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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 32 

28 maja 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.05.08, godz.14.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Sportu – 8 kwietnia: 
 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe – zwizytowała 

boiska w gdyńskich placówkach oświatowych. 

Dyrektor GOSiR, J.Jałoszewski, omówił założenia 

programu „Twoje boisko”. Do finansowania w ramach 

tego programu wytypowano SP 29. 

 Komisja odwiedziła następujące obiekty: 

1. SP 6 – jest tu nowe, piaskowe boisko i 

maleńka, niewymiarowa sala gimnastyczna, 

2. SP 28 – małe, zadbane boisko, możliwe do 

powiększenia, 

3. SP 43 – boisko i bieżnia zaniedbane, wykonane 

przez szkołę 3 małe boiska do siatkówki 

plażowej i do koszykówki, 

4. IV LO – boisko asfaltowe, bardzo nierówne, do 

sfrezowania i ułożenia nowoczesnej 

nawierzchni, 

5. SP 29 – boisko do rozbudowy, bardzo 

perspektywiczne, 

6. ZSChłodniczych – wszystkie boiska w dobrym 

stanie, do wymiany tablice i siatki. Bardzo zły 

stan schodów prowadzących na boisko, teren 

nieposprzątany. 

7. VI LO – boisko bardzo zadbane, nawierzchnia 

do wymiany na poliuretanową, 
8. SP 34 – boisko bardzo zaniedbane, zarośnięte, 

dziurawe, nieużytkowane (przez trawę 
wydeptana ścieżka). Z powodu braku nadzoru 

ze strony dyrektora szkoły boisko to może 

stanowić negatywny przykład.  

9. SP 18 – boisko asfaltowe, zadbane. 

10. ZSSportowych – de facto nie ma boiska, jest 

nierówny, niewymiarowy wyasfaltowany 

placyk za szkołą, służący jako parking. 

Nawierzchnia bezwzględnie powinna zostać 
wymieniona na tartanową. 

Komisja postanowiła zarekomendować Prezydentowi 

następujący zakres niezbędnych remontów w/w boisk, 

wraz z ich szacunkowym kosztem – wynik głosowania 

5/0/0: 

Szkoła Rodzaj 

nawierzchni 

Kwota 

IV LO 

 

60 X 30  

Tartan 

400 000,- 

 

 

SP 29 

Kompleks: 3 

boiska- 28 x 15 

(tartan) - 30 x 55 

 

Zakwalifikowanie 

do programu 

 

 

(szt. trawa) + 

zagospodarowanie 

terenu 

„ORLIK 2012” 

VI LO 

 

Boisko 

wielofunkcyjne 

500 000,- 

SP 18 
 

Boisko PS 

15 X 30 

100 000,- 

  

ZSSO 

(Sportowa) 
 

Boisko 

wielofunkcyjne 

40 x 80 

700 000,- 

Zespół Szkół 

Chłodniczych 
 

Boisko 

wielofunkcyjne 

20 x 50 

PS x 3 boiska 

Zakupić 
wyposażenie: 

Kosze, bramki, 

siatki 

SP 28 Babie 

Doły 

 

Boisko sztuczna 

trawa 

30 x 60 

700 000,- 

SP 43 

Pogórze 

Boisko sztuczna 

trawa 

30 x 60 

700 000,- 

. SZACUNKOWY KOSZT REMONTU 

WYTYPOWANYCH BOISK SZKOLNYCH PRZY 

ZAŁOZENIU 1m ²/200 ZŁ (TARTAN)  ORAZ 

KOSZT WYKONANIA SZTUCZNEJ TRAWY WG. 

KOSZTORYSU 

RAZEM:                    3 100 000,-  
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję: 
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta w roku 2007 (5.1.) – opinia pozytywna – 

4/0/1, 

- w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium za rok 2007 (5.2.) – opinia pozytywna 

– 5/0/0. 

3. Następne posiedzenie – 20 maja, godz. 15.30. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 16 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń 
4. Omawianie projektów uchwał wnoszonych na 

sesję 23 kwietnia: 

- 5.1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007, 

- 5.2 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium z wykonania budżetu Miasta 

Gdyni za rok 2007, 
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- 5.3 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008; 

Pkt wniesiony - w sprawie przyjęcia do 

realizacji Gdyńskiego Powiatowego Programu 

Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej 

na lata 2008 – 2013. 

5. Wolne wnioski. 

6. Korespondencja. 

7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji 

Ad. 1. Obrady rozpoczął Przewodniczący komisji 

Bogdan Krzyżankowski powitaniem gości: Z-cę 
Dyrektora UP w Gdyni ds. Rynku Pracy Alicję Wróbel, 

Wicedyrektorów MOPS Jarosława Józefczyka i 

Franciszka Bronka i Skarbnika MG Krzysztofa 

Szałuckiego oraz radnych. 

Ad. 2. Porządek obrad z dodatkowym punktem 

(projektem uchwały z aneksu) został przyjęty 

jednogłośnie (5/0/0).  

Ad. 3. Protokoły z poprzednich posiedzeń nr 26, 27 i 28 

zostały przyjęte jednogłośnie bez poprawek (5/0/0).  

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

- Druk 5.1 – referował Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 

Szałucki – wprowadzane zmiany porządkują budżet po 

rozliczeniu 2007 r., zwiększają dochody i wydatki w 

trzech grupach problemowych według załącznika do 

uchwały. Przewodniczący B. Krzyżankowski zapytał o 

wydatki związane z nagrodą literacką, sposób pozyskania 

agencji do organizacji przedsięwzięcia i przyczyny 

wzrostu kosztów. Prof. K. Szałucki wyjaśnił, że 

szczegółowy kosztorys złoży przed sesją naczelnik 

Wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik. Stroną 
organizacyjną zajmuje się dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej (przetarg), nagrody przyznaje Prezydent 

Miasta Gdyni (kapituła). Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/1. 

Skarbnik MG poinformował - przekazując kopie pisma w 

tej sprawie, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej 

RMG o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z 

tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Przewodniczący 

B. Krzyżankowski oczekuje na wyjaśnienia od 

Wiceprezydenta Michała Gucia w sprawie DPS na ul. 

Pawiej (planowana w roku 2007 inwestycja 

niewykonana).  

- projekt uchwały wniesiony aneksem do porządku sesji, 

dot. przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Powiatowego 

Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej 

na lata 2008 – 2013, omówił Z-ca Dyrektora MOPS 

Jarosław Józefczyk. Przedstawił przesłanki utworzenia 

dokumentu (zapisy ustawy dot. wsparcia społecznego, 

rozwinięcie szczegółowe Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, konieczność budowania 

pogranicza aktywizacji rynku pracy zgodnie z wymogami 

ustawowymi, umiejscowienie działań społecznych w 

systemie, itp.) oraz konstrukcję programu. Dokument 

tworzony był przez grupę międzyinstytucjonalną, 
wyłonioną po spotkaniu wielostronnym (m.in.: MOPS, 

organizacje pozarządowe, Stocznia Gdynia SĄ). Ujęcie 

zagadnień od różnych podmiotów spowodował 

niejednorodność dokumentu, ale skupiono się na 

zamieszczeniu wszystkich istotnych sygnałów. W 

strukturze zarządzania brak podmiotu obsługującego i 

koordynującego program – trwają obecnie poszukiwania 

odpowiedniego podmiotu z sektora organizacji 

pozarządowych (pozyskiwanie środków unijnych). 

Przewodniczący B. Krzyżankowski zapytał o przyczynę 

wnoszenia programu w sposób utrudniający radnym 

zapoznanie się z dokumentem (7 dni przed sesją). 
Dyrektor J. Józefczyk wyjaśnił, że na ten termin złożyło 

się kilka przyczyn, w tym m.in.: ciągły dopływ istotnego 

materiału uniemożliwiający wcześniejsze zamkniecie 

dokumentu, złożoność dokumentu wynikającego ze 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

niedawno przyjętej przez RM, konieczność pilnego 

przyjęcia programu ze względu na rozpoczynające się 
konkursy o środki na realizację zadań. Wicedyrektor 

Urzędu Pracy w Gdyni Alicja Wróbel dodała, że 

przyjęcie programu w optymalnym czasie umożliwi 

uzyskiwanie dodatkowych punktów (starania o środki 

finansowe na realizacje programów). Omawiając 

program podkreśliła, że obszerny dokument skupia się na 

poszczególnych grupach ryzyka. Osiąganie przyjętych 

celów odbywać się będzie we współpracy (partnerstwie) 

z zakładami pracy i  instytucjami zaangażowanymi. 

Przewodniczący B. Krzyżankowski zapytał o ofertę dla 

kobiet po urlopach macierzyńskich (wychowawczych). 

Pani dyrektor poinformowała, że realizowane są 
programy wsparcia, a osobom o najniższych dochodach 

refundowane są koszty opieki przedszkolnej. Radny Jerzy 

Miotke poprosił o argumenty przemawiające za 

utrzymywaniem kosztownego systemu pomocy 

bezrobotnym, który – co wynika ze statystyk – jest mało 

skuteczny. Wicedyrektor J. Józefczyk wyjaśnił, że proces 

wyprowadzania osób z bezrobocia jest długotrwały przy 

złożoności problemów i przyczyn (alkoholizm, 

niewydolność wychowawcza, brak wykształcenia, 

niepełnosprawność, wykluczenie społeczne). Dzięki 

stosowanym narzędziom i współpracy MOPS i UP 

zwiększyła się stopa zatrudnienia, natomiast pozostała 

najtrudniejsza grupa klientów. Stopa bezrobocia w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy spadła (różne przyczyny), nie jest 

to jednak okres, w którym można udowodnić skuteczność 
rozwiązań.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/1. 

- Druk 5.1 – opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/2. 

- Druk 5.2 – opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/2. 

Ad. 5. Przewodniczący B. Krzyżankowski poinformował 

komisję o odpowiedzi na interpelację w sprawie sposobu 

wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego na terenie Miasta 

Gdyni. Zasiłki należało odbierać w placówkach 

pocztowych lub przesyłane były na konta odbiorców. 

Takie rozwiązanie, zdaniem radnego, uniemożliwia 

bezpośredni dostęp do należnych środków osobom, które 

z różnych przyczyn nie mogą  funkcjonować 
samodzielnie. W odpowiedzi na interpelację 
poinformowano, że obecnie nie istnieje możliwość 
przesyłania zasiłków pielęgnacyjnych do domów 

zainteresowanych, z powodu wysokiego kosztu 

przekazów pocztowych, które znacznie przewyższałyby 

koszty związane z przekazywaniem wskazanych 

świadczeń na konta bankowe świadczeniobiorców oraz 

przez wypłatę w urzędzie Pocztowym. W piśmie zawarta 

jest informacja o możliwości udzielenia przez interesanta 

pełnomocnictwa (bezkosztowo), a także o zawarciu 

umowy z Bankiem Nordea, który prowadzić będzie 

wypłaty w pięciu placówkach na terenie Gdyni lub 

przelewem na konta bankowe. Brak jest informacji o 

możliwości odbierania świadczeń na poczcie. 

Przewodniczący po rozpoznaniu potrzeb (liczba osób, 

którym dostarczenie zasiłku wymaga pośrednictwa 

doręczyciela) i kosztów zwróci się z ponowną 
interpelacją w tej sprawie.    

Ad. 6. Członkowie komisji dyskutowali w sprawie pisma, 

które wpłynęło od p. dyr. Joanny Fili, będącego skutkiem 
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spotkania w Zespole Placówek Specjalistycznych. 

Sprawa zostanie omówiona na spotkaniu z 

Wiceprezydentem Michałem Guciem. 

Ad. 7. Kolejne posiedzenie planowane jest na 23 kwietnia 

– po sesji RMG. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 17 kwietnia: 
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  Stanisław 

Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych 

gości oraz stwierdził kworum. Do pkt. 2 porządku obrad 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektów 

3 uchwał ujętych w aneksach do porządku obrad  XIX 

Sesji RMG w dniu 23 kwietnia br. Porządek został 

przyjęty jednogłośnie. 

Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie za rok 2007 z działalności 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni – Dyrektor 

MOPS. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miasta w sprawach : 

Aneks nr 1 – druk 1 – wezwania firmy „Gestia” 

zarządzanie Nieruchomościami s.c. B.Gozdawa – 

Teleżyński, S.Sędek – przedstawiciela Wspólnoty 

Mieszkaniowej Świętojańska 49 do usunięcia naruszenia 

prawa dot. Uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i 

Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; 

Aneks nr 1 – druk 2 – wezwania adwokata Romana 

Nowosielskiego – pełnomocnika Janiny i Bogdana 

Oworuszko oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-

Usługowego „Baks” sp. z o.o. do usunięcia naruszenia 

prawa dot. Uchwały nr XVII/401/08 Rady Miasta Gdyni 

z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic 

Działdowskiej i Modlińskiej; 

5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Gdyni za rok 2007; 

5.2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 

wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007; 

5.3. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; 

5.4. zawarcia umowy z Samorządem Województwa 

Pomorskiego o współpracy przy realizacji projektu pn: 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach 

regionalnego portalu Wrota Pomorza – pilotażowe 

wdrożenie w Gdyni”; 

5.15. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych 

z dróg na terenie Gdyni; 

5.16. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 20 marca br., i  9 kwietnia br. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 

Ad. 1 
Dyrektor MOPS – p.Mirosława Jezior wraz z wice-

Dyrektorem – p.Jarosławem Józefczykiem przedstawili 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. Działa on na terenie Gdyni od 10 lat – 

najpierw w strukturach MOPS-u, a od 5 lat zadania 

ośrodka są realizowane przez organizacje pozarządowe – 

obecnie Stowarzyszenie RAZEM. Pan J.Józefczyk 

zapewnił, że współpraca MOPS-u ze Stowarzyszeniem 

RAZEM układa się bardzo dobrze. P.Wojciech Girucki – 

kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej- 

poinformował zebranych, że ośrodek działa przez 24 

godz. na dobę, zatrudnia ok. 10 osób – psychologów i 

pedagogów. Klientom ośrodka zapewnia się pomoc 

terapeutyczną, prawną, sporadycznie udostępnia się też 
miejsca noclegowe. Terapia kierowana jest głównie do 

osób doznających przemocy w rodzinie, ale prowadzone 

są też inne, np. terapia dla więźniów. 

Radny M.Bzdęga poprosił p.Giruckiego o informacje: 

-kto zgłasza się do OIK i z jakimi problemami,  

-kto w OIK odpowiada za udzielanie porad,  

-w jakiej formie są zatrudnieni pracownicy,  

-czy porad udziela się w OIK każdemu, kto się zgłosi,  

-czy dyżury w OIK pełnią wolontariusze, czy tylko 

pracownicy Ośrodka,  

-czy OIK prowadzi jakieś działania w kierunku 

aktywizacji bezrobotnych. 

Pan W.Girucki wyjaśnił: 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na etatach, tylko 

prawnik na umowę zlecenie. Porad udziela się tylko 

klientom Ośrodka, pozostałych mieszkańców obsługuje 

Biuro Porad Obywatelskich. Do Ośrodka zgłaszają się 
głównie kobiety, niewielu mężczyzn. Ich problemy to na 

ogół przemoc w rodzinie lub problemy emocjonalne, a 

także  konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie. Program 

aktywizacji zawodowej jest realizowany jako program 

profilaktyczny poza terenem Ośrodka. Uczestniczy w 

nim tyle osób, na ile program jest zaplanowany – w tej 

chwili uczestniczą w nim 52 osoby. Radny M.Bzdęga 

zapytał, czy każdy pracownik OIK specjalizuje się w 

określonych działaniach oraz jak pracownicy OIK 

docierają do swoich klientów. P.W.Girucki odpowiedział, 

iż pracownicy mają przygotowanie zawodowe ogólne i 

każdy udziela pomocy w każdej sprawie. Do klientów 

dociera się przez jednostki pomocy społecznej, policję, 
przychodnie lekarskie. Rozdaje się także ulotki oraz 

zamieszcza informacje w „Ratuszu” i prasie. Obecny 

adres siedziby Ośrodka to ul.Leszczynki 177, ale za jakiś 
czas nastąpi zmiana, ponieważ planuje się budowę 
nowego obiektu. Radny M.Bzdęga zapytał, jak układa się 
współpraca OIK z policją.  W.Girucki odpowiedział, że 

współpraca między OIK, policją miejską, policją 
wojewódzką i MOPS-em funkcjonuje  bardzo dobrze. 

Pani dyr. M.Jezior dodała, że w strukturze MOPS 

działają zespoły interdyscyplinarne – stacjonarne i 

wyjazdowe. Do udziału w nich zaprasza się 
przedstawicieli różnych instytucji -  w zależności od 

rodzaju problemu. Zwróciła także uwagę na fakt, iż 
Gdynia jako 1 z 3 ośrodków realizuje program „przeciw 

przemocy w rodzinie” z funduszy rządowych. Nowością 
będzie grupa terapeutyczna dla sprawców przemocy. 

Radny Andrzej Bień spytał, czy OIK ma jakieś potrzeby, 

czy zasoby lokalowe i pracownicze są wystarczające. 

W.Girucki zapewnił, że zasoby lokalowe i kadra są 
wystarczające, natomiast brak jest możliwości 

prowadzenia terapii długoterminowej dla osób, dla 

których 3-miesięczna terapia okazała się 
niewystarczająca.  

Radny A.Bień zasugerował, aby zwiększyć ofertę 
świadczeń  na rzecz osób  poszkodowanych, tzn. np. 

rodzin doświadczających przemocy. Jarosław Józefczyk 

poinformował, że są takie zamierzenia, aby prowadzić 
terapie z rodzinami. Trwają już szkolenia pracowników 
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takich projektów (tzw. „asystenci rodzin”). Zajęcia pod 

nazwą „Szkoły dla rodzin” są realizowane w ramach 

działań OIK. Radny M.Bzdęga zapytał, czy 1540 

odbytych spotkań indywidualnych, 48 grupowych i 

ok.1200 interwencji telefonicznych w roku 2007 

satysfakcjonuje OIK.  W.Girucki odpowiedział, że przy 

takim zespole pracowników, jaki jest  w tej chwili , przy 

pracy w systemie 24-godzinnym,  są to wyniki na granicy 

możliwości. Pani Dyryrektor M.Jezior dodała, że 

podobna ilość interwencji w roku 2006 i 2007 nie 

oznacza, że nie zwiększa się ilość osób, którym udzielana 

jest pomoc. Oferta MOPS-u uległa znacznemu 

rozszerzeniu – wiele osób znajduje pomoc w innych 

programach realizowanych przez MOPS.  

Radny M.Bzdęga spytał, czy prowadzone są jakieś 
działania edukacyjne. Pan W.Girucki odpowiedział, że 

każda uczelnia o kierunkach odpowiadających zakresowi 

działań OIK , odbywa 1 raz w roku  zajęcia w Ośrodku. 

Około  20 wolontariuszy zdobywa na bieżąco 

doświadczenie pomagając w OIK. Radny M.Bzdęga 

spytał, czy kierownictwo OIK ma jakieś prośby wobec 

władz Miasta. Pan W.Girucki chciałby, aby planowana 

przeprowadzka nie zakłóciła bieżącej pracy Ośrodka. 

Przewodniczący S.Borski podziękował przedstawicielom 

MOPS i OIK.  

Ad. 2 

Druk 1 – Aneks nr 1 – projekt uchwały w sprawie 

wezwania firmy „Gestia”- przedstawiciela wspólnoty 

Mieszkaniowej Świętojańska 49 do usunięcia naruszenia 

prawa dot. uchwały RMG nr XV/355/07 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i  

Wybickiego- 

P.Prezydent Marek Stępa : pismo przedstawiciela 

Wspólnoty w sprawie wniesienia uwag do planu 

zagospodarowania  zostało uznane – omyłkowo - za 

złożone po terminie. Jednak większość uwag w nim 

zawartych była tożsama z uwagami złożonymi przez inne 

osoby i zostały rozpatrzone przez Prezydenta. 

Nieuwzględnione uwagi przedstawione zostały Radzie 

Miasta Gdyni, która podtrzymała stanowisko Prezydenta. 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego  – p.Marek 

Karzyński: ze strony Miasta miało miejsce nieistotne 

naruszenie prawa, które nie skutkuje uchyleniem uchwały  

w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego (orzeczenie Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu nr II/SA/WR/415/2005). 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Druk 2 – Aneks nr 1 – projekt uchwały w sprawie 

wezwania adw. Romana Nowosielskiego – pełnomocnika 

Janiny i Bogdana Oworuszko oraz PHU „Baks” sp. z o.o. 

do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały RMG 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i 

Modlińskiej - P.Prezydent Marek Stępa proponuje nie 

uwzględnić zarzutów wobec planu zagospodarowania 

przestrzennego, ponieważ dojazd do obu działek w 

dalszym ciągu - tj. po zakończeniu przebudowy węzła 

Trasa Kwiatkowskiego-ul.Morska - będzie możliwy. 

Odpowiadając na pytania radnego M.Horały i A.Bienia 

p.Prezydent wyjaśnił, iż nie będzie żadnych zmian 

formalno-prawnych, jedynie zmieni się  trasa dojazdu. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Druk nr 1 – Aneks nr 2 – projekt uchwały w sprawie 

skargi złożonej przez adw. Jarosława Pieńkowskiego – 

pełnomocnika K.Sawickiej na uchwałę RMG w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego 

- P.Prezydent Marek Stępa przedstawił projekt uchwały 

dowodząc , iż skarga ta jest bezzasadna. Radny p.Andrzej 

Bień spytał, co dzieje się dalej po odrzuceniu skargi przez 

RMG. Pani Anna Wołłejko z Biura Planowania 

Przestrzennego Miasta Gdyni wyjaśniła, że cała 

dokumentacja jest przesyłana do Sądu Administracyjnego 

i po ok. pół roku odbywa się rozprawa – skarga albo 

zostaje przez Sąd oddalona – i tak dzieje się zazwyczaj – 

albo uwzględniona i wtedy skutkuje to uchyleniem planu 

zagospodarowania. 

Prezydent M.Stępa dodał, że przez ostatnie 8 lat tylko 2 

skargi zostały przez Sąd uwzględnione. 

Przewodniczący S.Borski poprosił o przygotowanie dla 

członków Komisji zestawienia skarg kierowanych do 

Sądu Administracyjnego przez ostatnie 2 lata. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Druk 5.1 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  Gdyni za rok 

2007 

Radny M.Horała zgłosił uwagi do sprawozdania z 

wykonania budżetu Miasta za rok 2007. Sprawozdanie 

wykazało niski poziom wykonania wydatków 

inwestycyjnych. Zapewne spowodowane to było 

przedłużaniem się procedur wynikających z ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub problemami z 

wykonawcami. Według radnego M.Horały zabrakło 

aktywnego komentarza ze strony Prezydenta lub jego 

przedstawicieli i zapewnienia, że sytuacja polepszy się w 

następnym roku budżetowym. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 5/0/3 

Druk 5.2 – projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu 

Miasta Gdyni za rok 2007 

Przewodniczący S.Borski poinformował członków 

Komisji, iż Rejonowa Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej RMG w 

sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 

wykonania budżetu za rok 2007. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  

Wynik głosowania 5/0/3 

Druk 5.3 – projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 

RMG w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 

rok 2008 

Pani Joanna Sakowicz - Kierownik Referatu Planowania 

Wydziału Budżetu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie uchwalenia 

budżetu na rok 2008. 

Radny M.Horała zauważył, iż koszt organizacji 

uroczystości „Nagroda literacka” jest po raz kolejny 

zwiększony. Poprosił o wyjaśnienie powodu zwiększenia 

wydatków na ten cel. Pani J.Sakowicz poinformowała, że 

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji przygotowuje 

szczegółowy kosztorys tej uroczystości, niebawem będzie 

on przedstawiony radnym. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 5/0/3 

Druk 5.4 – projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z 

samorządem Województwa Pomorskiego o Współpracy 

przy realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych w ramach 
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regionalnego potralu Wrota Pomorza i pilotażowe 

wdrożenie w Gdyni” przedstawił zebranym Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego – p.Mariusz Szpaczyński. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Druk 5.15 –  

Pan Stanisław Zachert – Z-ca Skarbnika Miasta 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia na 

własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie 

Gdyni. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Druk 5.16 – Przewodniczący Komisji Statutowej RMG – 

p.Andrzej Kieszek przedstawił projekt uchwały w 

sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni: 

ul.Linowa, ul.Korsarzy, ul.Barkentynowa, ul.inż.Juliana 

Rummla, ul.kpt. Kazimierza Jurkiewicza, ul.kpt. Teresy 

Remiszewskiej, ul.kpt. Mamerta Stankiewicza, ul.kpt. 

Leonida Teligi, ul.kpt. Zdzisława Pieńkawy i 

ul.Planetarna. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Wynik głosowania 8/0/0 

Ad. 3 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20 marca 

2008 - wynik głosowania 8/0/0. 

Radny M.Bzdęga zgłosił poprawkę do protokołu z dnia 9 

kwietnia 2008. Tekst poprawki  

stanowi załącznik do protokołu. Poprawka została 

przyjęta -  wynik głosowania 8/0/0. 

Przyjęto protokół z dnia 9 kwietnia 2008r. z poprawką - 
Wynik głosowania 8/0/0. 

Ad. 5 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji – 27 maja 

br. godz. 17.00. 

____________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 23 kwietnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 

Porządek: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 

za rok 2007 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2007, 

3. Zaopiniowanie zmian projektu budżetu na rok 

2008. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 9/0/3. 

Ad. 2 

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 9/0/3. 

Ad. 3 

Projekt przedstawił Skarbnik Miasta. Komisja 

zaopiniowała projekt pozytywnie – 9/0/3. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 19 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 28 maja, 

2. Informacja na temat możliwości zwolnień z 

opłat za wydanie dokumentów tożsamości w 

związku ze zmianą nazwy ulicy. 

Ad. 1 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu miasta na 

2008 rok zreferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna - 

4/0/0. 

Ad. 2 

Gościem komisji była pani Marzenna Umławska, 

naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Omówiła 

możliwości zwolnień mieszkańców z opłat za wydanie 

dokumentów tożsamości w związku ze zmianą nazwy 

ulicy. Do tej pory obowiązuje zwolnienie z opłaty 

ewidencyjnej (50 gr). Ustawowo zwolniona od opłat jest 

też wymiana dowodu osobistego z powodu zmian 

administracyjnych. Gmina zwolniła też mieszkańców z 

opłat związanych z działalnością gospodarczą.  
W skład opłaty za wydanie dokumentu (prawa jazdy, 

dowodu rejestracyjnego), która to opłata stanowi dochód 

Skarbu Państwa, wchodzi należność za wydrukowanie 

dokumentu oraz zysk gminy. Zwolnienie z opłaty może 

być zatem całkowite lub częściowe, kiedy to gmina 

zrezygnuje jedynie z własnego zysku.  

Komisja postanowiła, że we współpracy z Wydziałem 

Obywatelskim oraz Zespołem Radców Prawnych 

przygotuje na czerwcową sesję projekt uchwały w 

sprawie zwolnień z opłat za wydanie dowodów 

rejestracyjnych i praw jazdy. 

______________________________________________ 

 
Komisja Sportu oraz Komisja 
Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 20 maja:: 
 
Tematem posiedzenia było bezpieczeństwo imprez 

masowych organizowanych na gdyńskich obiektach 

sportowych. 

Gość komisji, komendant miejski policji w Gdyni, 

poinformował, jak wygląda zabezpieczanie sportowych 

imprez masowych w Gdyni. Impreza masowa zaczyna się 
od 300 miejsc pod dachem i od 1000 miejsc na wolnym 

powietrzu. W przypadku imprez wysokiego ryzyka 

impreza masowa liczy się już od 300 osób na powietrzu. 

Każdą imprezę zabezpiecza od 2 do nawet tysiąca 

policjantów. W Gdyni organizowane są mecze rugby, 

koszykówki i piłki nożnej. Rugby i koszykówka 

zabezpieczają się we własnym zakresie, to nie są 
konfliktogenne rozgrywki. Współpraca z SSA Arka 

układa się bardzo dobrze, klub w pełni współpracuje z 

policją. Wielkim zagrożeniem jest alkohol, podchmieleni 

kibice, ale klub widzi te zagrożenia i podejmuje środki 

zapobiegawcze.  

Zwiększanie się poczucia bezpieczeństwa na meczach 

widać choćby po tym, że coraz więcej rodziców zabiera 

ze sobą dzieci. 

Największym problemem są nie same mecze, a powroty 

grup kibiców do domów. Od jakiegoś czasu ZKM i SKM 

podstawiają dodatkowe pojazdy po zakończeniu meczów, 

aby kibice mogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do 

domów. Kibiców spoza Trójmiasta również pomaga 

rozwozić ZKM i PKP; kolej potrafi nawet przytrzymać 
jakiś pociąg przez 10 minut, aby np. kibice z Katowic nie 

czekali całą noc w Gdyni, tylko pojechali do domów. 

Zakazami stadionowymi objętych jest w tej chwili 12 

osób. 

Brakuje miejsc parkingowych na czas imprez. Dobrze 

byłoby przystosować do parkowania pojazdów ul. 

Małokacką, uzgodnić możliwość korzystania z 

parkingów firm otaczających stadion. Gdy powstanie 

kolej metropolitalna, trzeba będzie pomyśleć o 

przystanku „Stadion”. Kolejnym problemem, 
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koniecznym do załatwienia, jest wprowadzenie zakazu 

sprzedaży alkoholu w lokalu „Olimp” 4 godziny przed 

meczem i 2 godziny po. W czasie dużych imprez trzeba 

też będzie zamykać ulice wokół stadionu; dotyczyć to 

będzie również centrum handlowego, które ma powstać 
na terenie byłej bazy Saniporu. Handel jest trudny do 

pogodzenia z imprezą.  
Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu, J.Oskarbski, 

zgodził się, że w czasie imprez brakuje miejsc 

postojowych W sobotę w godz. 13.00-17.00, czyli w 

czasie meczów, można liczyć na ok. 10% miejsc 

postojowych należących do okolicznych firm. W ciągu 

ul. Małokackiej można by zyskać 500 miejsc 

(parkowanie równoległe), albo nawet 1.000 (parkowanie 

prostopadłe). Istnieją i powstają kolejne miejsca. W 

Polsce samochodem przyjeżdża na imprezy ok. 40% 

widzów; obecnie istniejące miejsca nie zaspokajają tych 

potrzeb, szczególnie w sobotnie popołudnia. Kolejne 

miejsca, niewykorzystywane właśnie w weekendy, 

powstaną w PPNT (ok. 1000). Trzeba też zachęcać 
kibiców do korzystania z komunikacji zbiorowej. 

Przebudowa ul. Małokackiej planowana jest na 2011-

2012 r., jeśli jest taka wola, komisje mogą wnioskować o 

przyspieszenie tej inwestycji. Miejsca postojowe należy 

tak planować, aby poza czasem imprez mogli z nich 

korzystać np. turyści.  

Komisja Sportu wnioskuje do Prezydenta Miasta o 

przyspieszenie realizacji przebudowy ul. Małokackiej i 

budowę odpowiedniej ilości miejsc postojowych – 5/0/0. 

Na tym zakończono wspólną część posiedzenia. 

Komisja Sportu wysłuchała informacji zastępcy 

skarbnika, p. Alicji Helbin, na temat projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie miasta. Jest to uchwała bardzo 

korzystna dla gdyńskiego sportu – przewidziano w niej 

dodatkowe środki na boiska przy SP 29 i SP 43, zgodnie 

z wnioskiem Komisji Sportu z dnia 8 kwietnia 2008 r., 

jest też m.in. dotacja na wyposażenie pływalni w SP 7. 

Opinia pozytywna – 5/0/0. 

Komisja wnioskuje do Prezydenta miasta o 

przygotowanie uchwały w sprawie zakazu picia alkoholu 

na plaży miejskiej – 5/0/0. 

Następne posiedzenie Komisji Sportu – 24 czerwca, 

godz. 15.30. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-05-20: 

 

6211/08/V/P organizacji gdyńskiej konferencji 

„Czas na czytanie” 

6212/08/V/P przyznanie Nagród Prezydenta Miasta 

Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 

6213/08/V/P przyznanie Nagród Prezydenta Miasta 

Gdyni z okazji Miejskiego Dnia 

Bibliotekarza. 

6214/08/V/P wyznaczenia terminu składania 

wniosków na udzielenie dotacji 

państwowej instytucji kultury na 

częściową modernizację „Daru 

Pomorza” 

6215/08/V/P zakupu monografii A. 

Komorowskiego pt. „Jachting Zatoki 

Gdańskiej” 

6216/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie rzeźby przedstawiającej 

chłopca  

6217/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy - 

Kamienna Góra „Na szlaku historii i 

architektury” 

6218/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w 

ul. Snycerskiej i Kołodziejskiej 

6219/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 

Bosmańskiej 

6220/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 

Grodnieńskiej 

6221/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 

Stryjskiej 

6222/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 

Żelaznej 

6223/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie projektu 

budowlano – wykonawczego 

oświetlenia ul. Żelaznej 

6224/08/V/U zmiany zarządzenia nr 5729/08/V/U 

dotyczącego rozpoczęcia postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 206.000 EUR w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa ul. Heweliusza” 

6225/08/V/K kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

6226/08/V/K kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

6227/08/V/R zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego położonego przy 

ul. Hodowlanej na prowadzenie w nim 

rodzinnego domu dziecka 

6228/08/V/M zawarcia umów o udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne 

„Szczepienia profilaktyczne przeciw 

wirusowi HPV” 

6229/08/V/O ustalenia wykazu oraz warunków 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej zabudowanej 

stacją transformatorową, położonej przy 

ul. Hutniczej 

6230/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 
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Gdyni położonej przy ul. Władysława 

IV przeznaczonej do wydzierżawienia 

6231/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Halickiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6232/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Rymarskiej 

6233/08/V/M zatwierdzenia projektu porozumienia 

oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta 

na wypłatę odszkodowania z tytułu 

przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości drogowej 

6234/08/V/M zmiany wykazu nr 261/08/V/M 

stanowiącego załącznik do zarządzenia 

nr 5500/08/V/M./MG/ 

6235/08/V/M zmiany treści zarządzenia nr 5907 

08/V/M dotyczącego podpisania  aneksu 

do umowy na druk mapek tematycznych 

o Gdyni 

6236/08/V/P zamówienia zmian w CMS (panelu 

administracyjnym) do redagowania 

www.gdynia.pl. 

6237/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

przygotowanie materiałów 

promocyjnych z okazji VI Rajdu 

Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 

Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 

mjr. Łupaszki 

6238/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją i 

w okresie gwarancji na robotę 
budowlaną: „Przebudowa części dachu 

Zespołu Szkół nr 15” 

6239/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na aktualizację analiz oraz 

prognoz ruchu drogowego dla 

inwestycji: „Przebudowa układu 

drogowego węzła Św. Maksymiliana 

wraz z budową tunelu drogowego pod 

Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w 

Gdyni” 

6240/08/V/K zatwierdzenia wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej 206.000 EUR na usługę 
udzielenie kredytu długoterminowego 

na pokrycie wydatków 

niekwalifikowanych zadania 

dofinansowanego ze środków 

Narodowego Mechanizmu Finansowego 

„Termomodernizacja budynków 

placówek oświatowych na terenie miasta 

Gdyni” 

6241/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę kanalizacji sanitarnej w 

granicach pasa drogowego ul. Słowiczej 

6242/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

6243/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa własności 

nieruchomości położonej przy 

ul. Korzeniowskiego, będącej 

własnością osoby prawnej 

6244/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do udziału w prawie 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej przy 

ul. Benisławskiego, będącej własnością 
Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej 

6245/08/V/O rozdysponowania środków na 

realizację programu „Szkół Otwartych” 

6246/08/V/M wyrażenia zgody na zapłatę kwoty 

zasądzonej wyrokiem sądowym w 

sprawie wniesionej przeciwko Gminie 

Miasta Gdyni o zwrot zwaloryzownej 

kaucji 

6247/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania egzekucyjnego 

6248/08/V/S zmiany treści zarządzenia 

nr 4349/07/V/S dotyczącego udzielenia 

zamówienia publicznego o wartości do 

14.000 EUR na wykonanie badań 

lekarskich i psychologicznych oraz 

badań profilaktycznych pracowników 

Straży Miejskiej. 

6249/08/V/M zmiany zarządzenia nr 5792/08/V/M 

dotyczącego określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej przy ul. 

Tetmajera 

6250/08/V/P zakupu nagród dla uczestników 

Turnieju IV Otwartych Zawodów 

Strzeleckich 

6251/08/V/S wyrażenia zgody na uruchomienie 

środków na aktualizację rejestru 

wyborców gminy Gdynia 

6252/08/V/S udzielenia zamówienia  publicznego 

na zakup  „Sytemu ochrony sieci” 

6253/08/V/P zakupu albumu „Księgi Pamięci i 

Chwały” 

6254/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie  do 14.000 EUR na oprawę 
muzyczną uroczystości odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej w związku z 

zawijaniem do Gdyni statków 

pasażerskich 

6255/08/V/S zakupu artykułów elektrycznych 

6256/08/V/S konserwacji dźwigu osobowego w 

Urzędzie Miasta Gdyni 

6257/08/V/M zakupu do kwoty 14.000 EUR 

komputera klasy notebook do 

użytkowania Wydziału Polityki 

Gospodarczej i Nieruchomości 
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6258/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR 

okolicznościowej edycji albumu 

„Żaglowce Świata” 

6259/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 

opracowania graficznego i wykonania 

kubków promujących Gdynię 
6260/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 

wykonania koszulek z nadrukiem 

6261/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na 

przeprowadzenie usługi audytu 

wewnętrznego projektu www. 

innowacje.gdynia.pl  

6262/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na usługę 
zamieszczenia  w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim ogłoszenia o konkursie 

na opracowanie  „Koncepcji 

architektoniczno – urbanistycznej 

wielofunkcyjnego centrum usługowo – 

administracyjnego w rejonie Skweru 

Plymouth w Gdyni” 

6263/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni  

6264/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni  

6265/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni  

6266/08/V/M rozbiórki baraku mieszkalnego przy 

ul. Jałowcowej 23 w Gdyni  

6267/08/V/M rozbiórki budynku mieszkalnego i 

zabudowań gospodarczych przy al. 

Zwycięstwa 203 A w Gdyni  

6268/08/V/M rozbiórki zabudowy mieszkalno-

gospodarczej przy al. Zwycięstwa 152 w 

Gdyni  

6269/08/V/M rozbiórki budynków mieszkalno-

gospodarczych przy ul. Wiczlińskiej 78 

w Gdyni  

6270/08/V/M wykonania prac remontowych 

zewnętrznych obiektu – muszli 

koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim  

6271/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego nr 56 

przy ul. Młyńskiej 17  

6272/08/V/M wykonania dokumentacji technicznej 

na przebudowę kanalizacji sanitarnej na 

terenie nieruchomości przy Al. Jana 

Pawła II w Gdyni  

6273/08/V/O dofinansowania wynajęcia transportu 

autokarowego na uroczystość 
pogrzebową dla VI LO 

6274/08/V/O wysokości dotacji dla niepublicznych i 

publicznych niesamorządowych szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych oraz placówki 

rehabilitacyjno-edukacyjno-

wychowawczej w roku 2008  

6275/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót 

budowlanych w ramach projektu 

„Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego – etap II  

6276/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 4.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wykonanie zadania 

„Przebudowa części dachu Zespołu 

Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w 

Gdyni”  

6277/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6173/08/V/U z 

13.05.2007 r. w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14.000 EUR 

a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania: „Budowa ul. Grodnieńskiej w 

Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”  

6278/08/V/U 9 zmiany zarządzenia nr 6061/08/V/U 

do umowy KB/288/UI/45/W/2008 z 

15.05.2008 r. w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego do 14.000 

EUR na montaż zadaszenia ścianki 

wspinaczkowej na terenie zespołu 

rekreacyjnego przy ul. Radosnej  

6279/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę fundamentów do montażu 

dodatkowych urządzeń mechanicznych 

/rolek kierunkowych/ do wyciągarek 

elektrycznych typ WEL400/5/60 do 

kutrów rybackich w przystani rybackiej 

w Gdyni Orłowie – etap II  

6280/08/V/U akceptacji aneksu nr 2 do umowy 

KB/33/UP/7/W/2008 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa 

skrzyżowań w ramach budowy 

zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem w Gdyni”  

6281/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

podstacji prostownikowych do zasilania 

sieci trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni”  

6282/08/V/P organizacji pobytu delegacji z 

siostrzanego miasta Kaliningradu 

/Rosja/ podczas Międzynarodowego 

Forum Gospodarczego  

6283/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

tłumaczenie dokumentu związanego z 

realizacją projektu „Kompleksowa 

termomodernizacja siedmiu budynków 
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placówek oświatowych na terenie 

Gdyni”  

6284/08/V/P zlecenia organizacji wielkiego festynu 

rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz 

druku plakatów informujących o tym 

wydarzeniu  

6285/08/V/P przygotowania spotkania z okazji 

obchodów Europejskiego Dnia Morza  

6286/08/V/P przygotowania poczęstunku dla 

uczestników konferencji poświęconej 

zmianom w systemie zamówień 
publicznych  

6287/08/V/P organizacji wystawy Kiejstuta 

Bereźnickiego przez Muzeum 

Narodowe w Gdańsku w lipcu 2008 r.  

6288/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy 

Orłowa – „Dzień Orłowa” w ramach 

konkursu „Kultura w dzielnicy” w dniu 

25 maja 2008 r. 

6289/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia – Wzgórze św. 

Maksymiliana festynu integracyjnego na 

terenie ogródków działkowych – Plac 

Centralny al. Zwycięstwa 36-62 w dniu 

1 czerwca 2008 r.  
6290/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację finału II edycji konkursu „Jak 

żyć w przyjaźni?”  

6291/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Korzeniowskiego będącej własnością 
Gminy Miasta Gdyni  

6292/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 2, obręb 

WK, jako działka nr 479/58 

przeznaczonej pod budowę drogi 

publicznej ul. Grenadierów  

6293/08/V/M akceptacji wydatkowania kwoty na 

zapłatę należnego podatku VAT z tytułu 

umieszczenia reklamy promującej 

Gdynię w folderze reklamowym Stena 

Line  

6294/08/V/M określenia warunków ustanowienia 

służebności gruntowej nieruchomości 

położonej przy ul. Orłowskiej  
6295/08/V/K ulokowania wolnych środków 

budżetowych  na rachunku lokaty 

terminowej  

6296/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego MSPR za rok 2007  

6297/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
koncertów pod nazwą „Ladies Jazz 

Festiwal w Gdyni”  

6298/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup drukarek fiskalnych 

6299/08/V/S wyrażenia zgody na zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego Sharp ARM 550 U 

dla UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 

14.000 EUR  

6300/08/V/S zawarcia umowy najmu lokalu dla 

Rady Dzielnicy Obłuże  
____________________________________________ 

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:  28.05., godz. 11.30, s. 105A  

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:   28.05., godz. 11.15., s. 105 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 10.06., godz. 17.00, 

s. 105A; 17.06., godz. 17.00 
Komisja Kultury: 28.05., godz. 10.30, s. 105A 

Komisja Oświaty:    

Komisja Rewizyjna:   

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   

Komisja Sportu i Rekreacji: 24.06., godz. 15.30   
Komisja Statutowa:    

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

_____________________________________________ 

 

 


