyni 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [301] – 12.12.2012 – radna Mirosława Król – 

w sprawie grupy tanecznej „Cheerleaders Gdy-
nia” 

2. [302] – 14.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wadliwej naprawy przebudowanej 
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ul. Chylońskiej przy skrzyŜowaniu z ul. Pół-
nocną – usunięcie bruku. 

_________________________________________ 


