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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 68 

5 lutego 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 04.02.10, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Rewizyjna – 10 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Stan realizacji gdyńskich inwestycji. 
2. Korespondencja. 

Ad 1.  
O stanie realizacji inwestycji mówili Wiceprezydent 
Marek Stępa oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji 
Teresa Horiszna.  
Na wstępie prezentacji Naczelnik T. Horiszna zaznaczy-
ła, iŜ końcowe płatności (minimum 10 % całkowitych 
kosztów) realizowane są zawsze po odbiorze inwestycji, 
zgodnie z warunkami zawartych umów. Odnosi się to do 
sytuacji, w których roboty zostały  juŜ zakończone, na-
tomiast końcowe odbiory, faktury, rozliczenia realizowa-
ne będą w grudniu bądź w nowym roku. Naczelnik wska-
zała na  przykłady takich inwestycji: 
-  ul. Szturmanów – odbiór będzie miał miejsce 11 grud-
nia i jeśli zakończy się pomyślnie, wykonawca będzie 
mógł złoŜyć końcowe faktury w przyszłym tygodniu; 
- parking przy ul. Kościelnej; 
- 3-cia jezdnia Al. Zwycięstwa; 
- ul. Wzg. Bernadowo 
- skrzyŜowanie Unruga – Podgórska – Kuśnierska - 
odbiór końcowy na pewno nie będzie dokonany (zafaktu-
rowano 90 % robót), mimo iŜ realizacja wszystkich prac 
faktycznie została zakończona  
- stadion rugby – końcowy odbiór będzie miał miejsce 
prawdopodobnie w drugiej połowie stycznia.  
- Dom Pomocy Społecznej - odbiór końcowy powinien 
nastąpić przed świętami.  
Przechodząc do innego segmentu informacji Naczelnik 
Horiszna poinformowała o przystąpieniu do robót na 
węźle Wzg. Św. Maksymiliana. W roku bieŜącym uzy-
skano stosunkowo duŜą kwotę przerobów. Prawdopo-
dobnie wydane zostaną środki  w zaplanowanej wysoko-
ści.  
Realizacja  inwestycji w zakresie dróg powiatowych: 
- przebudowa skrzyŜowania ul. Unruga  z Podgórską – 
roboty zakończone (wykonanie finansowe do 90 %); 
- przebudowa ulicy Bosmańskiej – zakończenie robót w 
przyszłym roku. Trwają prace na odcinku od ul. Grana-
towej do ul. Zielonej; 
- ulica Nasypowa realizowana w ramach umowy dot. 
przebudowy ul. Bosmańskiej – w trakcie realizacji (wy-
konana kanalizacja, prawdopodobnie jeszcze w tym roku 
zostanie ułoŜona nawierzchnia bitumiczna).  
Inwestycje kontynuowane w przyszłym roku: 

-  odebrano i przekazano do uŜytkowania kładkę nad 
torami, na wysokości ŁuŜyckiej; 
- roboty przy ul. Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej 
realizowane są zgodnie z harmonogramem - odebrany 
jest parking przy ul. Wileńskiej, co warunkuje odbiór 
stadionu rugby. Od ul. Olimpijskiej do stadionu ułoŜona 
jest nawierzchnia;  
- stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej – prace w toku  
(inwestycja jest realizowana przez GOSiR) 
Realizacja inwestycji w zakresie dróg gminnych:  
- ul. Grodnieńska – zrealizowana; 
- parking przy ul. Widnej- zrealizowany; 
- ul. Fregatowa – zrealizowana; 
- ul. Goska – zrealizowana; 
- parking przy ul. Kościelnej- inwestycja zakończona, 
prawdopodobny odbiór jeszcze w roku bieŜącym; 
- 3-cia jezdnia Al. Zwycięstwa – j.w.; 
- ul. Wzg. Bernadowo – j.w. 
- ul. Szturmanów – j.w. 
Inwestycje, które zostaną odebrane w przyszłym roku: 
- ul. Jana z Tarnowa i ul. Zbrojna; 
- ul. Radosna – 1. etap; 
- parking przy ul. Stryjskiej; 
- ul. Orłowska (zakończona realizacja parkingu) 
Odnosząc się do kwestii ul. Orłowskiej p. T. Horiszna 
poinformowała o wpłynięciu odwołania jednej z miesz-
kanek  (ze względu na brak podłączenia do kanału desz-
czowego). Jak wyjaśniali Naczelnik i Wiceprezydent, 
właściciel winien realizować podłączenie do kanału 
deszczowego na własny koszt. Gmina wręcz nie moŜe, w 
świetle obowiązującego prawa, kierować środków budŜe-
towych na taki cel. Zgodnie ze stosownymi przepisami 
Urząd Wojewódzki winien rozstrzygnąć kwestię przed-
miotowego odwołania w ciągu 2. tygodni, jednak do 
dzisiaj Ŝadna decyzja nie zapadła.  
Naczelnik poinformowała o zakończeniu i rozliczeniu 
inwestycji na terenie cmentarza przy ul. Spokojnej (łącz-
nie z robotami drogowymi na ul. Spokojnej). 
W zakresie inwestycji działu oświaty zrealizowano nast. 
inwestycje: 
- zakończono roboty w SP na Chwarznie – od listopada 
2009 r. rozpoczęto uŜytkowanie segmentu Ŝywieniowego 
i dydaktyczno – administracyjnego; 
- rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w SP Nr 18 – po 
uwzględnieniu faktury grudniowej kwota zaplanowanych 
wydatków  na 2009 r. nie będzie zrealizowana (wykona-
nie mniejsze o ok. 500 tys. zł.). Realizacja części robót 
jest opóźniona; 
- zakończono 1. etap prac w I Akademickim L.O. Odbył 
się przetarg na drugi etap robót, które powinny być za-
kończone do lipca 2010 r.  
Kanalizacja deszczowa: 
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- uruchomiono prace związane z kanalizacją deszczową 
Orłowa; 
- zakończono prace na ulicach Górniczej i Architektów; 
- rozpoczęto prace na ul. Snycerskiej (kanalizacja sani-
tarna) 
W najbliŜszym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na 
prace związane z regulacją rzeki Chylonki oraz prace 
sanitarne na ul. Św. Maksymiliana. 
Oświetlenie: 
- odebrano inwestycje dot. ulic: Miętowej, Rtęciowej, 
śelaznej, Bernadowskiej, Krętej i placu zabaw przy ul. 
Dedala; 
- trwa realizacja oświetlenia ulicy Turkusowej; 
- ogłoszono przetarg na realizację oświetlenia ulicy Ci-
sowskiej. 
Ze strony członków komisji padły nast. pytania i uwagi: 
Radny St. Borski zapytał o termin zakończenia prac 
związanych z realizacją oświetlenia łącznika ulic Wiel-
kopolskiej i Źródła Marii.  
Pani T. Horiszna poinformowała, iŜ prawdopodobny 
termin zakończenia robót to styczeń 2010 r. – wykonaw-
ca czeka na słupy i oprawy, które zostały zatwierdzone 
przez konserwatora zabytków.  
Radny T. Szemiot poprosił o wyjaśnienie rzeczywistych 
przyczyn opóŜnienia w realizacji remontu dachu budynku 
szkoły na Chwarznie.  
Naczelnik wyjaśniła, iŜ po rozebraniu konstrukcji dachu 
powstały spękania na ścianach segmentu Ŝywieniowego. 
Celem ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜało, 
zgodnie z zaleceniem nadzoru, zlecić przeprowadzenie 
ekspertyzy. W świetle wyników wykonanej ekspertyzy 
konieczne okazało się wykonanie wzmocnień na pozio-
mie piwnic oraz wzmocnienie ściany sali gimnastycznej 
w miejscu, gdzie znajdują się dźwigary konstrukcji da-
chu. Po wykonaniu przedmiotowych prac przeprowadzo-
na została ekspertyza odnośnie całego budynku, łącznie z 
salą gimnastyczną. Stwierdzono, iŜ obiekt moŜna juŜ 
bezpiecznie uŜytkować, a w perspektywie 25. lat powi-
nien być wykonany remont kapitalny, który przedłuŜy 
uŜytkowanie obiektu na kolejne 50 lat. Ekspert zweryfi-
kował projekt dotyczący wzmocnienia dachu w części 
segmentu dydaktycznego i stosowne roboty zostały wy-
konane.  
Przyczyn powstałych problemów upatruje się zarówno w 
błędzie projektowym, jak i w niewłaściwym wykonaw-
stwie.  
W związku z pytaniem radnego T. Szemiota o działania 
Miasta w zakresie pociągnięcia do odpowiedzialności 
winnych stanu zaistniałego w szkole na Chwarznie, 
Wiceprezydent poinformował, iŜ nad sprawą tą pracuje 
zespół radców prawnych urzędu.  
Ad 2.  
Pismo Prezesa SM „Posejdon” (zarchiwizowane w mate-
riałach komisji): 
Zdecydowano o zwróceniu się do Wydziału InŜynierii 
Ruchu oraz Zakładu Dróg i Zieleni z prośbą o wyjaśnie-
nie kwestii poruszonych w przedmiotowym piśmie.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 15 
grudnia: 
 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na grudniową Sesję RMG. 

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM.  
4.4. – w spr. zaopiniowania projektu planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”: 
Projekt – zgodnie z treścią załącznika - prezentowała 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Wiceprezydent podała podstawę prawną obligującą RM 
do zaopiniowania planu, krótko omówiła waŜniejsze 
kwestie związane z historią rezerwatu, jego cechami  oraz 
zapisanymi w planie działaniami ochronnymi.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego M. Horały  o 
obecność wojska na terenie rezerwatu, Wiceprezydent 
wyjaśniła, iŜ decyzja w tej sprawie leŜy w gestii MON. 
Do planu jest wpisane zalecenie, aby wojsko opuściło 
teren rezerwatu.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.7. – w spr. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie uŜytko-
wania wieczystego nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. 
Sterników 3 …: 
Projekt przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.1. – w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2010: 
Prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 
Szałucki poinformował o stanowisku Kolegium Prezy-
denta odnośnie wniosków złoŜonych przez komisje RM. 
Wnioski odnoszące się do przedsięwzięć, których war-
tość nie przekracza 50 tys. zł. oraz związane z poprawą 
jakości funkcjonowania Miasta (np. oświetlenie) będą 
realizowane, jeśli dane zadanie wejdzie w etap realizacji. 
Środki na takie prace będą kierowane z rezerwy ogólnej.  
Wnioski komisji odnoszące się do realizacji inwestycji 
drogowych, w tym takŜe wnioski Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej, nie zostaną – decyzją Prezydenta – 
uwzględnione w budŜecie 2010, natomiast w przypadku, 
gdy prace nad którymś z zadań osiągną znaczny stopień 
zaawansowania, będzie ono przedmiotem rozwaŜań 
Kolegium. Źródłem finansowania mogą być w takim 
przypadku jedynie środki uzyskane z kredytu, jeśli ten 
nie zostanie wykorzystany w całości. 
Skarbnik zapoznał członków komisji z treścią autopo-
prawki. 
ZałoŜenia budŜetowe na 2010 rok w dziale gospodarki 
mieszkaniowej omówił Wiceprezydent Bogusław Sta-
siak. Sytuację w dziale Wiceprezydent określił jako 
stabilną. W roku 2010 nastąpi odbiór 128. mieszkań 
socjalnych na ul. Okrzei. Wiceprezydent omówił obecną 
politykę tworzenia mieszkań socjalnych – na wzór ul. 
Widnej (racjonalny dobór lokatorów, nie generujący 
konfliktów i zniszczeń). Planuje się zamknięcie przyszłe-
go roku stanem 500. mieszkań socjalnych.  
W związku z sytuacją demograficzną Miasto przejmuje 
obecnie od 80. do 100. mieszkań komunalnych rocznie. 
W zasobie gminy jest obecnie ok. 6,5 tysiąca mieszkań, 
przy czym ten zasób ciągle się zmniejsza. Zdaniem Wi-
ceprezydenta sprzedaŜ mieszkań komunalnych na rzecz 
najemców zintensyfikuje się w roku 2010. 
Odnośnie ABK-ów podjęto decyzję, iŜ mają one odcho-
dzić od zarządzania na rzecz wspólnot mieszkaniowych. 
ABK-i będą się koncentrować na zasobie gminnym oraz 
na wykonywaniu zadań na rzecz Miasta.  W roku 2010 
prawdopodobnie jeden ABK będzie się zajmował tylko i 
wyłącznie gospodarką mieszkaniową, drugi natomiast 
wszystkimi pozostałymi zadaniami.  
Na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi, 
remontami i małą architekturą zaplanowano dla ABK-ów  
30 mln. zł.  
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Radny Paweł Stolarczyk pytał o sposób załatwienia 
potrzeb mieszkaniowych najemców mieszkań przy ul. 
Morskiej i Al. Zwycięstwa, co do których planowane są 
wysiedlenia.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ w przypadku wysiedleń 
spowodowanych realizacją zadań inwestycyjnych, osoby 
z tytułami prawnymi do lokali są przenoszone do innych 
budynków – warunki przeniesień są z lokatorami nego-
cjowane.  
Wiceprezydent zapewnił radnego Stolarczyka, iŜ nie 
wchodzą tu w grę lokatorzy posiadający umowy z pry-
watnymi właścicielami. Dotyczy to tylko budynków 
komunalnych.  
Odnosząc się do kwestii TBS Wiceprezydent poinfor-
mował, iŜ podmiot ten realizuje wszystkie swoje zadania 
w ramach bieŜącej działalności. Ściągalność czynszu w 
budynkach TBS kształtuje się na poziomie 95 %. Docho-
dy są więc stabilne, co umoŜliwia regularne spłacanie 
zobowiązań bankowych (hipoteki). Zysk przeznaczany 
jest na zmniejszanie zadłuŜenia kredytowego.  
W ramach dyskusji nt. kryzysu instytucji TBS-ów w 
Polsce, Wiceprezydent stwierdził, iŜ sprzedaŜ mieszkań 
naleŜących do zasobu TBS będzie równoznaczna z za-
przepaszczeniem idei powołania do Ŝycia tej instytucji.  
Odnosząc się do pytania radnego Ireneusza Bekisza o 
stan zadłuŜeń Wiceprezydent poinformował, iŜ osoby 
płacące regularnie czynsz stanowią ponad 95 % najem-
ców. ZadłuŜenie wynosi ok. 25 mln. zł. i zostało wygene-
rowane przez osoby zalegające z płatnościami do 3. 
miesięcy  (są to zadłuŜenia obłoŜone duŜymi odsetkami). 
Przejęcie 300 mieszkań od PKP było jednocześnie prze-
jęciem zadłuŜenia wynoszącego 3 mln. zł. W budynkach 
TBS liczba osób zalegających z płatnościami stanowi nie 
więcej niŜ 3 % (tu ustawowo zapewniona jest skuteczna 
kontrola). 
Radny Bogdan KrzyŜanowski wyraził niepokój w 
związku z danymi zawartymi w tabeli na str. 156 projek-
tu, zgodnie z którymi odnotowuje się znaczny spadek 
wpływów z usług ABK-ów, znaczne ograniczenie remon-
tów i inwestycji przy zachowaniu kosztów administracyj-
nych na praktycznie tym samym, co dotąd, poziomie.  
Jak wyjaśniał Wiceprezydent dane wskazane przez rad-
nego wiąŜą się z faktem, iŜ ABK-i odchodzą od świad-
czenia usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych  (z 400. 
wspólnot zostało 250). Wydatki na remonty są mniejsze, 
poniewaŜ mniejszy jest zasób mieszkaniowy.  
Opinia negatywna: 1/2/2 
Wobec powyŜszego wyniku głosowania votum separa-
tum zgłosił radny Andrzej Bień.  
4.2. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Projekt, przedstawiony przez p. K. Szałuckiego, zaopi-
niowano pozytywnie: 4/0/1 
Aneks do porządku obrad – w spr. wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa złoŜonego przez Ryszarda 
Gawrońskiego /…/ w spr. uchwalenia miejscowego 
planu /…/ części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi 
Czerwonej – odcinek południowy: 
Projekt przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta 
Marek Karzy ński.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego sprawa jest na 
tyle skomplikowana, iŜ naleŜałoby się wstrzymać od 
głosu. Z jednej bowiem strony uznanie wezwania ugodzi-
łoby w interes gminy, z drugiej jednak  miało tu miejsce 
naruszenie prawa (drugie orzeczenie sądowe). 
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, iŜ powstanie spornego 
budynku jest juŜ faktem. Wcześniejsze orzeczenie sądo-
we równoznaczne było z zaakceptowaniem tego stanu 

rzeczy. W przedmiotowej sprawie nie ma jednego winne-
go. Budynek, zdaniem radnego, nie jest w swojej formie 
agresywny w stosunku do istniejącej zabudowy. Zdaniem 
p. Bekisza komisja powinna zająć takie stanowisko, które 
chroniłoby interes ludzi, którzy w budynku zasiedlili juŜ 
mieszkania.  
Przewodniczący M. Horała stwierdził, iŜ nie jest w stanie 
zająć jednoznacznego stanowiska.  
Zdaniem radnego A. Bienia racja gminy jest waŜniejsza.  
PowyŜszej opinii Przewodniczący komisji nie podzielił.  
Opinia pozytywna przy nast. stosunku głosów: 3/0/2 
Ad 2.  
Termin kolejnego posiedzenia: 19 stycznia 2010 r.; 
godz. 17. 
Ustalono, iŜ jednym z punktów posiedzenia będzie zapo-
znanie się z informacją Naczelnika Wydziału Kultury nt. 
wykonania finansowego w zakresie kalendarza imprez 
(stosowne pismo zostanie skierowane do Naczelnika W. 
Grzechnika) oraz z taką samą informacją w odniesieniu 
do roku 2010. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na styczniową sesję RM. 

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.10 w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym PWiK sp. z o.o. …: 
Projekt przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za  
4.2. – w spr. skargi /.../ złoŜonej przez Grzegorza Ślusar-
czyka i Annę Kuletę …: 
Przedmiotowy projekt, jak i projekty niŜej wymienione, 
prezentowali Wiceprezydent Marek Stępa i Dyrektor 
Biura Rozwoju Miasta Marek Karzyński.  
W przedmiotowym przypadku nie moŜna stosować prze-
pisu art. 10. ustawy o samorządzie gminnym, poniewaŜ 
studium nie jest aktem prawa miejscowego i tym samym 
nie wywołuje bezpośrednich skutków.  
Wobec powyŜszego projektodawcy uznali skargę za 
bezzasadną.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.3. – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Natalię Fiedorowicz …: 
Autorka wezwania domaga się zastosowania procedury 
(podział i scalenie działek), która w przedmiotowym 
przypadku nie ma uzasadnienia. Tym samym nie jest 
konieczne podjęcie przez RM  uchwały w przedmiocie 
wszczęcia postępowania.  
Wskazane przez p. Fiedorowicz tereny potencjalnie 
zagroŜone (działka 030 MN1) są tak oznaczone, aby 
wskazać na trudności jakie wystąpiłyby przy prowadze-
niu ewentualnych prac budowlanych. Nie są to jednak 
tereny zagroŜone występowaniem masowych ruchów 
ziemi.  
Zarzuty sformułowane w wezwaniu projektodawcy uzna-
li za bezzasadne.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
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4.4. – w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wiel-
ki Kack – tzw. Kacze Buki: 
Jak przypomniał Wiceprezydent, przedmiotowa zmiana 
została sporządzona w związku z koniecznością dostoso-
wania zapisów do aktualnego podziału geodezyjnego.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.5. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. 
Przestrzennego części dzielnicy Wiczlino – rejon ul. 
Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli: 
Uwagi jakie wpłynęły do wyłoŜonego planu (jak w zał.) 
omówił p. M. Karzy ński. 
Radny A. Bień wskazał na błąd maszynowy występujący 
na str. 7. załącznika nr 2 (winno być: „ekofizjografia”).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
Projekty występujące pod numerami 4.6. i 4.7. Wicepre-
zydent omówił łącznie, z racji ich merytorycznego po-
wiązania: 
- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przest. części dzielnicy Śród-
mieście – rejon ulic Jana z Kolna i Portowej; 
- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagosp. Przest. części dzielnicy Śródmieście – 
rejon ul. Węglowej i Waszyngtona 
Jak informował p. M. Stępa, uŜytkownik wieczysty tere-
nów objętych  planem, tj. Stocznia NAUTA, liczy, iŜ z 
chwilą uchwalenia planów, wartość terenów wzrośnie. 
Wiceprezydent wykluczył moŜliwość realizowania na 
przedmiotowych terenach budownictwa mieszkaniowego 
z uwagi na sąsiedztwo urządzeń portowych, natomiast 
uznał za moŜliwe zlokalizowanie innych funkcji miej-
skich.  
Odpowiadając na pytania radnych Wiceprezydent poin-
formował, iŜ plan (4.7.) obejmie cały obszar stoczni, 
natomiast nie ma jeszcze gotowej koncepcji co do sposo-
bu zagospodarowania (prace nad tym juŜ trwają).  
Zasadniczą przesłanką przystąpienia do planu, którego 
dotyczy pkt 4.6., jest wyłączenie z granic planu części 
terenów naleŜących do stoczni NAUTA i włączenia ich 
do planu będącego przedmiotem projektu występującego 
pod  numerem 4.7.  
W związku z wątpliwościami radnego A. Bienia co do 
zasadności powtarzania procedury wiąŜącej się z uchwa-
laniem planu w przypadku pkt-u 4.6., Wiceprezydent 
oraz Dyrektor stwierdzili, iŜ powtórzenie czynności 
proceduralnych jest wskazane z uwagi na bezpieczeństwo 
postępowania. 
Pkt 4.6.: opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Pkt 4.7. – opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.8. – w spr. przyjęcia zasd i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie: 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iŜ zmiana w projekcie, 
w stosunku do analogicznej uchwały podjętej przez Radę 
rok temu, dotyczy podstawy prawnej.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.9. – w spr. ustalenia przebiegu drogi powiatowej – 
Skwer Kościuszki w Gdyni: 
Projekt omówił Wiceprezydent M. Stępa.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.12 – w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 RMG 
/…/ w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania  …: 
Na wstępie prezentacji Wiceprezydent M. Stępa poin-
formował o efektach dotychczasowego funkcjonowania 
strefy (od sierpnia 2009 r.).  Zaobserwowano zdecydo-
waną poprawę warunków parkowania w Śródmieściu 
(występuje stała rezerwa miejsc – do 20 %). Wpływy 
miesięczne kształtują się na poziomie 560 tys. zł., wobec 
czego dochód roczny wyniesie ok.  6,5 mln. zł. Taki 

szacunek wskazuje, iŜ nakłady poczynione na utworzenie 
strefy zwrócą się, zgodnie z załoŜeniami, w ciągu 3. lat. 
W strefie jest 3,5 tysiąca miejsc parkingowych. Na po-
czątku funkcjonowania strefy, z racji wykupywania 
róŜnego rodzaju abonamentów, miejsc do dyspozycji tzw. 
wolnych podróŜników było 1,5 tysiąca. Obecnie tenden-
cja w wykupywaniu abonamentów odwraca się. Osoby 
prowadzące działalność gospodarczą w Śródmieściu 
dochodzą do wniosków, iŜ nie jest konieczne wykupywa-
nie abonamentów na 300 zł. Wpłynęło to pozytywnie na 
podaŜ miejsc, których liczba urosła do 1 900.  
PowyŜsze dane potwierdzają słuszność decyzji o utwo-
rzeniu strefy płatnego parkowania.  
Analiza uwag jakie wpływały ze strony mieszkańców 
(szczególnie duŜo w początkowym okresie funkcjonowa-
nia strefy) spowodowała wniesienie przez projektodaw-
ców pod obrady RM kilku zmian, w tym: 
- proponuje się poszerzenie strefy poprzez włączenie do 
niej obszaru Kamiennej Góry – efekt skarg mieszkańców 
na parkowanie przez osoby pracujące w pobliŜu; 
- poszerzenie prawa do uzyskania abonamentu przez 
osoby niepełnosprawne nie pracujące ani nie mieszkające 
w strefie, ale w tym obszarze np. leczące się (dot. para-
grafu 12 pkt-u 3.). 
Pozostałe zmiany jak w załączniku do projektu. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski przekazał  uwagi i zadał 
następujące pytania: 
Zdaniem radnego ziścił się czarny scenariusz, zgodnie z 
którym system będzie obejmował kolejne ulice (niedługo 
będą to ulice Partyzantów i Kopernika). 
Średnio kaŜdy mieszkaniec Gdyni opodatkował się z 
tytułu strefy na kwotę 24 zł.  
- Jakie są koszty utrzymania strefy? 
- Czyim zadaniem jest odśnieŜanie parkingów? 
- Na czym będzie polegała kontrola kart dla niepełno-
sprawnych? 
Na powyŜsze pytania odpowiedział Wiceprezydent M. 
Stępa: 
- Kontrola niepełnosprawnych -  w środku samochodu 
jest karta z tym samym numerem rejestracyjnym i wy-
starczy to sprawdzić. Oczywiście nie moŜna wykluczyć 
udostępniania samochodu osobom nieuprawnionym 
(Wiceprezydent uznał taką moŜliwość za mało prawdo-
podobną); 
- OdśnieŜanie jest zadaniem Zarządu Dróg i Zieleni; 
- Kwestia opodatkowania się przez gdynian – jest to 
opłata za konkretną usługę. Wiceprezydent stwierdził, iŜ 
nie rozumie, dlaczego radny KrzyŜankowski mówił o 
kwocie 24. złotych; 
- Koszty funkcjonowania: ok. 84 tys. zł.  miesięcznie 
(koszty serwisowe i pracownicze).  
Projekt zaopiniowano pozytywnie: 3/0/2 
4.28 – w spr. skarg Wojciecha KrzyŜanowskiego: 
Członkowie komisji zdecydowali o zebraniu się na kolej-
nym posiedzeniu, celem uzyskania informacji od zapro-
szonych gości, tj. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
radcy prawnego i kierownika referatu skarg i interwencji. 
4.25 – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI dla GDYNI – 
Medal Nr 40: 
Członkowie komisji uznali za celowe zaproszenie na 
kolejne posiedzenie Przewodniczącego Komisji Statuto-
wej celem uzyskania wyjaśnień w związku z nast. pyta-
niami – kto wnioskował?; Dlaczego?; Jakie jest uzasad-
nienie dla przedmiotowego wyboru? 
Ad 2. 

• Radny I. Bekisz poinformował o otrzymaniu 4 
stycznia 2010 roku pisma od Przewodniczące-
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go Zarządu Związku Komunalnego „Dolina 
Redy i Chyloni”, z informacją o uzyskaniu 
przez Przewodniczącego Zarządu Związku w 
dniu 27 listopada 2009 r. informacji nt. rezy-
gnacji r. I. Bekisza z pełnienia funkcji Delegata 
do Związku. 

Radny I. Bekisz wyraził dezaprobatę, iŜ Przewodniczący 
RMG oraz Wiceprzewodniczący Związku, radny Stani-
sław Szwabski, przez tak długi okres czasu (rezygnacja 
miała miejsce w czerwcu) nie powiadomił władz Związ-
ku o przedmiotowej decyzji.  
Radny Bekisz nadmienił, iŜ z racji braku stosownej in-
formacji zaznaczono 4. razy jego nieobecność na zgro-
madzeniach Związku. 
Ponadto radny I. Bekisz poinformował, iŜ zwrócił się do 
Przewodniczącego RMG we wrześniu ub. r. z prośbą o 
poinformowanie Związku o jego rezygnacji. Przewodni-
czący – jak informował radny – poinformował Związek 
w listopadzie ub. r.  
Radny oświadczył, iŜ zwróci się do Przewodniczącego 
RMG z Ŝądaniem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, tj. 
udzielenia odpowiedzi na nast. pytania.: dlaczego tak 
późno została przekazana informacja o rezygnacji, a 
takŜe dlaczego nie został poinformowany, iŜ do czasu 
formalnego odwołania nadal winien realizować obowiąz-
ki Delegata. 

• W odpowiedzi na pytania Przewodniczącego 
M. Horały  Wiceprezydent poinformował o 
stanie realizacji następujących przedsięwzięć 
inwestycyjnych:  

- Przebudowa ulic Chylońskiej i Puckiej – inwestor jest 
zobowiązany do przeprowadzenia szeregu działań. Po-
wstanie tam głównie obiekt handlowy z miejscami posto-
jowymi; 
- ul. Chylońska i Północna – etap kończącego się przetar-
gu (pytania złoŜyło kilka firm) 

• W odpowiedzi na pytanie r. M. Horały o kwe-
stię ewentualnego zakazu ruchu dla Tirów na 
ulicach  Północnej i Kcyńskiej, Wiceprezydent 
M. Stępa poinformował, iŜ wydział inŜynierii 
ruchu otrzymał juŜ polecenie zajęcia się tą 
kwestią.  

• Kolejną kwestią poruszoną przez radnego M. 
Horałę była sprawa spełnienia przez inwestora, 
na ul. Derdowskiego, wymogu urządzenia 
określonej liczby miejsc postojowych. Inwestor 
spełnił wymóg poprzez wynajem na ten cel 
miejsc publicznych.  

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iŜ teren jest wydzier-
Ŝawiony na okres 15 lat. Wiceprezydent potwierdził, iŜ 
inwestor urządził na przedmiotowym terenie miejsca 
postojowe, których nie ogrodził. Miejsca funkcjonują w 
pasie drogowym, muszą więc być ogólnie dostępne. Za 
korzystanie z miejsc pobierana jest przez gminę stosowna 
opłata.  
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia: 26 stycznia 2010 r.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 20 
stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 
stycznia, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. skargi z dnia 23 grudnia 2009 roku złoŜonej 
przez Grzegorza Ślusarczyka i Annę Kuletę, 
reprezentowanych przez adwokata Czesława 
Wdowiaka, na uchwałę nr XVII/400/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni – opinia pozytywna – 4/0/0 

2. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zło-
Ŝonego przez Natalię Fiodorowicz dotyczącego 
uchwały nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w 
Gdyni – tzw. Kacze Buki – opinia pozytywna – 
5/0/0, 

3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki - – 
opinia pozytywna – 5/0/0 

4. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Wiczlino 
w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wiel-
kiej Roli (kserokopie uwag złoŜonych do tego 
planu są do wglądu w BRM) – opinia pozytyw-
na – 8/0/0, 

5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana 
z Kolna i Portowej – opinia pozytywna – 8/0/0, 

6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Wę-
glowej i Waszyngtona – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

7. przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni – opi-
nia pozytywna – 8/0/0, 

8. ustalenia przebiegu drogi powiatowej – Skwer 
Kościuszki w Gdyni – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w pod-
wyŜszonym kapitale zakładowym Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gdyni wkładami niepienięŜnymi 
(aport) w postaci prawa własności niezabudo-
wanych nieruchomości gruntowych – opinia 
pozytywna – 8/0/0, 

10. ustalenia zasad wspólnej z Gminą Miasta 
Gdańska i Gminą Miasta Sopotu realizacji pro-
jektu pn. „WdroŜenia Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie” – opinia pozytywna – 8/0/0, 

11. zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parko-
wanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 
pobierania oraz wprowadzania opłaty abona-
mentowej – opinia pozytywna – 7/0/1, 

12. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
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GDYNI” – Medal Nr 40 – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

13. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 41 – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

14. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 42 – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

15. radny T.Szemiot zapoznał członków komisji z 
projektem, który zostanie wniesiony w trybie 
nadzwyczajnym, a dotyczącym utworzenia 
stref wolnych od dymu tytoniowego, 

16. radny Andrzej Kieszek zapoznał członków ko-
misji z projektem, który zostanie wniesiony w 
trybie nadzwyczajnym, a dotyczącym nadania 
nazwy ulicy. 

Ad. 2 
Następne posiedzenie odbędzie się w siedzibie OPEC i 
poświęcone będzie planom i zamierzeniom OPEC. Pla-
nowany termin – 24 lutego, godzina do ustalenia. 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków z harmono-
gramem prac nad absolutorium dla Prezydenta Miasta. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 21 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Projekty uchwał kierowane na styczniową 
sesję RMG. 

2. Informacja o sytuacji w gdyńskich przed-
szkolach w związku z przyjęciem nowej re-
gulacji dot. odpłatności za pobyt dziecka. 

3. Termin kolejnego posiedzenia.  
Na posiedzeniu gościła Wiceprezydent E. Łowkiel, 
która przedstawiła członkom komisji wszystkie, zaopi-
niowane – jak niŜej -   projekty . 
Ad 1.  
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.14 – w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wycho-
wawczej - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.15 – w spr. zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowa-
nego w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicz-
nych w Gdyni, ul. Orłowska 57: 
Jak wyjaśniała Wiceprezydent E. Łowkiel, likwidowane 
są te licea profilowane, w których nie ma juŜ ani jednego 
ucznia.  
Wiceprezydent przypomniała, iŜ tego typu szkoły po-
wstały niegdyś przy kaŜdej szkole zawodowej. Ideą 
tworzenia liceów profilowanych było skrócenie cyklu 
kształcenia, jaki miał miejsce w  przypadkach wyboru 
dalszego kształcenia w szkołach policealnych. Z roku na 
rok nabór do szkół systematycznie zmniejszał się. Jedna z 
przyczyn takiego stanu rzeczy tkwi prawdopodobnie w 
tym, iŜ w liceach nie uzyskuje się uprawnień zawodo-
wych. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.16 – w spr. zamiaru likwidacji V Liceum Profilowane-
go w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. 
Śmidowicza 48: 
Uzasadnienie jak wyŜej (dot. takŜe  punkt 4.17). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.17 – w spr. zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilo-
wanego w Zespole Szkół Zawodowych Budownictwa 
Okrętowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.23 – w spr. wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2009 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana 
Wojciecha Szczurka:  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2.  
Problem odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 
został omówiony na wniosek radnego Mariusza Bzdęgi. 
Wiceprezydent E. Łowkiel przypomniała, iŜ nowe zasady 
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zostały 
wprowadzone uchwałą RM z listopada ub. r. Przyjęcie 
przedmiotowej uchwały było wynikiem orzeczeń Woje-
wodów w sprawie odpłatności.  
Przed przyjęciem nowych zasad stosowano w Gdyni 
taktykę niewielkiego podnoszenia opłat raz w roku, w 
drodze podjęcia uchwały RM. Taki tryb miał zapobiec 
wprowadzaniu znaczących podwyŜek raz na kilka lat.  
W przywołanej wyŜej uchwale listopadowej określono 
koszt 1. godziny na 2,30 zł. Koszt ten wynika z przepro-
wadzonej analizy kosztów we wszystkich gdyńskich 
przedszkolach i uśrednienia tych kosztów. Intencją pro-
jektodawców było niepodnoszenie opłaty za 9-godzinny 
pobyt dziecka w przedszkolu. Gmina dopłaca do kaŜdego 
dziecka miesięcznie 532 zł. i ten poziom chce utrzymać. 
To wymaga dostosowania poziomu płatności w przypad-
ku innej, niŜ 9-godzinna, opieki.  
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ w uchwale nie ma zapisu o 
opłacie karnej, natomiast jest wprowadzona opłata za 
przekroczenie czasu pobytu dziecka, deklarowanego w 
umowie. Oczywiście nie dotyczy to spóźnień losowych. 
Opłata ma na celu dyscyplinowanie rodziców i sprowo-
kowanie do zrewidowania liczby deklarowanych w 
umowach godzin. Chodzi więc o sytuacje, w których 
rodzic permanentnie przekracza określony przez siebie 
limit godzin. W praktyce najpierw rozmawia się z rodzi-
cem, a dopiero później – w razie braku efektów – wpro-
wadza się wymóg poniesienia przedmiotowej opłaty.  
Uchwała zawiera delegację dla dyrektorów przedszkoli 
do podpisywania z rodzicami stosownych umów. Stano-
wi to istotne novum, poniewaŜ dotychczas umowy z 
rodzicami nie były podpisywane – opłata była jednakowa 
bez względu na to, jak długo dzieci przebywały w pla-
cówkach.  
Przepisy wyŜszego rzędu nie obligują do przedkładania 
projektu uchwały z załącznikiem, który stanowiłby wzór 
umowy. 
Obecnie z moŜliwości zapewnienia dziecku opieki przed-
szkolnej korzysta w Gdyni 5 tysięcy rodziców. 75 % 
gdyńskich dzieci objętych jest opieką przedszkolną. 
Stanowi to znacznie wyŜszy wskaźnik niŜ średnia ogól-
nopolska. Tym samym Gdynia zbliŜyła się do standardów 
europejskich.  
Spośród rodziców 1500 osób określiło w umowach opie-
kę 8-godzinną. Około 400 osób wybrało czas pobytu 
dziecka w przedszkolu między 10. a 14. godzinami. Ta 
ostatnia grupa rodziców jest niezadowolona, poniewaŜ 
płaci najwięcej.  
W wyniku zmian przedszkola muszą wprowadzić zmiany 
organizacyjne i dostosować liczbę etatów.  
Wiceprezydent odniosła się teŜ do często podnoszonej 
przez rodziców konieczności ponoszenia opłat takŜe w 
przypadku nieobecności dziecka w placówce. Przedszko-
le ma zorganizowany system funkcjonowania i zatrud-
nioną określoną liczbę pracowników. Nie jest punktem 
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opieki. W przedszkolu realizuje się podstawy programo-
we i koszty są stałe.  
Kolejny zarzut, do którego odniosła się Wiceprezydent, 
padający ze strony niektórych rodziców, dotyczy mie-
sięcznego trybu wypowiedzenia rodzicom umowy, pod-
czas gdy rodzicowi przysługuje jedynie 3-miesięczny 
tryb wypowiedzenia. Dyrektor przedszkola moŜe rozwią-
zać umowę tylko w jednym przypadku – gdy rodzic nie 
realizuje opłat. Ponadto rodzic musi być o takim zamia-
rze poinformowany z miesięcznym wypowiedzeniem, 
natomiast sam moŜe wypowiedzieć umowę bez uprzed-
niego informowania o takim zamiarze.  
Odnosząc się do 7. pytań zawartych w artykule zamiesz-
czonym w „Gazecie Wyborczej” Wiceprezydent poin-
formowała, iŜ są to pytania 1. rodzica. Na wszystkie 
emaile od rodziców Wiceprezydent E. Łowkiel wyczer-
pująco odpowiedziała. Większość rodziców jest bardzo 
zadowolona z przyjętej regulacji.  
W związku z pytaniem radnego Mariusza Bzdęgi Wice-
prezydent poinformowała, iŜ wzór umowy zawieranej z 
rodzicami przygotował radca prawny urzędu oraz wy-
dział edukacji.  
Radny M. Bzdęga wyraził dezaprobatę z tytułu niedostar-
czenia radnym, przed podjęciem stosownej uchwały, 
wzoru umowy – radni powinni dysponować pełną wiedzą 
nt. przedmiotu projektu uchwały.  
Wiceprezydent E.  Łowkiel zwróciła uwagę, iŜ nikt z 
radnych nie wyraził zainteresowania kształtem umowy. 
Wzór umowy był elementem informacji przekazanej 
rodzicom. 
Zdaniem radnego Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego 
uchwała miała charakter enigmatyczny, który nie wywo-
łał kontrowersji na sesji, natomiast przełoŜenie jej na 
umowę spowodowało protesty rodziców, przy czym 
adresatami zarzutów są radni.  
Wiceprezydent poinformowała, iŜ praca nad wzorem 
umowy trwała miesiąc. KaŜdy punkt umowy był dysku-
towany z radcami prawnymi. Trudno uniknąć nieporo-
zumień, skoro sprawa dotyczy ponad 5. tysięcy rodzin. 
Sprawa umowy była przedstawiana przez dyrektorów 
przedszkoli, którzy byli proszeni o przekazanie rodzicom 
pełnej informacji.  
Radny Z. Trzebiatowski poinformował, iŜ zgodnie z jego 
informacjami, na zebraniach organizowanych przez 
dyrektorów padało określenie: „opłata karna”.  
Radny stwierdził, iŜ jego zdaniem regulacja dotycząca 
opłat za spóźnienia jest niepotrzebna. Są sytuacje – in-
formował radny Trzebiatowski – w których rodzice przy-
prowadzają dziecko 10 minut za wcześnie, wobec czego 
są proszeni o opuszczenie terenu przedszkola.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zadeklarowała sprawdzenie, 
w których placówkach mają miejsce sytuacje, o których 
mówił radny Trzebiatowski.  
Radna Ewa Krym  poprosiła o poinformowanie o sposo-
bie rozliczania pieniędzy jakie wpłyną do placówek z 
tytułu płaconych przez rodziców opłat za spóźnienia.  
W związku z pytaniem radnego M. Bzdęgi na temat 
umów zawieranych z rodzicami – czy umowy umoŜliwia-
ją elastyczne dostosowywanie się do czasu pracy rodzi-
ców? – Wiceprezydent odpowiedziała, iŜ takie dostoso-
wanie moŜe mieć miejsce tylko w ramach czasu pracy 
przedszkola.  
Wiceprezydent poprosiła radnych o danie jej czasu na 
zebranie informacji co do sposobu wdraŜania postano-
wień uchwały we wszystkich placówkach i poddanie 
uzyskanych danych analizie.  
Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, 
nawiązała do jednej z informacji Wiceprezydent, dot. 

placówki, w której większość rodziców zadeklarowała 8-
godzinny pobyt dzieci pytając, czy jest moŜliwość przy-
jęcia do przedszkola innych dzieci.  
Wiceprezydent poinformowała, iŜ w przedszkolach jest 
jeszcze 70 dostępnych miejsc we wszystkich placówkach, 
w róŜnych grupach wiekowych. 
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ zgodnie z orzeczeniami 
Wojewodów rodzice nie wnoszą obecnie stałej opłaty, 
wobec czego konieczne jest odebranie deklaracji co do 
godzin pobytu dziecka.  
W związku z pytaniem radnego Z. Trzebiatowskiego, czy 
w razie niepodpisania umowy dziecko moŜe być nieprzy-
jęte do przedszkola, Wiceprezydent podkreśliła: - 
Uchwała weszła w Ŝycie, Wojewoda ją zaakceptował. 
Zmuszeni zostaliśmy do dostosowania wysokości opłaty 
do czasu pobytu dziecka.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski podkreślił, i Ŝ Rada nie 
dała w uchwale upowaŜnienia do stosowania opłaty 
karnej.  
Wiceprezydent E. Łowkiel ponownie poprosiła o danie 
jej czasu na sprawdzenie, w jaki sposób informowano 
rodziców w poszczególnych przedszkolach. 
W związku z podniesieniem przez radnego Z. Zmudę 
Trzebiatowskiego kwestii dodatkowych zajęć opłacanych 
przez rodziców -  np. rytmiki - i dostosowania do nich 
godzin zajęć z zakresu podstawy programowej, Wicepre-
zydent z naciskiem stwierdziła, iŜ zajęcia dodatkowe w 
rodzaju rytmiki nie powinny odbywać się w przedszko-
lach. Przedszkola realizują podstawę programową w 
godzinach od 8. do 13. Zajęcia dodatkowe, opłacane 
przez rodziców, prowadzą osoby nie mające kwalifikacji 
do prowadzenia zajęć w przedszkolach. Zdaniem Wice-
prezydent naleŜy teŜ wziąć pod uwagę fakt, iŜ nie 
wszystkie dzieci mogą z takich zajęć korzystać. Część 
rodziców czuje się zmuszona do ponoszenia dodatko-
wych opłat. Dodatkowe zajęcia, np. nauka języka angiel-
skiego, powinny być prowadzone przez wychowawców 
ze stosownymi uprawnieniami, w ramach ich godzin 
pracy.  
Zdaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego sprawa 
zajęć pozaprogramowych powinna być uregulowana.  
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia: 11 lutego b.r. – godz. 
14.30 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 26 stycznia: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Budowa boisk w Gdyni, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję Rady, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Na poprzednim posiedzeniu komisja zarekomendowała 
Prezydentowi Miasta wykonanie w 2010 roku wpierw 
koncepcji a potem budowy boisk w SSP 28 i VI LO. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby – zgodnie z 
sugestią wiceprez. Ewy Łowkiel – ponownie przeanali-
zować potrzeby w tym zakresie w kategoriach szkoły 
podstawowe – gimnazja – szkoły ponadpodstawowe. 
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Członkowie komisji przygotują do następnego posiedze-
nia własne rekomendacje, a potem komisja przedstawi je 
prezydentowi. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 40 – 
opinia pozytywna – 4/0/1, 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 41 – 
opinia pozytywna – 5/0/0, 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA 
WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal Nr 42 – 
opinia pozytywna – 5/0/0, 
zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Hali Sporto-
wo-Widowiskowej – projekt zreferował dyrektor HSW, 
p. Mariusz Machnikowski. Zmiany są wynikiem wpro-
wadzenia nowej klasyfikacji PKD; statut został napisany 
w 2004 r. i od tego czasu część jego zapisów utraciła juŜ 
aktualność. R. I.Bekisz sugerował, aby dopisać do „spor-
towa promocja Gdynia” słowa „i kulturalna”, Ŝeby nie 
zawęŜać HSW moŜliwości działania. Zdaniem dyrektora 
zapis taki nie jest niezbędny, ale przeanalizuje on to 
zagadnienie z radcą prawnym i poinformuje komisję. 
Opinia do projektu pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
R. Marek Łucyk poinformował o Challenge Cup, odby-
wającym się 5 i 6 lutego. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 27 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy na naj-
bliŜszą sesję, 

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie wpro-
wadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego, 

3. Opinia do projektu uchwały w sprawie skarg 
Wojciecha KrzyŜanowskiego, 

4. Propozycje nowych nazw ulic. 
Ad. 1 
Komisja wniesie na dzisiejszą sesję projekt uchwały w 
sprawie nadania nazwy ulicy – Leśna Polana. Wynik 
głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Grupa radnych PO przygotowała projekt uchwały w 
sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytonio-
wego. Komisja proponuje poprawkę, aby strefy te objęły 
wszystkie (nie tylko miejskie) place zabaw. Wynik gło-
sowania z poprawką – 4/0/0. 
Ad. 3 
Opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 4 
Propozycja nadania jednej z ulic imienia Joachima Jo-
achimczyka – taka ulica juŜ jest w Gdyni. 
Propozycja nadania jednej z ulic imienia Wiktora Rosz-
czynialskiego – propozycja zostanie dopisana do bazy 
danych. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

 

2010-01-18: 
 
13531/10/V/P- -przygotowania i wygłoszenia poga-

danki „Karnawałowe przysmaki dla dzieci” 
podczas spotkania integracyjnego rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych i pełno-
sprawnych 

13532/10/V/U- zmiany Zarządzenia Nr 
13464/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 11.01.2010r w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego powyŜej 14 000 
EUR a poniŜej 5 150 000 EUR na wykona-
nie zadania: ,,Regulacja rzeki Chylonki na 
odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z 
budową sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w 
Gdyni’’ 

13533/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 4/2010 do 
umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 
09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia cało-
dobowej opieki wraz z wychowaniem w 
formie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

13534/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 5/2010 do 
umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 
30.09.2008r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych osób i rodzin 
na terenie Gdyni 

13535/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 3/2010 do 
umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 
03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia ca-
łodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
14 dzieci w wieku 13 do 18 lat 

13536/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 1/2010 do 
umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 
01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia 
schronienia wraz z opieką dla około 17 
osób starszych, niepełnosprawnych w 
szczególności będących osobami bez-
domnymi 

13537/10/V/R- -akceptacji Aneksu Nr 4/2010 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

13538/10/V/R- -akceptacji aneksu Nr 7/2010 do 
umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 
02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia cało-
dobowej opieki wraz z wychowaniem w 
formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci po-
zbawionych opieki rodzin naturalnych 

13539/10/V/R- -umorzenia naleŜności wynikającej z 
obowiązku ponoszenia częściowej opłaty 
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej 

13540/10/V/O- -udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na prowadzenie 
kompleksowej obsługi spraw związanych z 
obecnością dzikiej zwierzyny na terenie 
gminy Miasta Gdyni 

13541/10/V/O- -dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów oraz na organizację Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
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Wspaniałych” w X Liceum Ogólnokształcą-
cym w Gdyni 

13542/10/V/S- -wyraŜenia zgody na naprawę odzie-
Ŝy i obuwia słuŜbowego dla pracowników 
StraŜy Miejskiej do 14.000 EUR 

13543/10/V/S- -wyraŜenia zgody na zakup art. spo-
Ŝywczych (mleko, soki, słodycze, owoce ) 
do 14.000 EUR 

13544/10/V/S- -wyraŜenia zgody na zakup tonerów 
do kserokopiarek i faksów oraz zakup ma-
teriałów eksploatacyjnych do drukarki Ze-
bra 

13545/10/V/S- -wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów hydraulicznych, zakup elektronarzędzi, 
zakup narzędzi ręcznych, zamków i kluczy, 
zakup artykułów metalowych (śruby, wkrę-
ty, gwoździe) zakup oraz przeglądy i kon-
serwacje sprzętu p-poŜ, zakup artykułów 
malarskich, do 14.000 EUR 

13546/10/V/S- -wyraŜenia zgody na konserwację 
neonu herbu miasta Gdyni, konserwację 
systemu kolejkowego, konserwację urzą-
dzenia kopertującego, konserwację i na-
prawy sprzętu AGD oraz maszyn biuro-
wych, do 14.000 EUR 

13547/10/V/S- -przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów uczestnictwa Przewodniczącego 
Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodni-
czących Rad Gmin i Powiatów Pomorza 

13548/10/V/M- -zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego poni-
Ŝej 5.150.000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie remontu Hali 
Targowej w Gdyni, przy ul. Wójta Radtke-
go, obejmującego budowę instalacji hy-
drantowej oraz przyłącza wody drugo-
stronnego zasilania 

13549/10/V/M- -wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

13550/10/V/M- -kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13551/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Bulwarze Nadmor-
skim przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13552/10/V/M- -ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. Jesionowej 5 w 
Gdyni 

13553/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Migdałowej 17 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13554/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 4 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13555/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 
12 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13556/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 8 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13557/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 10 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13558/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 14 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13559/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - 
Wzgórze Św. Maksymiliana , przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

13560/10/V/M- -ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Zygmunta Augusta 6 /70 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13561/10/V/M- -ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

13562/10/V/M- -wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
z budŜetu miasta na rok 2010 środków na 
realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lu-
tego 2008 – najem pomieszczeń od Spół-
dzielni Mieszkaniowej Osób Niepełno-
sprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla 
potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarz-
nieńskiej 136/138 

13563/10/V/M- -przekazywania opłat w celu uzy-
skania odpisu księgi wieczystej 

13564/10/V/M- -zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego o war-
tości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny 
zabudowanych nieruchomości gminnych 
połoŜonych przy ul. Orłowskiej w trybie z 
wolnej ręki 

13565/10/V/P- -wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie z wolnej ręki na 
organizację i realizację 35 Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni 

13566/10/V/M- -określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 ja-
ko działki nr 326/12 i 326/14 przeznaczonej 
pod budowę sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Za-
chód, a docelowo pod drogę publiczną 

13567/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego 
do14.000 EUR na robotę budowlaną: 
„Oświetlenie ul. Cisowskiej w Gdyni” 

13568/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia ulicy Wawrzyniaka w 
Gdyni 

13569/10/V/M- -remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Legionów 17 w Gdyni 

13570/10/V/M- -ustanowienia dozoru budynku uŜyt-
kowego przy ul. Opata Hackiego w Gdyni 

13571/10/V/M- -wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Śląskiej 55 w Gdyni 

13572/10/V/M- -zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
przygotowanie do druku gdyńskiego folde-
ru turystycznego 
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13573/10/V/M- -zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
zaproszeń na Uroczystą Sesję Rady Mia-
sta 

13574/10/V/M- -udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wyklejenie gablot rekla-
mowych oraz druk i montaŜ plakatów 

13575/10/V/S- -wyraŜenia zgody na: na wykonanie 
robót szklarskich, zakup płyt i akcesoriów 
meblowych oraz dorabianie kluczy 

13576/10/V/M- -zawarcia aneksu do umowy nr 
11/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przy-
chodni Lekarskiej „Działki Leśne” Spółka z 
o.o. przy ul. Warszawskiej 34/36 

13577/10/V/M- -ustalenia jednolitego terminu trwa-
nia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu 
połoŜonego przy ul. Batalionów Chłopskich 
19 - 25 w Gdyni 

13578/10/V/M- -ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego lo-
kalu mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Kopernika 7 oraz ustalenia termin jego 
trwania 

13579/10/V/M- -ustalenia jednolitego terminu trwa-
nia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu 
połoŜonego przy ul. A. Necla 6A w Gdyni 

13580/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta 

13581/10/V/M- -nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 109/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

13582/10/V/R- -przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania publicznego 
„Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-
letnim roku akademickiego 2009/2010 oraz 
semestrze jesienno-zimowym roku akade-
mickiego 2010/2011 

13583/10/V/M- -ustalenia ceny oraz ogłoszenia 
wykazu lokalu uŜytkowego – garaŜu sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 
przeznaczonego do sprzedaŜy w trybie 
publicznego nieograniczonego przetargu 
ustnego 

13584/10/V/P- -przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

13585/10/V/M- -udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny dwóch lokali mieszkalnych wraz z 
udziałem w prawie uŜytkowania wieczyste-
go gruntu połoŜonych w budynku przy ul. 
Orłowskiej 4 w trybie z wolnej ręki 

13586/10/V/M- -udzielenia zamówienia na sporzą-
dzenie aktu notarialnego zamiany nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Zapotocznej 

13587/10/V/M- -wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 

Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

13588/10/V/M- -zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na opracowanie dokumentacji koncepcyj-
nej masztu flagowego w Gdyni 

13589/10/V/M- -wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych na opłatę z tytułu 
najmu lokalu oraz na dostarczenie mediów 
/energia, telefon, internet/ na potrzeby 
Miejskiej Informacji Turystycznej na Dwor-
cu PKP 

13590/10/V/M- -przyjęcia aneksu nr 2 do umowy o 
świadczenie usług hostingowych z dnia 24 
stycznia 2008 roku 

13591/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na prowadzenie pro-
jektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyń-
skie Muzeum Motoryzacji” w ramach pro-
gramu edukacyjnego w 2010 r. 

13592/10/V/P- -powołania składu kapituły konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” oceniającej prace 
zgłoszone na konkurs 

13593/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego 
na dofinansowanie publikacji poświęconej 
historii lotniska w Babich Dołach 

13594/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego 
na druk zaproszeń na uroczystość otwarcia 
stadionu rugby 

13595/10/V/P- -udzielenia zamówienia publicznego 
na przygotowanie cyklu artykułów poświę-
conych osobie Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w ogólnopolskim wydaniu 
„Gazety Wyborczej” 

13596/10/V/U- -zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
206.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn: „Budowa sali gimnastycznej 
przy SP Nr 6 w Gdyni 

13597/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną „Oświe-
tlenie ul. Cisowskiej w Gdyni” 

13598/10/V/U- -udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
podziału działki zlokalizowanej w projekto-
wanym pasie drogowym ul. Wielkopolskiej 

13599/10/V/U- -akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/519/UP/147/W/2008 w zakresie termi-
nu wykonania etapu II studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowego dla obwod-
nicy północnej aglomeracji trójmiejskiej 

13600/10/V/M- -uchylenia zarządzenia nr 
10718/2009/V/M w sprawie skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

13601/10/V/S- -zakupu literatury fachowej dla UM 
Gdyni w 2010 r. 

13602/10/V/S- -udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac związanych z zakłada-
niem ewidencji wojskowej 

13603/10/V/S- -zabezpieczenia środków na rozli-
czenie kosztów energii elektrycznej dostar-
czonej do budynku OSP Wiczlino 

13604/10/V/S- -przekazania środków finansowych 
na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do ce-



11 
 

lów słuŜbowych dla pracowników UM Gdy-
ni 

13605/10/V/S- -wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 r. 

13606/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów eliminacji okręgo-
wych XXXIX Olimpiady Biologicznej orga-
nizowanych przez III LO w Gdyni oraz Ko-
mitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej 
przy Wydziale Biologii UG 

13607/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów oraz uczestników IV 
Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji 
Postaci Francuskich organizowanego 
przez II LO w Gdyni 

13608/10/V/O- -udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zada-
nia koordynacji programu „Pies w wielkim 
mieście” w roku 2010 

13609/10/V/O- -dofinansowania kosztów związa-
nych z organizacją i zakupem nagród dla 
uczestników Interdyscyplinarnego III Wo-
jewódzkiego Konkursu „W kręgu legend 
ziemi kaszubskiej”, którego organizatorem 
jest SP Nr 29 w Gdyni 

13610/10/V/O- -dofinansowania organizowanej 
przez SP Nr 34 XI Konferencji „Metody i 
formy pracy z uczniem niepełnosprawnym 
w klasie integracyjnej” 

13611/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów V Międzyszkolnego 
Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie 
nauki w drodze do prawdy – Maria Skło-
dowska-Curie”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Nr 12 

13612/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu 
nagrody głównej dla laureatów Międzysz-
kolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 

13613/10/V/O- -dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów konkursu „We can 
speak English”, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół nr 12 

13614/10/V/S- -uruchomienia środków finansowych 
w roku 2010 na utrzymanie telefonów sta-
cjonarnych 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [234] – 2010-01-27 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie realizacji przez Prezydenta ustawy z 
07.10.07. o ujawnieniu w księgach wieczys-
tych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorial-
nego. 

2. [235] – 2010-01-27 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie szatni w Urzędzie Miasta Gdyni – 
odpowiedź 03.02.10. 

3. [236] – 2010-01-27 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie informacji o realizacji zadań sfor-
mułowanych we wnioskach do budŜetu na rok 
2010 przez Komisję Samorządności Lokalnej – 
odpowiedź 2010-02-02. 

4. [237] – 2010-02-01 – radny Marcin Horała – w 
sprawie funkcjonowania zjeŜdŜalni na plaŜy 
miejskiej. 

5. [238] – 2010-02-01 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wydatków na promocję gminy. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
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. 16.15 
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 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:   
24.02., godzina do ustalenia 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  ,    
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:    
Komisja Statutowa:  27.01., godz. 11.30 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 
_____________________________________________ 


