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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 36 

27 sierpnia 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 

  Zamknięto 27.08.08, godz.08.00. 
 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 5 czerwca: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i 

zaproszonych gości. 

W spotkaniu uczestniczył Prezydent M.Guć. 
Przekazał zebranym informacje, iż w bieżącym roku do 3 

konkursów rady dzielnic zgłosiły 48 projektów, co 

oznacza, że niektóre złożyły więcej niż 1. Spośród 48:  3 

wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych, 4 

dzielnice nie otrzymały żadnej nagrody. Jedna rada 

dzielnicy nie złożyła żadnego projektu. Prezydent M.Guć 
przedstawił sposób oceniania wniosków. 

Przedstawiciele rad dzielnic zgłaszali swoje uwagi i 

przemyślenia nt procedur związanych z organizacją 
konkursów w bieżącym roku. Prezydent M.Guć poprosił 

o wypełnienie przygotowanych ankiet dotyczących 

oczekiwań i propozycji zmian do konkursów 

planowanych na rok 2009. Rada Miasta na sesji w 

czerwcu br. podejmie uchwałę w sprawie wysokości 

statutowych środków na działalność rad dzielnic oraz w 

sprawie wysokości środków przeznaczonych na 

realizację konkursów. Radni dzielnic zabierali głos m.in. 

w sprawach:  

• wglądu do wszystkich projektów konkursowych za 

pośrednictwem Internetu,  

• rozszerzenia tematyki konkursów,  

• zmiany limitów nagród,  

• zasadności wspólnego składania wniosków przez 

kilka rad dzielnic,  

• zróżnicowania terminów zgłaszania projektów 

konkursowych, 

• możliwości realizowania zadań na przełomie roku 

budżetowego oraz zadań kilkuletnich, 

• możliwości dokonywania zmian w budżetach w 

trakcie realizacji zadań konkursowych, 

• możliwości przenoszenia niewykonanych 

„środków” konkursowych na następny rok 

budżetowy 

Prezydent po przeanalizowaniu ankiet - wypełnionych 

przez przedstawicieli rad dzielnic - przedstawi na 

czerwcowej sesji RMG projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawki na 1 mieszkańca oraz w sprawie 

wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań 
konkursowych. 

Przewodniczący S.Borski przypomniał o terminie 

kolejnego spotkania komisji : 

-  19 czerwca, czwartek,  godz. 16,15. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 17 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Problemy komunikacyjne związane z dojazdem do 

zespołu hipermarketów TESCO. 

2. Informacja o pracach nad rozwiązaniem problemu 

braku miejsc parkingowych i wprowadzeniem strefy 

płatnego parkowania.  

3. Problemy komunikacyjne Pustek Cisowskich: 

- sprawa zejścia dla pieszych do hipermarketu TESCO; 

- sprawa realizacji wykupu przez Gminę gruntów pod 

realizację ulicy Modrzewiowej.  

4. Funkcjonowanie systemu sygnalizacji świetlnej: 

- informacja o pracach nad wdrożeniem systemu 

TRISTAR; 

- długość przerwy między światłem zielonym dla 

pieszych i dla samochodów; 

- instalacja sygnalizacji w nowych miejscach (np. 

skrzyżowanie Chylońskiej i Wiejskiej, przejście dla 

pieszych na Kartuskiej). 

5. Problemy komunikacyjne związane ze 

skrzyżowaniem Morskiej z Kalksztajnów. 

Z ramienia urzędu w posiedzeniu wzięli udział: 

Naczelnik Inżynierii Ruchu, pan Jacek Oskarbski i pani 

Ewa Laskowska.  

Ad 1.  

Dyskusji w  przedmiotowej kwestii przysłuchiwali się 
zaproszeni przez radnego P. Stolarczyka  mieszkańcy 

dzielnic Pustki Cisowskie, Cisowej i Chylonii oraz 

przedstawiciele Rad Dzielnic. 

Radny P. Stolarczyk przedstawił istotę problemu dot. 

wyjazdu z terenu hipermarketu TESCO poprzez ulicę 
Kcyńską. Plan z roku 2001 nie przewiduje 

alternatywnego dojazdu przez obwodnicę i ulicę 
Jaskółczą w kierunku Gdyni. Geneza problemu sięga 

1998 r., kiedy powstał hipermarket HIT. Wyjazd 

pojazdów z terenu hipermarketów (powstanie tam z 

czasem kolejny hipermarket MEDIA MARKT) w 

kierunku Gdyni, przez ulicę Kcyńską, powoduje wiele 

uciążliwości dla mieszkańców Cisowej.  

Mieszkańcy postulują zamknięcie ulicy Kcyńskiej na 

odcinku wyjazdu z TESCO tak,  aby ulica ta pełniła 

funkcję ciągu pieszego dla klientów TESCO, z 

możliwością awaryjnego wykorzystania w sytuacjach 

zagrożenia. Postulat mieszkańców dotyczy więc 

wybudowania bezpośredniego zjazdu z terenu kompleksu 

handlowego na obwodnicę, w kierunku Gdyni.  
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Przed rozpoczęciem dyskusji Przewodniczący komisji 

zaznaczył, że jego zadaniem jest stosowanie się do 

regulaminu pracy komisji, w myśl którego mieszkańcy 

mogą przysłuchiwać się obradom, bez prawa zabierania 

głosu.  

Pan M. Horała zapowiedział, iż uczyni wyjątek i 

umożliwi zabranie głosu jednemu mieszkańcowi.  

W dyskusji – informował pan Horała – wezmą udział 

członkowie komisji i zaproszeni goście, a więc 

przedstawiciele wydziału inżynierii ruchu oraz 

przewodniczący rad dzielnic.  

W imieniu mieszkańców głos zabrała radna Rady 

Dzielnicy Cisowej, pani Jadwiga Gierszewska,  

szczegółowo opisując zdarzenia, które doprowadziły do 

powstania obecnych problemów mieszkańców. W czasie 

powstawania hipermarketu HIT przedstawiono 

mieszkańcom projekt wjazdu i wyjazdu od obwodowej, 

na który mieszkańcy wyrazili zgodę. Ze spotkania, na 

którym zapadły takie postanowienia, sporządzony był 

protokół. Zapewniono wówczas mieszkańców, że ulica 

Kcyńska będzie użytkowana przez HIT tylko przez 2 lata. 

W międzyczasie powstawały kolejne duże obiekty 

handlowe. W wyniku wzmożonego ruchu, szczególnie 

samochodów ciężarowych, budynek stojący najbliżej 

drogi,  posadowiony na piaskach, zaczął pękać (jest to 

widoczne mimo niedawnego ocieplenia i otynkowania 

budynku). Mieszkańcy usytuowanych tam 3. wieżowców 

czekają na wyjazd samochodami ponad 15 minut. Jest to 

bardzo newralgiczny punkt z uwagi na wyjazd z ulicy 

Mylnej i skrzyżowanie  ul. Kcyńskiej z ul. Morską, czego 

efektem jest wiele wypadków. Odcinek  ul. Kcyńskiej 

będący wyjazdem z hipermarketu TESCO w kierunku ul. 

Morskiej, powinien być wyłączony z ruchu po 

wybudowaniu zjazdu na obwodnicę w kierunku Chylonii. 

Usprawniłoby to wyjazd także z Pustek Cisowskich. 

Proponowane pierwotnie i uzgadniane z mieszkańcami  

rozwiązania problemu komunikacyjnego uległy zmianie 

w przyjętym w roku 2001 planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

Reasumując pani Gierszewska stwierdziła, iż w 

przypadku wydania zgody na budowę hipermarketów 

Miasto powinno wyegzekwować od inwestorów działania 

rekompensujące uciążliwości, zwłaszcza na rzecz dzieci i 

młodzieży.  

Radny P. Stolarczyk podkreślił, iż dla mieszkańców 

najistotniejsze jest utworzenie alternatywnego wyjazdu z 

terenu kompleksu obiektów handlowych, nie poprzez 

ulicę Kcyńską.  
Naczelnik J. Oskarbski stwierdził, że wykonanie zjazdu 

bezpośrednio na obwodnicę wymaga pokonania szeregu 

przeszkód. W tym zakresie gmina nie ma podstaw 

prawnych do wyegzekwowania czegokolwiek od 

inwestora MEDIA MARKT – miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie daje takich 

możliwości, tj. nie zakłada realizacji postulowanego 

przez mieszkańców połączenia komunikacyjnego. Drugą 
przeszkodą są wysokie koszty, odpowiadające kosztom 

dużych inwestycji służących wszystkim mieszkańcom.  

Właścicielem obwodnicy jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, która musiałaby wyrazić zgodę na 

postulowane przez mieszkańców rozwiązania.  

Pan M. Horała poinformował mieszkańców o procedurze 

uchwalania planu miejscowego, która pozwala 

zainteresowanym zgłaszać uwagi i zastrzeżenia. Rada 

Miasta może wystąpić o zmianę planu 

zagospodarowania, ale dopóki zapisy planu obowiązują, 
Miasto nie ma możliwości zabronić realizacji inwestycji, 

która jest zgodna z zapisami planu. Brak zgody równałby 

się przegranej sprawie przed sądem administracyjnym.  

Mieszkańcy poinformowali, iż zakaz wjazdu pojazdów 

ciężkich notorycznie nie jest przestrzegany. Policja 

odmawia interwencji uzasadniając, iż droga na tym 

odcinku ma status drogi wewnętrznej.  

Naczelnik J. Oskarbski stwierdził, iż możliwe jest 

rozważenie postawienia tzw. bramownic, które 

uniemożliwią wjazd pojazdom nienormatywnym. Można 

też rozważyć wprowadzenie sygnalizacji na  przejściu dla 

pieszych, przed skrzyżowaniem z ul. Mylną.  
Radny Andrzej Bień zaproponował etapowanie działań 
zaradczych i rozpoczęcie od postawienia bramownicy. 

Jeśli sytuacja w wyniku tego nie poprawi się znacząco, 

należy pomyśleć o innych rozwiązaniach.  

Radny Ireneusz Bekisz stwierdził, iż należy wyjaśnić,  co 

było przyczyną zmiany planu z 1995 r., który 

przewidywał inne rozwiązania komunikacyjne (wjazdu i 

wyjazdu z terenu zajmowanego przez hipermarket HIT). 

Skoro plan z 2001 r. stwarzał problemy komunikacyjne, 

to dlaczego zdecydowano się na budowę kolejnego 

hipermarketu i tym samym dalsze zwiększenie obciążeń, 
bez uprzedniego rozwiązania kwestii układu 

komunikacyjnego? 

Radny wnioskował o skierowanie powyższych pytań do 

Wiceprezydenta Marka Stępy.  

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Pustek Cisowskich 

Demptowo Anna Kamińska poinformowała o rozważaniu 

koncepcji, zgodnie z którą wyjazd z hipermarketu 

odbywałby się poprzez zjazd na ulicę Jaskółczą, na 

wysokości wiaduktu. Takie rozwiązanie zmieniłoby 

dojazd na jednokierunkowy w kierunku ul. Jaskółczej i 

odcięłoby mieszkańcom dojazd do parafii, a także 

ograniczyłoby możliwości komunikacyjne na samej ulicy 

Jaskółczej, która jest jedynym wyjazdem z Pustek 

Cisowskich. Z drogi tej korzystają też mieszkańcy 

Koleczkowa i Łężyce, tak więc obciążenie tej drogi już 
jest bardzo duże (szczególnie w godzinach porannych). 

Rada Dzielnicy wystąpiła z wnioskiem do wydziału 

inżynierii ruchu o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej 

na wysokości łączenia się wiaduktu z Jaskółczą, ze 

względu na dużą liczbę wypadków.  

Pani Anna Kamińska wyraziła nadzieję, że koncepcja 

wykorzystania wąskiego wjazdu na ul. Jaskółczą nie 

będzie przyjęta.  

Naczelnik J. Oskarbski poinformował, iż sprawa 

sygnalizacji świetlnej, o którą występowała Rada 

Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo,  jest w trakcie 

realizacji.  

Ponadto pan Oskarbski poinformował o zamiarze 

przygotowania koncepcji modernizacji najbardziej 

niebezpiecznych skrzyżowań w dzielnicy Pustki 

Cisowskie.  

Ad 2.  

Naczelnik J. Oskarbski poinformował o czynnościach 

aktualnie wykonywanych w związku z przyjęciem 

uchwały dot. strefy płatnego parkowania. Z chwilą 
rozstrzygnięcia przetargu, który zostanie 

prawdopodobnie ogłoszony za dwa miesiąca, wszystkie 

konieczne do zrealizowania procedury zajmą 
prawdopodobnie pół roku. Jest to wariant optymistyczny, 

ponieważ  należy się liczyć  z wnoszeniem protestów i 

zażaleń z chwilą rozstrzygnięcia przetargu.  

Powstaje szereg koncepcji mających na celu rozwiązanie 

problemu braku miejsc parkingowych w Śródmieściu. 

Jedną z nich jest system TRISTAR. Głównym 

założeniem jest odciążenie Śródmieścia od ruchu 

samochodowego. W tym celu rozważa się przede 
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wszystkim budowę miejsc postojowych pod ziemią. 
Zgodnie z zaleceniem zawartym w studium 

zagospodarowania przestrzennego każdy inwestor musi 

nowemu budynkowi zapewnić stosowną liczbę miejsc 

postojowych.  

Zdaniem radnego B. Krzyżanowskiego propozycje 

rozwiązań problemu parkowania stanowią jedynie 

alternatywę dla wąskiej grupy osób (nie poruszających 

się samochodami osobowymi), natomiast standard życia 

użytkowników samochodów obniży się.  
Radnego bardzo ucieszyła koncepcja zintegrowanych 

węzłów komunikacyjnych, która jednak nie jest 

realizowana. Zaprzeczeniem tej koncepcji jest sposób 

zagospodarowania obszaru dworca SKM w Redłowie – 

liczba miejsc parkingowych została ograniczona.  

Należy się też liczyć z problemem wypierania 

samochodów z centrum.  

Naczelnik J. Oskarbski zwrócił uwagę, iż jednym z celów 

wprowadzenia systemu płatnego parkowania jest 

skłonienie do korzystania w większym stopniu z usług 

transportu zbiorowego.  

Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, że system płatnego 

parkowania ma rozwiązać problem Śródmieścia, należy 

jednak pamiętać, że taki sam problem występuje we 

wszystkich dzielnicach. Liczba samochodów stale się 
zwiększa, a miejsc parkingowych nie przybywa.  

Pan J. Oskarbski stwierdził, że problem jest bardzo 

skomplikowany i występuje w całej Europie, gdzie 

tendencja jest taka, aby w śródmieściach preferowany był 

transport zbiorowy.  

Radny I. Bekisz przypomniał o złożonej przez siebie 

interpelacji w sprawie studium komunikacyjnego dla 

Śródmieścia. Mimo że w odpowiedzi uznano potrzebę 
powstania takiego studium, nic się w tej kwestii nie 

dzieje. Studium narzuci potencjalnym inwestorom 

konieczność zrealizowania określonych rozwiązań w 

przedmiotowym zakresie.  

Przewodniczący M. Horała przypomniał, iż jednym z 

argumentów dla utworzenia stefy miała być opłacalność 
budowy parkingów w Śródmieściu (jako działalności 

komercyjnej). Czy pojawił się już jakiś inwestor 

zainteresowany tego rodzaju przedsięwzięciem? 

Pan J. Oskarbski stwierdził, iż tego rodzaju informacjami 

dysponuje Wiceprezydent M. Stępa. Zgodnie z jego 

wiedzą zgłosiła się firma zajmująca się odholowywaniem 

pojazdów źle zaparkowanych. Takie firmy funkcjonują 
już w Europie Zachodniej.  

Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, że intencją radnych nie 

jest karanie, ale stworzenie warunków umożliwiających 

przestrzeganie prawa.  

Radny M. Horała podkreślił, że miejsca parkingowe są 
takim samym elementem infrastruktury drogowej jak 

drogi.  

Radny B. Krzyżanowski poprosił o wyjaśnienie, kto 

projektował zagospodarowanie obszaru dworca SKM w 

Redłowie, gdzie pierwotnie planowano utworzenie 

zintegrowanego węzła komunikacyjnego.  

Ad 3.  

• Sprawa zejścia dla pieszych do hipermarketu 

TESCO: 

Jak informowała p. A. Kamińska, zejście do 

hipermarketu TESCO jest bardzo trudne (piaszczyste). 

Jest to teren należący do spółdzielni mieszkaniowej. 

Drogą przechodzi bardzo dużo mieszkańców Pustek 

Cisowskich. Warunki są szczególnie trudne w okresie 

zimowym. Wystosowany do Gdyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wniosek o zbudowanie schodów został 

odrzucony z powodu braku środków finansowych.  

Zdaniem Przewodniczącego komisji, radnego M. Horały, 

spółdzielnia mieszkaniowa powinna wystąpić do gminy o 

rozwiązanie problemu w ramach inicjatyw lokalnych 

bądź o wykup terenu przez gminę.  
Radny A. Bień sugerował zaproponowanie 

przedmiotowego gruntu jako zamiennego.  

• Sprawa realizacji wykupu przez Gminę 
gruntów pod realizację ulicy 

Modrzewiowej: 

Pani E. Laskowska poinformowała, iż wykupy są w 

trakcie realizacji, zaś realizacja ulicy wymaga 

sporządzenia projektu budowlanego. W budżecie muszą 
być przeznaczone na ten cel odpowiednie środki.  

Ad 4.  

• Informacja o pracach nad wdrożeniem 

systemu TRISTAR: 

Naczelnik J. Oskarbski poinformował o zamiarze 

aplikowania o środki unijne. Opracowana jest 

szczegółowa koncepcja systemu. Trwają prace nad 

studium wykonalności oraz sporządzane są analizy 

ekonomiczne. Inwestycja powinna być zrealizowana w 

ciągu roku. Wpłynęły już oferty na projekt budowlany.  

Taki system jest bardzo efektywny, zwłaszcza w zakresie 

kosztów ponoszonych przez użytkowników. Gmina może 

budować dzięki niemu mniej połączeń drogowych. Czas 

podróży skraca się o 10 do 15 %, wzrasta o 15 % 

przepustowość. Analiza wykazała, że koszty inwestycji 

powinny się zwrócić w ciągu roku bądź 2. lat.  

Szacowany koszt dla całego Trójmiasta to 12 mln. zł. 

Gdynia poniesie 35 % kosztów. 

• Długość przerw między światłem 

zielonym dla pieszych i samochodów: 

Radny M. Horała poinformował o sygnałach, iż w Gdyni 

od pewnego czasu wydłużyły się przerwy pomiędzy 

światłami zarówno dla pieszych jak i dla samochodów. 

Radny był świadkiem, kiedy na skrzyżowaniu ulicy 

Chylońskiej i Morskiej włączyły się dla samochodów 

czerwone światła, podczas gdy piesi także  mieli  światła 

czerwone.  

Radny B. Krzyżanowski zwrócił uwagę, że takie same 

sytuacje jak opisywane przez r. Horałę mają miejsce na 

skrzyżowaniach na Witominie.  

Naczelnik J. Oskarbski stwierdził, iż nie wpłynęły do 

niego tego rodzaju wnioski. Wnioski, jakie wpłynęły 

dotąd do wydziału, dotyczyły wydłużenia cyklu.  

Naczelnik zobowiązał się do sprawdzenia, czy sygnały 

członków komisji są uzasadnione.  

• Instalacja sygnalizacji w nowych 

miejscach (np. skrzyżowanie Chylońskiej i 

Wiejskiej, przejście dla pieszych na 

Kartuskiej): 

Naczelnik J. Oskarbski poinformował, iż badana będzie 

zasadność zainstalowania sygnalizacji.  

Radny P. Stolarczyk zwrócił uwagę na potrzebę 
zainstalowania sygnalizacji na ul. Kartuskiej (przed 

skrzyżowaniem z ul. Swarzewską). W miejscu tym często 

dochodzi do wypadków.  

Ad 5.  

• Informacja o organizacji dojazdu do bloku 

przy ul. Morskiej 157 – 163: 

Naczelnik J. Oskarbski poinformował o przesłaniu 

mieszkańcom propozycji urządzenia dojazdu od tyłu 

budynku. Przekazano opinię Wiceprezydentowi M. 

Stępie, iż zasadne byłoby przejęcie od spółdzielni 

mieszkaniowej terenu, na którym urządzona jest droga 

stanowiąca dojazd do bloku.  
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Mieszkańcy nie wyrażają zainteresowania rozwiązaniem 

problemu w ramach inicjatyw lokalnych (inwestycja 

została wyceniona na kilkanaście tysięcy zł.).  

Radny I. Bekisz zapytał, dlaczego teren został 

wydzielony bez dostępu do drogi publicznej. Taki stan 

jest niezgodny z przepisami.  

Naczelnik J. Oskarbski wyraził przypuszczenie, że jest to 

następstwo podziału spółdzielni, która powinna wystąpić 
o ustanowienie służebności.  

• Informacja o zmianach organizacji ruchu 

po remoncie ulicy Morskiej na wysokości 

sklepu LIDL i stacji NESTLE: 

Jak informował pan J. Oskarbski, planowane jest 

wykonanie ulicy serwisowej tak, aby zjazd nie odbywał 

się bezpośrednio na ulicę Morską. Zgodnie z  zawartą 
umową, koszty inwestycji poniesie stacja.  

Naczelnik J. Oskarbski poinformował o finalizowaniu 

prac projektowych dot. skrzyżowania ulicy Morskiej z ul. 

Kalksztajnów (projekt został przedstawiony członkom 

komisji). Wydział Inżynierii Ruchu będzie wnioskował o 

jak najszybszą realizację projektu.  

______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 19 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21 maja 2008 r., 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję 
Rady, 

3. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Protokół przyjęto bez uwag – 6/0/0. 

Ad. 2 

Tę część posiedzenia KSLiB odbyła wspólnie z Komisją 
Strategii i Polityki Gospodarczej. 

Zaopiniowano następujące projekty uchwał w sprawach: 

− zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 

2008; - opinia pozytywna – 7/0/0 

− przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z 

dróg na terenie miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 

7/0/0 

− uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i 

Ejsmonda (kserokopie uwag wniesionych do 

projektu planu są do wglądu w BRM), - opinia 

pozytywna – 7/0/0 

− przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. 

Spółdzielczej; - opinia pozytywna – 8/0/0 

− skargi złożonej na uchwałę XVII/401/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni 

rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej; - opinia 

pozytywna – 8/0/0 

− skargi złożonej na uchwałę XV/355/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i 

Wybickiego; - opinia pozytywna – 8/0/0 

− wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVII/400/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie  

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni; - opinia 

pozytywna – 8/0/0 

− wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVIII/431/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni rejon Skweru Plymouth; - 

opinia pozytywna – 8/0/0 

− przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym Gminy Miasta Gdyni; - opinia 

pozytywna – 8/0/0. R.Rafał Geremek sugerował, 

aby wprowadzić wyraźny zapis, że uchwała wchodzi 

w życie od 1 stycznia 2009 r. 

− określenia wysokości środków na działalność 
statutową rad dzielnic w 2009 roku – wiceprez. 

M.Guć przedstawił projekt, który zostanie 

wniesiony na sesję w trybie nadzwyczajnym, w 

sprawie regulaminów konkursów dla rad dzielnic. 

Tryb nadzwyczajny dlatego, aby móc ogłaszać 
konkursy z większym wyprzedzeniem, na przełomie 

lipca i sierpnia, aby rady dzielnic miały więcej czasu 

na przygotowanie.  

W stosunku do obecnie obowiązujących 

regulaminów zmniejszono ilość kryteriów oceny 

wniosków, dodano kryterium oceny wyników 

dotychczasowych działań. Mniej ostre będą zapisy 

dotyczące czasu realizacji konkursu, pojawia się też 
możliwość zmiany w budżecie, o ile wpłynie to 

pozytywnie na konkurs. Opisy projektów będą też 
zamieszczane w internecie. 

Pojawi się też nowy, czwarty konkurs – „Piękna 

dzielnica”, z większą pulą nagród. 

Konkursy mają być ogłaszane 2x w roku, co 6 

miesięcy. Latem będzie się ogłaszać „Piękną 
dzielnicę” i konkurs kulturalny, młodzież i 

bezpieczeństwo pół roku później. Czerwiec jest 

naturalną cezurą we wszelkich działaniach na rzecz 

młodzieży. Programy rozpoczęte w tym roku będą 
mogły być kontynuowane, jeśli wnioskodawcy sobie 

tego zażyczą.  
Postanowiono, że członkowie komisji przegłosują 
w/w projekt w dniu sesji, o godz. 11.00. 

Wiceprez. M.Guć omówił też uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości stawki na 1 mieszkańca 

dzielnicy. Proponowana jest stawka 6,80 zł, rosnąca, 

jak co roku, trochę ponad poziom inflacji. Zdaniem 

r. M.Bzdęgi stawka kapitacyjna realnie nie wzrasta 

od 8 lat. R.Bzdęga wnioskował też o przyjrzenie się 
aktywności radnych. 

Komisja prosi o przekazanie jej danych o 

aktywności radnych, o ilości złożonych funkcji i 

mandatów – za ostatni rok. 

R. M.Horała wnioskował, aby stawkę kapitacyjną 
zwiększyć do 10 zł. Wynik głosowania wniosku – 

4/3/0. Komisja wnioskuje, aby Prezydent zwiększył 

stawkę na głowę mieszkańca do 10 zł. 

Wynik głosowania projektu uchwały w brzmieniu 

przedstawionym przez Prezydenta Miasta – 3/4/0. 
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− zwolnienia z opłat za dokonanie zmian we wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia 

z opłat osób ubiegających się o wydanie 

dokumentów stwierdzających uprawnienie do 

kierowania pojazdem lub o wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadkach, 

gdy konieczność wydania nowego dokumentu 

wynika ze zmian administracyjnych uchwalonych 

przez Radę Miasta Gdyni, - projekt zreferował r. 

A.Kieszek. Opinia pozytywna – 6/0/0 

− zmiany nazwy niektórych ulic w Gdyni – opinia 

pozytywna – 6/0/0. 
Ad. 3 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 19 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. 16:00 – 16:10: Skarbnik prof. dr hab. K. Szałucki: 

4.1 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 

2008;  

2. 16:10 – 16: 45 z-ca prezydenta dr inż. arch. M. Stępa: 

4.4 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i 

Ejsmonda (kserokopie uwag wniesionych do 

projektu planu są do wglądu w BRM), 

4.5 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. 

Spółdzielczej;  

4.6 - skargi złożonej na uchwałę XVII/401/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni 

rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej;  

4.7 - skargi złożonej na uchwałę XV/355/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i 

Wybickiego;  

4.8 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVII/400/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie  

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni;  

4.9 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVIII/431/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni rejon Skweru Plymouth;  

4.10 - przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, znajdujących się na terenie 

administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;  

3. 16:45 – 17:10 z-ca prezydenta B. Stasiak: 

4.12 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Hutniczej na rzecz jej użytkownika wieczystego;  

4.13 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Północnej 1 D na rzecz jej użytkownika 

wieczystego;  

4.14 - wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w formie 

przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i 

użytkowników wieczystych nieruchomości 

przyległych;  

4.15 - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Łużyckiej 10 B na rzecz jej użytkowników 

wieczystych;  

4.16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i 

Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 

Śliskiej;  

4.17 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 

Żeromskiego 6;  

4.18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości lokalowych 

stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Własny Dach” położonych przy ul. Żeliwnej;  

Obradom przewodniczył Marek Zabiegałowski 

(wiceprzewodniczący komisji). 

Ad. 1. Po wyjaśnieniach przekazanych przez Skarbnika 

MG radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały 

– druk 4.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Gdyni, w głosowaniu: 5/0/1. 

Ad. 2. Projekty uchwał przedstawił i dodatkowych 

wyjaśnień udzielił Wiceprezydent M. Stepa: 

- druk 4.4 – opinia pozytywna – 7/0/0; 

- druk 4.5 – opinia pozytywna – 7/0/0; 

- druk 4.6 – opinia pozytywna – 6/0/1; 

- druk 4.7 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.8 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.9 – opinia pozytywna – 5/0/1; 

- druk 4.10 – wyjaśnień udzielił Konserwator MG dr 

Robert Hirsch, opinia pozytywna – 7/0/0; 

Ad. 3. Projekty uchwał zreferował Wiceprezydent B. 

Stasiak: 

- druk 4.12 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.13 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.14 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.15 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.16 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.17 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- druk 4.18 – opinia pozytywna – 6/0/0; 

- z aneksu do porządku obrad sesji – projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych przy ul. Białostockiej, 

będących w użytkowaniu wieczystym osoby 

prawnej wraz z prawem własności budynku, opinia 

pozytywna – 6/0/0; 

Komisja prosi Pana Wiceprezydenta Marka Stępę o 

podanie terminu opracowania Studium 

Komunikacyjnego Śródmieścia w Gdyni i 

przekazanie materiału członkom. Studium będzie 

przedmiotem obrad komisji w miesiącu wrześniu. 

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 21 sierpnia.  

Na tym posiedzenie zakończono.  
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______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 24 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na czerwcową Sesję RMG.  

2. Projekt uchwały w spr. sporządzenia studium 

komunikacyjnego dla dzielnicy Śródmieście.  

3. Wniosek do budżetu 2009. 

Ad 1.  

4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. 

uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008: 

Proponowane zmiany, zgodnie z treścią załącznika, 

omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  

Skarbnik Miasta poinformował o  autopoprawce, zgodnie 

z którą przeznacza się na  remont dachu budynku Zespołu 

Szkół Nr 15 kwotę 4 mln. zł. Jest to związane z 

wnioskiem wydziału inwestycji. Nie skierowanie 

przedmiotowej kwoty spowodowałoby przerwę w 

funkcjonowaniu szkoły.  

Do powyższej kwestii szerzej odniósł się Wiceprezydent 

M. Stępa. Przyczyną złego stanu dachu jest błąd w 

wykonawstwie. Firma, która wygrała przetarg dzięki 

zaoferowaniu najniższej ceny, już nie istnieje, nie ma 

więc możliwości wystąpienia z roszczeniem. Inwestycję 
nadzorował BOI – podmiot już zlikwidowany. Wykonana 

ekspertyza jednoznacznie określa, że użytkowanie 

pomieszczeń znajdujących się pod dachem jest obecnie 

niemożliwe.  

Opinia pozytywna: 4 gł. za, 1 gł. wstrzymujący się. 
4.4. – w spr. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzg. 

Św. Maksymiliana …:: 

Ustalenia planu omawiali: Wiceprezydent M. Stępa i 

kierownik zespołu urbanistycznego, pani Alicja 

Kowalska.  

Do niektórych z uwag do planu odniósł się radny Andrzej 

Bień: 
- Uwaga nr 17 – jak należy rozumieć zwrot „szczególnie 

staranne opracowanie architektury budynku”? 

- Jeden z autorów uwag pisze, że Zespół Domu 

Marynarza nie jest objęty ochroną, natomiast w 

odpowiedzi jest zawarte stwierdzenie, że jest objęty.  

Wiceprezydent M. Stępa oraz Miejski Konserwator 

Zabytków, pan R. Hirch wyjaśniali  w kolejności j.w. 

- zapis dotyczy  bardzo atrakcyjnego terenu, a więc 

konieczności zatrudnienia dobrego architekta;  

- tworzona jest ewidencja obiektów chronionych na 

podstawie nowej ustawy. Tworzy ją wojewódzki 

konserwator. Opieką konserwatora będzie też objęty 

Dom Marynarza. 

Radny B. Krzyżanowski zwrócił uwagę na zbyt niskie 

współczynniki parkingowe. Dotyczy to szczególnie 

obszarów, gdzie usytuowane są hotele. Odpowiedni zapis 

w planie powinien zmusić do realizacji większej liczby 

miejsc parkingowych. 

Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, że zapis 

dotyczący obszarów wokół hoteli jest zgodny ze studium.  

Wiceprezydent poinformował o poprawkach 

redakcyjnych, które – w formie autopoprawki – zostaną 
wniesione na sesji RMG.  

Na inne błędy redakcyjne zwrócił uwagę radny A. Bień. 
Pani A. Kowalska zobowiązała się do naniesienia 

stosownych poprawek przed wniesieniem projektu pod 

obrady RMG.  

Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 

5 gł. za.  

4.5. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu /…/ części dzielnicy Orłowo , rejon Al. 

Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej: 

Projekt omówił Wiceprezydent M. Stępa.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

4.6. – skargi złożonej na Uchwałę /…/ w spr. uchwalenia 

miejscowego planu /…/ rejon ulic Działdowskiej i 

Modlińskiej: 

Projekt, omówiony  przez Wiceprezydenta M. Stępę, 
został przyjęty: 4/0/1 

4.7. – w spr. skargi złożonej na Uchwałę /…/ w sprawie 

uchwalenia planu /…/ rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego: 

Przedmiot projektu omówił Wiceprezydent M. Stępa. 

Odpowiedzi na pytania związane z kwestiami formalno – 

prawnymi udzieliła pani Anna Wołejko.  

Opinia pozytywna: 4/1/0 

4.8 – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

/…/ w spr. uchwały  dot. uchwalenia miejscowego planu 

/…/ rejon Skweru Plymouth: 

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, jakiego rodzaju 

naruszenie prawa zarzuca autor wezwania. 

Wiceprezydent argumentował, iż studium nie jest aktem 

prawa miejscowego – w jego oparciu nie może być 
wydana żadna decyzja administracyjna. Studium jest 

jedynie wyrazem polityki przestrzennej Gminy, natomiast 

nie kształtuje sytuacji prawnej osób indywidualnych, 

dlatego też wezwanie jest bezprzedmiotowe.  

Pani A. Wołejko poinformowała o orzecznictwie sądów 

administracyjnych w przedmiotowym zakresie. W 

rozpatrywanym przypadku nie można wykazać 
naruszenia interesu prawnego.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

4.9. – wezwania do usunięcia naruszenia prawa /… w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon 

Skweru Plymouth: 

Istotę zarzutów zawartych w wezwaniu przedstawiła p. 

A. Kowalska.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

4.10- w spr. przyjęcia zasad i trybu udzielania i 

rozliczania dotacji na prace konserwatorskie /…/ przy 

zabytkach wpisanych do rejestru …: 

Projekt omówili Miejski Konserwator Zabytków, pan 

Robert Hirch oraz Wiceprezydent Marek Stępa.  

Pan R. Hirch wprowadził członków komisji w tematykę 
projektu oceniając na wstępie efekty udzielania dotacji, 

na mocy uchwały RMG podjętej w 2004 r. Dotacje 

przyznawane były na poszczególne budynki. Właściciele 

coraz chętniej korzystają z tej formy dofinansowania 

remontu, która jest często jedyną możliwością 
pozyskania przez nich zewnętrznych środków.  

Ponieważ system dotowania sprawdził się, proponuje się 
rozszerzenie dotowania na obszary zabytkowe wpisane 

do rejestru zabytków. W projekcie proponuje się 6 takich 

obszarów. Z uwagi na zwiększenie liczby odbiorców 

proponowane jest zróżnicowanie wysokości dotacji. Pan 

R. Hirch omówił m. in. zakres prac, które zostałyby 

objęte dotacjami. Projekt zawiera zmianę odnośnie 

terminu przyjmowania wniosków – do 10 stycznia  (po 

przyjęciu uchwały budżetowej). Dotychczasowy termin 

wymuszał pośpiech ze strony właścicieli i problemy ze 

złożeniem kompletnych dokumentów.  

W związku z pytaniem radnego A. Bienia o możliwość 
objęcia ochroną konserwatora kolejnych obszarów 

Gdyni, pan R. Hirch stwierdził, iż w jego przekonaniu 

najważniejsze obszary zostały już wpisane do rejestru. W 
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przypadku pozostałych obszarów wystarczy ochrona w 

postaci dokonania stosownego zapisu w planie.  

Radny A. Bień sugerował zwiększenie dotacji w 

przypadkach obiektów szczególnie wartościowych.  

Pan R. Hirch stwierdził, iż uchwała jest tak 

skonstruowana, że przyznanych kwot nie można 

przekroczyć. Spośród zabytkowych obiektów wiele 

korzystało parokrotnie z dotacji. Nie uzyskanie dotacji 

spowodowane jest przeszkodami prawnymi bądź 
skomplikowaną sytuacją własnościową.  
Radny B. Krzyżanowski pytał, czy w przypadku 

obiektów z 3. grupy możliwe jest sfinansowanie prac, w 

wyniku których bryły takich obiektów pełniej  

nawiązywałyby do charakterystycznego stylu 

architektonicznego reszty miasta.  

Konserwator R. Hirch wyjaśnił, iż działania będące 

przedmiotem projektu uchwały prowadzone są w oparciu 

o przepisy ustawy o ochronie zabytków, a więc związane 

są ze ściśle określonym zakresem prac.  

Pan Hirch podkreślił, iż objęcie dotowaniem całych 

obszarów będzie przedsięwzięciem precedensowym w 

skali kraju. W innych gminach funkcjonuje jedynie 

system dotowania indywidualnych obiektów.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

Poniższe projekty, dotyczące nieruchomości, omówiła Z-

ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

Polityki Gospodarczej, pani Elżbieta Wiłucka.  

4.12 – w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł.  

4.13 – w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości /…/ przy ul. Północnej 1 D ...: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

4.14 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości /…/ przy ul. Hutniczej w 

formie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli i 

użytkowników wieczystych …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 

4.15 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż  /…/  

nieruchomości położonej /…/ przy ul. Łużyckiej 10B …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.16 – wyrażenia zgody na nabycie /…/ nieruchomości  

przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.17 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 6: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.18 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości lokalowych stanowiących własność SM 

„Własny Dach”, poł. Przy ul. Żeliwnej: 

W kontekście projektu radny B. Krzyżanowski 

przypomniał o swoim postulacie dot. sprzedaży 

odzyskiwanych mieszkań na wolnym rynku i budowy 

mieszkań socjalnych.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Aneks do porządku obrad XXI Sesji RMG: projekt 

uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

użytkowania wieczystego nieruchomości poł. Przy ul. 

Białostockiej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.2. – w spr. określenia wysokości środków na 

działalność statutową rad dzielnic w 2009 roku: 

Przewodniczący M. Horała zgłosił propozycję 
zwiększenia wysokości środków przyznawanych na 

jednego mieszkańca dzielnicy do 10 zł. (dot. § 1).  

Komisja uzależnia przyjęcie projektu pod warunkiem 

uwzględnienia powyższej poprawki. Przedmiotowe 

stanowisko przyjęto jednogłośnie: 3 gł. za.  

Ad 2.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

propozycję projektu (stanowi załącznik) przygotowanego 

przez radnego Ireneusza Bekisza, dotyczącego 

zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzenia 

studium komunikacyjnego dla dzielnicy Śródmieście: 3 

gł. za.  

Ad 3.  

Komsja jednogłośnie – 4 gł. za – przyjęła wniosek 

przewodniczącego komisji, radnego M. Horały, 

odnoszący się do budżetu 2009, o następującej treści: 

„Komisja składa na ręce Pana Prezydenta wniosek o 

przyjęcie w pracach nad budżetem zasady stałego, 

corocznego przeznaczania pewnej puli środków na 

zadania związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. 

Środki te winny być przeznaczane na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla tego rodzaju inwestycji.  

Komisja uważa, iż terenem szczególnie wymagającym 

prac rewitalizacyjnych są okolice ulic Zamenhoffa i 

Opata Hackiego, w związku z czym wnioskuje o 

przeznaczenie w budżecie na rok 2009, zgodnie z opisaną 
wyżej zasadą, stosownych środków na rewitalizację 
wskazanego terenu” . 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 24 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 25 

czerwca, 

2. Ustosunkowanie się do negatywnej opinii rady 

dzielnicy Redłowo w sprawie zmiany nazw ulic 

Ad. 1 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 

zreferował pan skarbnik, prof. K.Szałucki. Zmiany 

wynikają głównie z urealnienia planów inwestycyjnych, z 

rozliczeń zakończonych już inwestycji. Przygotowywana 

jest autopoprawka zwiazana z koniecznością poszerzenia 

zakresu remontu dachu w SP 48. Remont ten nie 

odbędzie się kosztem remontów w innych szkołach. 

Opinia pozytywna z autopoprawką – 4/0/0. 

Ad. 2 

Komisja Statutowa zwróciła się do Rady Dzielnicy 

Redłowo z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmian 

nazw ulic. Rada Dzielnicy wydała opinię negatywną, 
argumentując, że mieszkańcy muszą ponosić wysokie 

koszty wymiany dokumentów i innych urzędowych 

wpisów, tracąc przy tym czas. Obecni patroni ulic w 

opinii RD Redłowo bohatersko walczyli i zginęli w 

Powstaniu, nie można więc całkowicie deprecjonować 
ich dokonań pod pozorem, że byli komunistami. Komisja 

Statutowa uznała, że nie są to mocne argumenty. Na 

jutrzejszej sesji Rada przegłosuje uchwałę zwalniającą 
mieszkańców od ponoszenia kosztów wymiany 

dokumentów w sytuacji, gdy zmiana nazwy ulicy będzie 

efektem zmian administracyjnych. Urzad jest czynny 

popołudniami i w soboty, nie trzeba więc brać urlopu z 

pracy. Argument o bohaterstwie jest natomiast, zdaniem 

komisji, całkowicie chybiony. Patroni redłowskich ulic, 

choć nawet walczyli przeciw Niemcom, to działali jednak 

świadomie na szkodę Państwa Polskiego, zajmując 

wysokie stanowiska w kierowniczych organach formacji 

wasalnych wobec ZSRR.  

Komisja Statutowa podtrzymuje swoje stanowisko 

odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic i 

nie wprowadzi do niego żadnych zmian. 

Komisja nie ustaliła terminu następnego posiedzenia. 
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______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 25 czerwca: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i 

stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 

sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/318/07 

Rady Miasta Gdyni z 24  października  2007 w 

sprawie przyjęcia regulaminu konkursów dla 

rad dzielnic organizowanych w celu realizacji 

zadań w następujących obszarach działań: 
dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo oraz  

przyjęcia nowych regulaminów konkursów dla 

rad dzielnic organizowanych w celu realizacji 

zadań w następujących obszarach działań: 
dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo oraz 

estetyzacja otoczenia. 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w 

dniu 5 czerwca i 19 czerwca 2008r. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 

Ad. 1 

W spotkaniu uczestniczył Prezydent M.Guć. Członkowie 

Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia nowych regulaminów konkursów dla 

rad dzielnic na rok 2009 organizowanych w celu 

realizacji zadań w następujących obszarach działań: 
dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo oraz 

estetyzacja otoczenia. 

Wynik głosowania  6/0/0 

Ad.2 

Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia Komisji w 

dniu 5 czerwca br.  – Wynik głosowania  6/0/0, 

Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia Komisji w 

dniu 19 czerwca br. – Wynik głosowania  6/0/0. 

Ad.3 

Przewodniczący S.Borski poinformował , że Rada 

Dzielnicy Karwiny złożyła wypełnione przez radnych 

ankiety nt konkursów. Ankiety zostały złożone po 

terminie, ponieważ dyskusja nt zmian w regulaminach 

odbyła się na spotkaniu Komisji z radami dzielnic w dniu 

5 czerwca, a Komisja zaopiniowała zmiany do 

regulaminów konkursowych na posiedzeniu w dniu 19 

czerwca. Z uwagami zawartymi w  ankietach członkowie 

Komisji zapoznają się na kolejnym posiedzeniu.  

Ad.4 

Przewodniczący S.Borski zaproponował termin 

kolejnego spotkania komisji – 10 lipca godz. 17.30, na 

które komisja zaprasza p.Tomasza Kamińskiego – 

Kierownika Referatu ds. współpracy z radami dzielnic. 

Komisja prosi o przekazanie danych o aktywności 

radnych, o ilości złożonych funkcji i mandatów – za 

ostatni rok. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Zdrowia – 16 lipca: 
 
Porządek: 

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku. 

2. Zmiany personalne i organizacyjne w SOW i 

ich wpływ na funkcjonowanie ośrodka. 

3. Informacja nt. legionellozy w szpitalu w 

Redłowie 

Ad. 1 

Porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto. 

Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji, 

B.Krzyżankowski. 

Ad. 2 

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezydent M.Guć.  
Powodem zwołania komisji były zmiany personalne w 

SOW. Przewodniczący komisji wyraził zaniepokojenie 

sytuacją w ośrodku. Prezydent M.Guć podkreślił, że nie 

widzi możliwości dalszej współpracy z dyrektor ośrodka 

(która w związku z w/w otrzymała dwutygodniowe 

wypowiedzenie), natomiast nie przewiduje się redukcji 

etatów. SOW był, zdaniem B.Krzyżankowskiego, dobrą 
placówką, lecz ostatnio – wyjaśniał wiceprezydent – 

narosło w niej sporo konfliktów wokół osoby dyrektora. 

Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu, 

który powinien zostać ogłoszony latem a rozstrzygnięty 

we wrześniu. Do zadań nowego dyrektora będzie należała 

również konsolidacja zespołów pracowniczych. 

Członkowie komisji wyrażali zaniepokojenie trudną 
sytuacją w ośrodku i jego przyszłością, szczególnie 

finansową. Wiceprez. M.Guć sugerował, że ośrodek 

interwencji kryzysowej dobrze byłoby wyłączyć ze 

struktury SOW, dając mu nawet oddzielne 

pomieszczenia. 

Przewodniczący komisji apelował, by na etapie 

przekształcania ośrodka nie dochodziło do zwalniania 

terapeutów i do przerywania trwających terapii. Prez. 

M.Guć obiecał, że terapie nie będą przerywane co 

najmniej do końca roku, zapewnił również, że komisja 

zostanie poinformowana o wyniku konkursu. Żadne 

zwolnienia nie są w tej chwili planowane. 

Komisja po dyskusji przyjęła następujące oświadczenie: 

Komisja Zdrowia doceniając znaczenie funkcji, jaką 
pełni SOW, i pozytywnie oceniając dotychczasową 
działalność ośrodka w zakresie pomocy dzieciom 

krzywdzonym uważa, że działalność ta nie może być 
ograniczana redukcją etatów czy restrykcjami 

finansowymi, a wręcz odwrotnie – powinna być 
rozszerzana zarówno w zakresie dotychczasowej 

problematyki, jak i o nowe zadania, np. pomoc dzieciom 

z zespołem FAS. 

Wynik głosowania – 4/2/0. 

R.R.Geremek apelował o właściwe zabezpieczenie 

finansowe i kadrowe SOW, aby ośrodek mógł realizować 
swoje zadania. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji poinformował, że wg 

Państwowego Inspektora Sanitarnego nie istnieje 

zagrożenie epidemią legionellozy w Szpitalu Morskim w 

Gdyni. Pismo ze Szpitala Morskiego stanowi załącznik 

do protokołu. 

Wiceprez. M.Guć przekazał członkom komisji 

informację dot. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w ramach KPPPwR. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 19 sierpnia: 
 
Porządek obrad: zaopiniowanie projektów uchwał 

kierowanych na sierpniową Sesję RMG.  
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Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 22 Sesji 

RMG. 

4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani Alicja Helbin, 

przedstawiła proponowane zmiany, tj. zwiększenia po 

stronie dochodów i wydatków oraz przeniesienia między 

działami i rozdziałami budżetu.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Projekty występujące pod numerami od 4.9. do 4.12  

omówił Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pan 

Marek Karzyński (a także odniósł się do projektu 

wniesionego przez komisję, występującego pod nr-em 

4.31).  

4.9. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego /…/ - rejon ul. 

Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za. 

4.10 – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego /…/ - rejon ulic 

Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.11- w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez Marię Jażdżewską …: 

Po zreferowaniu przedmiotowej sprawy przez dyrektora 

M. Karzyńskiego, radny B. Krzyżanowski stwierdził, iż 
odnosi wrażenie, że ustalenia planu są krzywdzące dla 

autorki wezwania. Wątpliwości budzi fakt wydania 

sprzecznych decyzji – decyzja Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego wykluczająca realizację zabudowy i 

uchylająca  to postanowienie decyzja Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego.  

W związku z informacją p. M.  Karzyńskiego nt. 

krytycznej opinii służb miejskich w zakresie wpływu 

inwestycji na środowisko, która prawdopodobnie miała 

wpływ na decyzję powiatowego inspektora, radny B. 

Krzyżanowski wniósł o dostarczenie mu kopii w/w 

dokumentów (decyzje inspektorów sanitarnych i 

prognoza oddziaływania na środowisko). 

Opinia negatywna: 0/1/3. 

4.12 – w spr. skargi /…/ złozonej przez Wspólnotę 
Mieszkaniową …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.31 – w spr. zobowiązani Prezydenta Miasta Gdyni do 

sporządzenia studium komunikacyjnego dla dzielnicy 

Śródmieście: 

Radny I. Bekisz powołał się na odpowiedź na swoją 
interpelację, jaką niegdyś otrzymał w sprawie studium. 

Potwierdza się w niej konieczność opracowania 

dokumentu, który  stanowiłby jeden z odnośników dla 

opracowywanych planów. Do tej pory takie studium nie 

powstało.  

Dyrektor M. Karzyński stwierdził, że  opracowania 

powstają, tyle że nie pod nazwą proponowaną przez 

projektodawców i nie jako jeden dokument. Pracy nad 

czterema  planami dla Śródmieścia towarzyszy praca m. 

in. nad opracowaniami dotyczącymi komunikacji. Jest to 

cały pakiet zagadnień, w tym  lokalizacje dla  nowych 

parkingów.  

Wątpliwości dyrektora budzi potrzeba podejmowania 

uchwały, która nie rozstrzyga zasadniczej kwestii, tj. 

zawartości studium.  

Radny I. Bekisz stwierdził, że o zawartości studium 

winni decydować specjaliści.  

Przewodniczący komisji, radny Marcin Horała, 

argumentował, że skoro  prace te już się toczą, to celowe 

byłoby usystematyzowanie ich w jednym dokumencie, 

który następnie mógłby być poddany pod dyskusję, m. in. 

w gronie radnych.  

Goszcząca na posiedzeniu Z-ca Naczelnika Wydziału 

Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pani E. Wiłucka, 

stwierdziła, że fakt powstania studium znacznie ułatwiłby 

pracę jej wydziałowi i pozwoliłby uniknąć wiele 

konfliktów, gdy na działkach mieszkańców nagle 

powstają drogi (dotyczy to szczególnie Gdyni Chwarzna, 

gdzie nie obowiązuje plan miejscowy). Z chwilą 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy o  opinię  
proszony jest m. in. wydział dróg. Zmiana warunków 

zagospodarowania rozsierdza mieszkańców.  

Dyrektor M. Karzyński stwierdził, iż nie jest możliwe w 

pełni wiarygodne wykluczenie możliwości powstania 

drogi w obszarach, gdzie wydawane są decyzje.  

Pan M. Karzyński podkreślił, iż nie neguje potrzeby 

opracowania studium, natomiast nie jest przekonany, czy 

jest w tym celu potrzebna uchwała.  

Dyrektor poinformował o powstałym studium 

wykonalności wprowadzenia strefy płatnego parkowania.  

Radny I. Bekisz przypomniał, że radni zapoznali się z 

tym studium z chwilą przyjmowania uchwały w spr. 

strefy płatnego parkowania, tyle że to studium pokazuje 

miejsca postojowe już funkcjonujące, natomiast nie jest 

ono propozycją rozwiązania problemu układu 

komunikacyjnego.  

Radny M. Horała podsumował dyskusję stwierdzając: - 

Pan Dyrektor nie kwestionuje potrzeby opracowania 

studium i stwierdza, że takie opracowania powstają, tyle 

że pod innymi nazwami. Z kolei my mówimy, że nic nie 

stoi na przeszkodzie zebrania tych opracowań w całość.  
Dyrektor M. Karzyński stwierdził, że jeśli uchwała 

zostanie przez Wysoką Radę podjęta, biuro będzie ją 
realizować.  
Poniższe projekty omówiła Z-ca Naczelnika Wydziału 

Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pani Elżbieta 

Witucka.  

4.17 – w spr. zwolnienia laureatów pierwszych trzech 

miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2008” z opłat 

…: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.18 – w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 

zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości lub 

ich części: 

 Opinia negatywna: 1/3/0 

Komisja wnosi o wprowadzenie następującej poprawki, 

zgodnie z którą § 2 projektu uzyskałby następujące 

brzmienie: „W przypadku gdy ze zbywaną 
nieruchomością sąsiaduje więcej niż jedna nieruchomość 
przyległa i warunki zagospodarowania tych 

nieruchomości mogłyby być poprawione, przed 

podjęciem decyzji o zbyciu wymagane jest uzyskanie 

opinii właścicieli lub użytkowników przyległych 

nieruchomości. W razie rozbieżności stanowisk 

przeprowadza się przetarg ograniczony”.  

Komisja upoważniła Przewodniczącego do dokonania 

redakcji językowej ostatecznej treści poprawki przed jej 

złożeniem.  

4.19 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

/…/ przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej 

…: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Projekty występujące pod numerami od 4.20 do 4.25 (w 

spr. nieodpłatnego nabycia i przejęcia nieruchomości) 

uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię komisji: 4 gł. 

za.  

4.26 – w spr. oddania w trybie bezprzetargowym  /…/ 

SM im. Komuny Paryskiej w Gdyni  działki gruntu …: 
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Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.   

4.27 – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. oddania w 

trybie bezprzetargowym  /…/ na rzecz SM 

„Stoczniowiec” działek gruntu …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.28 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ udziałów  

w użytkowaniu wieczystym nieruchomości  poł. Przy ul. 

Chwaszczyńskiej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.29 – w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 

Cyprysowej 6: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.30 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości poł. Przy ul. Chwaszczyńskiej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 21 sierpnia: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 24. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na Sesję RMG. 

3. Wolne wnioski.  

Ad 1.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.  

Ad 2.  

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.  

4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. 

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Prezentująca projekt Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani 

Alicja Helbin, omówiła proponowane zmiany po stronie 

dochodów i wydatków informując o źródłach, z jakich 

pozyskano środki finansowe.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

4.15 – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/  w spr. 

ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji …: 

Jak wyjaśniał prezentujący projekt Z-ca Naczelnika 

Wydziału Edukacji, pan Piotr Płocki, zmiany są 
wynikiem nowelizacji ustawy oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

4.16 – w spr. zmiany nazwy Przedszkola 

Samorządowego Nr 11 w Gdyni, ul. Bosmańska 26: 

Projekt przedstawiony przez p. Piotra Płockiego przyjęto 

jednogłośnie: 3 gł. za.  

Projekty występujące pod numerami od 4.3. do 4.6. – 

zatwierdzenie projektów „Dajmy wszystkim równe 

szanse”, „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu”, 

„Dobry zawód gwarancją sukcesu”, „Egzamin na plusie” 

- omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. . 

Wiceprezydent zaznaczyła, że szanse na uzyskanie przez 

Gdynię środków europejskich nie są wielkie, z uwagi na 

priorytety określone przez organizatorów konkursów 

(preferowane są gminy uboższe), ale uznano, że do 

konkursów należy przystąpić.  
Wszystkie cztery projekty uzyskały jednogłośnie 

pozytywną opinię komisji: 3 gł. za. .  

Ad 3.  

W związku z zasygnalizowaniem przez radnego Mariusza 

Bzdęgę zainteresowania rozwiązaniami stosowanymi w 

Gdyni w zakresie doradztwa zawodowego, 

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, że zajmują się tym 

przede wszystkim poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne.  

Wobec stwierdzenia radnego M. Bzdęgi, że jest 

zainteresowany konkretnymi informacjami 

Wiceprezydent uznała, że w pierwszym rzędzie powinna 

być dla radnego przygotowana pisemna informacja na 

przedmiotowy temat, na podstawie której radny uściśli 
pytania i wnioski.  

Radny M. Bzdęga sprecyzował, że jest zainteresowany  

możliwościami uzyskania przez uczniów w placówkach 

oświatowych i poradniach diagnozy na temat ich 

predyspozycji i motywacji pod kątem niesienia pomocy 

w wyborze przyszłego kierunku kształcenia się  oraz 

wyboru zawodu.  

Wiceprezydent zobowiązała się do przygotowania 

pisemnej informacji.  

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-08-12: 

 

7226/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14 000 EUR na wykonanie 

tablic okolicznościowych dla 

dyrektorów gdyńskich placówek 

oświatowych kończących kadencję 
7227/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na realizację 
zadania: „Grupa Rozwoju 

Zawodowego i Interpersonalnego dla 

Gimnazjalistów – Szukaj Siebie” 

7228/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 

na aktualizację reklamy telewizyjnej 

promującej Gdynię jako 

najatrakcyjniejsze w Polsce miasto 

 dla biznesu 

7229/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 

14 000 EUR,  na wykonanie worków 

żeglarskich z haftem promującym 

regaty The Tall Ships Races 

7230/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

użytkowego nr 2, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Chylońskiej 132, 

przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym 

7231/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

użytkowego nr 2 (piwnicy), 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 

99, przeznaczonego do sprzedaży na 

rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

7232/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

użytkowego nr 1, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Morskiej 99, 

przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym 
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7233/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

użytkowego nr 2, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Partyzantów 39 

BL. I, przeznaczonego do sprzedaży 

na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

7234/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7235/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu 

miasta związanych z pokryciem 

kosztów postępowania o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Krokowskiej 7 

7236/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Rybaków 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7237/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji w części 

sanitarnej roboty budowlanej pn: 

„Wykonanie wypustów deszczowych 

wraz z przyłączami na skrzyżowaniu 

ulic Matejki, Chopina, Wieniawskiego 

z ulicą Wincentego Pola” 

7238/08/V/O przyznania premii dla dyrektora 

SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Gdyni 

7239/08/V/K przedstawienia Radzie Miasta Gdyni i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

„Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu miasta Gdyni oraz informacji, 

o której mowa w art. 197 pkt.1 ustawy 

o finansach publicznych za I-sze 

półrocze 2008 r.” 

7240/08/V/P organizacji pobytu przedstawicieli 

Urugwaju z wizytą w Gdyni żaglowca 

„Captain Miranda”./PB/ 

7241/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 

7242/08/V/K ustalenia zasad i terminów 

sporządzania planów finansowych na 

2009 rok 

7243/08/V/O powołania komisji Oceniającej oferty 

zgłoszone przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania: 

„Ochrona zdrowia i edukacja 

zdrowotna w warunkach domowych 

dla przewlekle chorych na SM” 

7244/08/V/M zmiany treści zarządzenia nr 

6618/08/V/M dotyczącego podpisania 

aneksu do umowy na zakup czasu 

antenowego na kanale TVN 

7245/08/V/U zatwierdzenia wyników postępowania 

konkursowego na wybór koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej 

wielofunkcyjnego centrum usługowo-

administracyjnego, poprzedzającej 

wybór wykonawcy dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budynku 

UM Gdyni 

7246/08/V/P wykonania postumentu pod tablicę 
upamiętniającą Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 

7247/08/V/P dofinansowania pobytu grupy 35 

dzieci i ich opiekunów z 

Kaliningradu, biorących udział w 

otwarciu projekcji „Gdynia 

Dzieciom” podczas 33 Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych 

7248/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ulicy Granatowej stanowiącej 

własność „Invest Komfort” S.A. 

7249/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie za 

porozumieniem stron umowy nr 

SK/689/MG/168-W/2008 na 

wykonanie wycen nieruchomości na 

potrzeby Wydziału Polityki 

Gospodarczej i Nieruchomości UM 

Gdyni – zadanie 3, 4, 7, 8 i 9 

7250/08/V/U zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 

5.150.000 EUR na wybór wykonawcy 

roboty budowlanej objętej zadaniem 

„Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Pawiej w Gdyni” 

7251/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla zadania „budowa 

kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowa istniejącej infrastruktury 

kolidującej z nowoprojektowaną 
siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni, 

na odcinku od ul. Żółkiewskiego do 

skrzyżowana z ul. Zbrojną 
7252/08/V/U zmiany zarządzenia nr 70061/08/V/U 

w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego o wartości do 206.000 

EUR w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę ulicy 

Radosnej w Gdyni 

7253/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizację 
i w okresie gwarancji w części 

sanitarnej roboty budowlanej pn: 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ul. Starodworcowej w Gdyni” 
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7254/08/V/U uchylenia zarządzenia nr 

12054/05/IV/U w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na pełnienie 

funkcji inspektora robót sanitarnych 

na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji 

deszczowej w ul. Starodworcowej w 

Gdyni” oraz uchylenia zarządzenia nr 

7145/08/V/U dotyczącego zmian 

treści zawartej umowy nr 

KB/773/UI/276/W/2005 z 19.12.2005 

r 

7255/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do 14.000 EUR na 

opracowanie koncepcji dotyczącej 

ośrodka hipoterapeutycznego na 

Kolibkach w Gdyni 

7256/08/V/P wykonania plakatów 

 

2008-08-19: 

 

7257/08/V/P druku plakatów i notesów 

promujących konkurs „Jak żyć w 

przyjaźni?” 

7258/08/V/U przekazywania opłat w celu uzyskania 

odpisu księgi wieczystej 

7259/08/V/M wykonania projektu technicznego 

rozbiórki murowanych zabudowań 
gospodarczych oraz ich likwidacji 

wraz z urządzeniem skarpy po 

rozbiórce przy ul. Górnej 17 w Gdyni 

7260/08/V/M remontu  budynku mieszkalnego przy 

ul. Arciszewskich  w Gdyni 

7261/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Północnej  w Gdyni 

7262/08/V/M wykonania remontu mieszkania 

gminnego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Inżynierskiej w Gdyni 

7263/08/V/M wykonania prac remontowych spodu 

tarasu budynku mieszkalnego przy ul. 

Obrońców Wybrzeża w Gdyni 

7264/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w 

gminnych lokalach mieszkalnych 

będących w zasobach Administracji 

Budynków Komunalnych nr 3 w 

Gdyni 

7265/08/V/M wykonania wymiany sieci 

wodociągowej prowadzącej do 

budynku mieszkalnego przy ul. 

Chabrowej w Gdyni. 

7266/08/V/M wykonania robót drogowych wraz z 

uporządkowaniem skarpy oraz 

remontu pergoli przy ul. Batalionów 

Chłopskich na skrzyżowaniu z 

ul. Harcerską w Gdyni 

7267/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul. Traugutta 2 w Gdyni 

7268/08/V/M akceptacji aneksu do umowy nr 

KB/326/MB/10-W/2008 na pełnienie 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji 

zadania: „Kompleksowa 

termomodernizacja czterech placówek 

oświatowych” 

7269/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7270/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7271/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7272/08/V/M przyjęcia treści umowy z Wojskową 
Agencją Mieszkaniową o/r Gdynia na 

najem pomieszczeń przy ul. 

Podchorążych 10A 

7273/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni 

7274/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy 

ul. Spółdzielczej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

7275/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Rdestowej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7276/08/V/P wynajęcia powierzchni 

wystawienniczej oraz udziału 

pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 

V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 

Pozarządowych 

7277/08/V/M zatwierdzenia projektu aneksu do 

umowy dzierżawy oraz wskazania 

osób upoważnionych do jego 

podpisania 

7278/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy 

Orłowo w Gdyni, rejon al. 

Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej 

7279/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na przygotowanie 

i realizację kampanii promującej 

Zamawiającego w ramach promocji 

filmu „Miasto z morza” 

7280/08/V/O przyznania dotacji dla podmiotu 

prowadzącego działalność pożytku 

publicznego na wspieranie zadań z 

zakresu zajęć opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznych 
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wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci 

7281/08/V/O powołania Komisji Oceniającej oferty 

zgłoszone do otwartego konkursu 

ofert dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

wspieranie zadań z zakresu działań 
wychowawczo-edukacyjnych dzieci i 

młodzieży w zakresie nowych 

technologii, ogłoszonego na mocy 

Zarządzenia Nr 6907/08/V/O  

Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 08 

lipca 2008r. 

7282/08/V/M udzielenia zamówienia na dostawę 
zdjęć lotniczych obszaru Gdyni 

7283/08/V/M udzielenia zamówienia dodatkowego 

na wykonanie inwentaryzacji 

pomiarowej sieci katastralnej na 

wydzielonym obszarze m. Gdyni 

7284/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni 

7285/08/V/O zakupu sprzętu multimedialnego i 

komputerowego dla I Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 

z okazji jubileuszu 60 – lecia 

placówki 

7286/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla 

najlepszych tegorocznych 

maturzystów i maturzystów matury 

międzynarodowej IB 

7287/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie statuetki Nagrody 

Prezydenta Miasta Gdyni na 

XXXIII Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych w formie rzeźby w 

kamionce 

7288/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu 

Miasta związanych z pokryciem 

kosztów postępowania o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Unruga 

7289/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul.Adm. J. 

Unruga przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

7290/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Gdynia na 

Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia Spółki 

Akcyjnej w Gdyni 

7291/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy dla budowy 

ciągu pieszego wraz z odwodnieniem 

pomiędzy ul. Orlicz Dreszera a 

chodnikiem przy budynku Orlicz 

Dreszera 28 

7292/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6967/08/V/U w 

sprawie akceptacji zmiany treści 

umowy KB/780/UI/276/W/2006 na 

pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji na zadaniu: 

Modernizacja przystani rybackiej w 

Gdyni-Orłowie - II etap 

7293/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

przygotowanie wyjazdu gdyńskiej 

delegacji na V Ogólnopolskie Forum 

Inicjatyw Pozarządowych 

7294/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 € 

aktualizacji treści gdyńskich mapek 

tematycznych 

7295/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położnej przy ul. Sochaczewskiej 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

7296/08/V/U miany zarządzenia nr 6678/08/V/U z 

24.06.2008 r. w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego do 14.000 

EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia 

estakady Kwiatkowskiego od ul. 

Morskiej do granicy lasu w Gdyni 

7297/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie wpustów 

deszczowych wraz z przyłączami na 

skrzyżowaniach ulic: Matejki, 

Chopina, Wieniawskiego z ulicą 
Wincentego Pola w Gdyni 

7298/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

rozgraniczenia rzeki Kaczej /dz. nr 

356, 3/5 obręb Wiczlino, dz. nr 36/2 

obręb Kolonia/ w Gdyni 

7299/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/109/UP/30/W/2008 z 18.02.2008 

r. na wykonanie koncepcji oraz 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej odwodnienia ul. 

Rybaków 

7300/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM 

Gdyni w roku 2008 

7301/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości przekraczającej 

równowartość zamówienia 206.000 

EUR na opracowanie studium 

techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego obwodnicy 

północnej aglomeracji trójmiejskiej – 

drogi o ruchu przyspieszonym S-6, 

odcinek Gdynia /wylot z obwodnicy 
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trójmiejskiej przy ul. Morskiej/ - 

Rumia – Reda 

7302/08/V/S wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

prac remontowych w zakresie 

wymiany posadzki w części ciągów 

komunikacyjnych na posadzkę 
antypoślizgową 

7303/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie 

systemu alarmowego pomieszczeń 
UMG w Gdyni Kolibkach al. 

Zwycięstwa 291 a o wartości do 

14.000 EUR 

7304/08/V/S zmiany zarządzenia nr 7119/08/V/S 

prezydenta miasta Gdyni z 29.07.2008 

r. 

7305/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku 

przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni 

7306/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na umieszczenie reklamy 

Gdyni w miesięczniku „FORBES” 

7307/08/V/S wyrażenia zgody na uregulowanie 

opłat związanych z rejestracją i 

ubezpieczeniem czterech 

samochodów dla Straży Miejskiej  w 

2008r. 

7308/08/V/S wyrażenia zgody na rozwiązanie za 

porozumieniem stron umowy z dnia 

02.01.2008 r.  zawartej z Centrum 

Motoryzacyjnym Gladiator 

7309/08/V/S wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z firmą Mr.Clean myjnia 

samochodowa w zakresie świadczenia 

usługi mycia samochodów 

służbowych Urzędu Miasta Gdyni 

oraz Straży Miejskiej 

7310/08/V/S wyrażenia zgody zlecenie wymiany 

dwóch okien w budynku 

zlokalizowanym na terenie Parku 

Kolibki 

7311/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie 

przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych 

w pomieszczeniach zajmowanych 

przez Wydział Nadzoru 

Właścicielskiego w budynku WTC 

przy ulicy Wendy 7/9 

7312/08/V/S wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksu zwiększającego wartość 
umowy na świadczenie usług 

transportowych 

7313/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia  

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14 000 

EUR  a poniżej 5 150 000 EUR na 

wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. 

Żeliwnej w Gdyni” 

7314/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia  

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14 000 

EUR  a poniżej 5 150 000 EUR na 

wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. 

Niskiej w Gdyni” 

7315/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia  

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14 000 

EUR  a poniżej 5 150 000 EUR na 

wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. 

Szafranowej w Gdyni” 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z radnych nie złożył 

interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 

17.00 

______________________________________________ 

 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:      

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:       

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:   

Komisja Oświaty:     

Komisja Rewizyjna:    

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:      

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:     

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny   

_____________________________________________ 

 

 


