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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 68 

17 lutego 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 16.02.10, godz. 13.50 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 21 stycznia: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RMG. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 10 grudnia 2009r. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Wiceprezydent Miasta – p. Michał Guć przedstawił 
następujące projekty uchwał na najbliŜszą Sesję RMG: 
– druk 4.11  w sprawie ustalenia zasad wspólnej z Gmi-
ną Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu realizacji 
projektu pn. „WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopo-
cie”, 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
–druk 4.13 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Radny M.Bzdęga zapytał, jakie środki finansowe zostały 
zabezpieczone  na realizację tego programu i kto będzie 
koordynatorem. M.Guć wyjaśnił, iŜ w tym dokumencie 
nie ma informacji o wysokości środków, zadania wymie-
nione w programie Prezydent Miasta będzie realizował 
zgodnie z zapotrzebowaniem i na bieŜąco występował do 
Rady Miasta o zabezpieczenie środków finansowych. 
Koordynatorem tego programu jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Kolejne pytanie zadane przez radne-
go M.Bzdęgę brzmiało: jak Miasto jest przygotowane  do 
przeprowadzania eksmisji sprawców przemocy. Prezy-
dent M.Guć odpowiedział, Ŝe  nie ma w tej chwili jeszcze 
uregulowań prawnych w tym zakresie.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
–druk 4.14 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-
wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdy-
ni - 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Wiceprezydent – p. Marek Stępa przedstawił projekt 
uchwały– druk 4.12  w sprawie 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 parkowanie 
i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz 
wprowadzania opłaty abonamentowej. 
Na skutek wniosków mieszkańców Kamiennej Góry 
proponuje się rozszerzenie strefy płatnego parkowania o 
ulice naleŜące do dzielnicy Kamienna Góra. Mieszkańcy 
miasta, będący osobami niepełnosprawnymi, niezatrud-
nionymi w SPP wnioskowali o uwzględnienie takŜe ich 
na liście osób uprawnionych do korzystania z abonamen-
tu typu N, poniewaŜ na terenie objętym SPP osoby nie-
pełnosprawne nie tylko mieszkają lub pracują, ale takŜe 
korzystają z leczenia czy rehabilitacji. Radny M.Bzdęga 
zapytał, czy jeszcze jakieś inne dzielnice zgłaszały po-
trzebę włączenia do SPP. Prezydent M.Stępa odpowie-
dział, Ŝe takie zamierzenia podejmuje się w stosunku do 
ulic o duŜym nasileniu ruchu. Taki problem występował 
w sezonie na ul.Orłowskiej w Orłowie, ale sytuacja zosta-
ła rozładowana poprzez budowę parkingu vis a vis Szko-
ły Podstawowej nr 8 i umieszczenie znaku zakazu par-
kowania od szkoły do budynku przy Orłowskiej 2. Radny 
M.Bzdęga zapytał, ile osób jest zatrudnionych do obsługi 
SPP. Prezydent wyjaśnił, Ŝe ok. 20 osób: 12 osób to 
kontrolerzy, a pozostali, to osoby obsługujące biuro. 
JeŜeli radni chcieliby poznać szczegóły dotyczące kosz-
tów i wpływów SPP, to Prezydent M.Stępa proponuje, 
aby zaprosić na posiedzenie Komisji dyrektora Strefy 
Płatnego Parkowania, który udzieli dokładnych informa-
cji. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/1/1 
Przewodniczący Komisji Statutowej RMG – p. An-
drzej Kieszek przedstawił projekty następujących 
uchwał: 
–druk 4.25 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 40 – panu Eugeniuszowi Wrochnie 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/1 
–druk 4.26 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 41 – panu Kazimierzowi Małkow-
skiemu 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/1 
–druk 4.27 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 42 – panu Mieczysławowi Kraw-
czykowi 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/1 
Ad. 2  
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Protokół z dnia 10 grudnia 2009r. przyjęto bez uwag, 
wynik głosowania 7/0/1. 
Ad. 3 
Wobec licznych pytań, które  radni skierowali do Na-
czelnika Wydziału InŜynierii Ruchu – p. Jacka Oskarb-
skiego – Przewodniczący S.Borski zaproponował, aby 
wszystkie te zagadnienia i problemy rozpatrzyć na spe-
cjalnym posiedzeniu Komisji poświęconemu wyłącznie 
sprawom bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście. 
Wniosek jednogłośnie przyjęto, ustalono wstępnie termin 
na 18 lutego br.  
Ad. 4 
Kolejne posiedzenie Komisji – 11 lutego 2010. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
26 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia - omówienie 2. projektów 
uchwał kierowanych na styczniową sesję RM – w spr. 
skarg Wojciecha KrzyŜanowskiego oraz w spr. nada-
nia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  /…/ - 
Medal Nr 40. 
Obrady komisji prowadził z-ca Przewodniczącego, radny 
Paweł Stolarczyk. 
Kwestie związane z problematyką poniŜszego projektu 
omówili: Kierownik Referatu Skarg i Interwencji, 
pani Halina Łukowicz oraz radca prawny UM, pan 
Krzysztof Czupreta.  
Na zaproszenie komisji w posiedzeniu wziął udział 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Marek 
Łucyk. 
Projekt uchwały w spr. skarg Wojciecha KrzyŜanow-
skiego: 
Informacje przekazane przez p. H. Łukowicz: 
Od września ub. r. do dnia niniejszego posiedzenia wpły-
nęło 41. pism – 33 pisma od Wojciecha KrzyŜanowskie-
go, 6 pism od Karola KrzyŜanowskiego i 2 pisma od 
Marcina KrzyŜanowskiego. Pisma kierowane były do 
róŜnych adresatów, m. in. do instytucji zewnętrznych, tj. 
Nadzoru Budowlanego, Inspektora Ochrony Środowiska, 
Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Wojewody Pomorskiego, Departamentu 
Instrumentów Wsparcia.  
Spośród przywołanych pism dwa są w trakcie rozpatry-
wania, na 40. juŜ udzielono odpowiedzi. 
Gros skarg dotyczy zanieczyszczania posesji przy ul. 
Racławickiej, zamieszkałej przez brata skarŜącego, p. 
Marcina KrzyŜanowskiego, powodowanych przez szam-
bo zlokalizowane na posesji przy ul. Racławickiej 19B 
oraz rzekomego prowadzenia przez właściciela przed-
miotowej nieruchomości nielegalnej działalności gospo-
darczej.  
Przedmiot drugiej grupy skarg to sprawa złego stanu 
ulicy Jesionowej w Gdyni Orłowo. 
Trzecia grupa skarg to postulaty związane ze sposobem 
przeprowadzania remontu ulicy Jaworowej, przy której 
mieszkają pp. Wojciech i Karol KrzyŜanowscy. 
Część pism stanowi skargi na sposób przeprowadzania 
postępowania wyjaśniającego przez funkcjonariuszkę 
StraŜy Miejskiej w Gdyni.  
Pisma w w/w sprawach napływają masowo. Postępowa-
nie we wszystkich zgłaszanych sprawach prowadzone 
jest z powagą i rzetelnie. KaŜde pismo kierowane jest do 
słuŜb, które zajmują się poruszonymi w nim kwestiami. 

Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień przygotowywana 
jest propozycja odpowiedzi, przedkładana następnie do 
akceptacji Prezydentowi Miasta.  
Odpowiedzi na skargi dot. straŜniczki udzielił Komen-
dant StraŜy Miejskiej. 
Zarzut stawiany przez skarŜącego, iŜ nie są mu udzielane 
odpowiedzi, jest – w świetle powyŜszego – niezasadny.  
Zarzut, iŜ nie są podejmowane działania w odpowiedzi na 
skargi nie jest zasadny -  w kaŜdej sprawie toczyło się 
bądź toczy stosowne postępowanie:  

• Posesja przy ul. Racławickiej 19B została pod-
łączona do sieci kanalizacji miejskiej (przeję-
cie przez PWiK w dn. 18 grudnia ub. r.). 

Stwierdzono, iŜ działalność gospodarcza prowa-
dzona przez właściciela posesji przy ul. Racławic-
kiej 19B jest prowadzona legalnie (została oficjal-
nie zgłoszona w Ewidencji Działalności Gospodar-
czej). 
• W sprawie złego stanu ulicy Jesionowej skar-

Ŝący otrzymał pisemne zapewnienie Prezyden-
ta Miasta, iŜ ulica zostanie utwardzona. Re-
mont przedmiotowej ulicy został wpisany na 
listę potrzeb inwestycyjnych. Na jej podstawie 
Komisja Gospodarki Komunalnej ustala kolej-
ność realizacji inwestycji. Pan KrzyŜanowski 
został poinformowany, iŜ do czasu przeprowa-
dzenia remontu Zarząd Dróg i Zieleni dokona 
usunięcia pojedynczych ubytków. 6 grudnia 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformo-
wał skarŜącego, iŜ ubytki zostały usunięte, a 
ZDiZ będzie na bieŜąco monitorował stan uli-
cy do czasu realizacji remontu. 

• Rozpatrzono  takŜe zarzuty odnoszące się do 
niewłaściwego wykonywania remontu ulicy 
Jaworowej. Prace remontowe zostały wstrzy-
mane z uwagi na warunki pogodowe. Z chwilą 
gdy warunki te ulegną poprawie, prace zostaną 
wznowione. Potwierdzono słuszność zarzutów 
skarŜącego, iŜ stan ulicy jest zły, wobec czego 
ZDiZ zdecydowało o wykonaniu nawierzchni. 
Wydział InŜynierii Ruchu zapewnił, iŜ przygo-
tuje stosowny wniosek celem zapewnienia 
bezpiecznego zjazdu ulicą Jaworową.  

• Wyniki postępowania wyjaśniającego nie po-
twierdziły słuszności skarg na funkcjonariusz-
kę StraŜy Miejskiej. 

Pani H. Łukowicz stanowczo podkreśliła, iŜ skargi są 
traktowane przez Prezydenta z naleŜytą uwagą. Odpo-
wiedzi na zarzuty są kaŜdorazowo udzielane, po uprzed-
nim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.  
Nie negując istoty powyŜszych wyjaśnień radny Bogdan 
Krzy Ŝankowski zaznaczył, iŜ uzasadnienie projektu  jest 
dalece niewystarczające.  
Radca prawny K. Czupreta wyjaśnił, dlaczego projek-
tem zajęła się Komisja Rewizyjna. W przypadku skarg na 
działania organów wykonawczych kompetencje do zaję-
cia się nimi posiada przede wszystkim Komisja Rewizyj-
na, stąd teŜ projekt został skierowany do zaopiniowania 
przez tą komisję. Zakładano, iŜ przed plenarnym posie-
dzeniem RM projektem zajmą się teŜ zainteresowane nim 
inne komisje RM.  
Zdaniem radnego P. Stolarczyka w uzasadnienie projektu 
winna być zawarta informacja nt. zakresu tematycznego, 
którego skargi dotyczą.  
Pan Stolarczyk podkreślił, i Ŝ wyjaśnienia pani Łukowicz 
są wystarczające, natomiast do rozwiązania pozostaje 
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kwestia, na ile wiedza przekazana przez kierowniczkę 
winna być teŜ uwzględniona w uzasadnieniu.  
Przewodniczący M. Łucyk poinformował o przebiegu 
dyskusji nt. projektu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień i zaznajomieniu się z 
dokumentami, uznała skargi za niezasadne. Komisja 
zdecydowała o dołączeniu do projektu ogólnikowego 
uzasadnienia zakładając, iŜ w razie większego zaintere-
sowania projektem ze strony innych komisji, członkowie 
Komisji Rewizyjnej mogą słuŜyć szczegółowymi wyja-
śnieniami. Taką decyzję podjęto m. in. z uwagi na duŜą 
liczbę dokumentów, jakie musiałyby być powielone i 
dostarczone kaŜdemu radnemu.  
Zdaniem członków komisji wskazane jest w przypadkach 
analogicznych projektów zawieranie w uzasadnieniach 
pełniejszych informacji. 
Przewodniczący M. Łucyk stwierdził, iŜ fakt zajęcia się 
projektem przez Komisję Rewizyjną jest precedensem. 
Komisja niechętnie zajęła się sprawą, która nie wchodzi 
w ustawowo określony zakres jej pracy.  
Radny Łucyk zapewnił, iŜ przekaŜe uwagi i postulaty 
członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej odnośnie 
uzasadnień analogicznych do przedmiotowego projek-
tów.  
Radni Andrzej Bień i Paweł Stolarczyk prosili o podanie 
powodów, dla których Rada musi zająć stanowisko w 
przedmiocie skarg p. W. KrzyŜanowskiego – dlaczego 
akurat ten przypadek jest wyjątkowy? 
Pan K. Czupreta wyjaśnił, iŜ wniesienie projektu pod 
obrady Rady jest konsekwencją korespondencji prowa-
dzonej w przedmiotowej sprawie przez Przewodniczące-
go RM z urzędem Wojewody. Konieczne jest zastosowa-
nie się do art. 229 k.p.a., który jest reliktem poprzedniego 
ustroju. Przepis jest archaiczny, a skarga jest w nim 
zdefiniowana w sposób bardzo niedookreślony (moŜna w 
niej zawrzeć wszystko, co obecnie toczy się w działa-
niach szeroko pojętej administracji publicznej). Ustrojo-
wo skargi na działania organu wykonawczego rozpatruje 
– zgodnie z przywołaną wyŜej regulacją - Rada Miasta. 
W przypadku skargi p. W. KrzyŜanowskiego takie wła-
śnie rozwiązanie (podjęcie uchwały przez RM) zaleca 
Wojewoda. 
Pan Czupreta zaznaczył, iŜ sposób postępowania ze 
skargami jest kwestią wypracowanej pragmatyki. Chodzi 
o to, aby ranga  Rady nie została sprowadzona do rangi 
detalicznego kontrolera pracy całego urzędu. 
W związku z pytaniem radnego Marcina Horały , czy 
moŜna w Statucie bądź Regulaminie RM zawrzeć wymo-
gi co do uzasadnień projektów radca prawny K. Czupreta 
stwierdził, iŜ sprecyzowanie tego rodzaju zapisu byłoby 
bardzo trudne. Trudno zdefiniować wyczerpujące uza-
sadnienie tak, aby uniknąć sporów co do jego redakcji.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
Projekt uchwały w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI 
– Medal Nr 40: 
Na posiedzeniu gościł Przewodniczący Komisji Statuto-
wej radny Andrzej Kieszek. 
Radny przyznał, Ŝe uzasadnienie projektu jest lakoniczne, 
po czym obszernie przedstawił Ŝyciorys kandydata do 
Medalu. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 28 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia – wizytacja Przedszkola Nr 46 

Członków komisji podjęła dyrekcja Przedszkola w oso-
bach Dyrektor Marioli Parat Lipi ńskiej i Zastępcy 
Dyrektora.  
Radni zostali oprowadzeni po terenie placówki, po czym 
zgodnie stwierdzili, iŜ przedszkole jest piękne i zadbane 
– na kaŜdym kroku widoczna jest praca, dbałość, kre-
atywność kadry nauczycielskiej.  
Pani M. Parat Lipińska opowiedziała o przebiegu remon-
tu placówki, ze szczególnym uznaniem wypowiadając się 
o firmie, która remont zrealizowała (firma BIS).  
Dyrektor nie zgłosiła Ŝadnych  problemów w funkcjono-
waniu placówki. Zgodna współpraca z urzędem, z rodzi-
cami zapewnia komfort dzieciom i kadrze nauczyciel-
skiej.  
Przed rozbudową do przedszkola uczęszczało 194. dzieci. 
Obecnie zapisanych jest 227. dzieci, przy czym, jak 
dotąd, korzysta z usług przedszkola 221. dzieci.  
W przedszkolu funkcjonują dwie grupy 5-latków. 
Po rozbudowie zwiększono zatrudnienie o trzy etaty.  
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zapytał, czy coś 
się zmieniło w placówce z chwilą wprowadzenia obo-
wiązku zdeklarowania przez rodziców, z ilu godzin opie-
ki przedszkolnej dzieci będą korzystać.  
Dyrektor stwierdziła, iŜ wszystko zostało przeprowadzo-
ne bez większych problemów. Niektórzy rodzice zmie-
niali swoje deklaracje z 5-cio na 8-godzinną opiekę po 
stwierdzeniu, iŜ ten wariant jest korzystniejszy finanso-
wo.  
Obecnie 77. dzieci korzysta z 5-godzinnej opieki, w 
przypadku pozostałych dzieci jest to pobyt 9-godzinny.  
Jak dotąd nie było potrzeby stosowania opłat za spóźnie-
nia.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iŜ te same 
zapisy uchwały w róŜny sposób są realizowane przez 
dyrektorów placówek.  
Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, 
podziękowała serdecznie za zaproszenie i ugoszczenie 
radnych na terenie przedszkola.  
W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki związków 
zawodowych pracowników oświaty.  
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 9 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Sprawozdanie z działalności ZKM. 
Komisja odbyła wspólne posiedzenie wraz z Komisją 
Strategii i Polityki Gospodarczej. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
2. zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze 

środków Funduszu Pracy pozostających w dys-
pozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
kosztów utrzymania Centrum Aktywizacji Za-
wodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Gdyni, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
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3. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działki drogo-
wej przy ul. Kapitańskiej, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
4. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 

20 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Pionie-
rów 17, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
5. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-

kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
Szturmanów 9, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
6. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 

nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Gorczycowej 27 na rzecz jej uŜytkownika wie-
czystego, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
7. wyraŜenia zgody na nabycie uŜytkowania wie-

czystego ustanowionego na gruncie Gminy 
Miasta Gdyni – ul. Krawiecka, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
8. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, 

- opinia pozytywna – 6/0/0 
9. przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni po-

jazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, 
- opinia pozytywna – 6/0/0 

10. ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref wolnych 
od dymu tytoniowego, 

- opinia pozytywna –5/0/2 
Aneks: 

1. skargi z dnia 18 stycznia 2010 roku, złoŜonej 
przez Ryszarda Gawrońskiego, na uchwałę Nr 
XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 
sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Orłowo – rejon Drogi 
Czerwonej – odcinek południowy 

- opinia pozytywna – 7/0/0 
2. skargi z dnia 20 stycznia 2010 roku, złoŜonej 

przez Natalię Fiodorowicz, na uchwałę nr 
IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerw-
ca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. 
Kacze Buki, 

- opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 
Dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski, przedstawił 
sprawozdanie z działalności ZKM. Omawiał wykonanie 
kursów, kwestie związane z uruchamianiem i utrzymy-
waniem kolejnych linii, jak równieŜ problemy, które 
pojawiły się po zakończeniu dzialalności Stoczni Gdynia 
SA – obecnie zapotrzebowanie na kursy do i ze Stoczni 
jest duŜo mniejsze, i część zlikwidowano. 
Dyrektor informował równieŜ o gdyńskiej polityce bile-
towej, a następnie odpowiadał na pytania członków 
komisji. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 11 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na lutową sesję RMG. 

2. Ustalenie terminów kolejnych posiedzeń. 
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010: 
Proponowane zmiany przedstawił – zgodnie z treścią 
uzasadnienia projektu – Skarbnik Miasta Gdyni Krzysz-
tof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 4. aneksu  do porządku obrad – w spr. zmiany treści 
załącznika nr 1 do Uchwały /…/ w spr. ustalenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamo-
rządowych i niepublicznych /…/ przedszkoli, szkół pod-
stawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjal-
nych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych: 
Projekt omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Propono-
wane regulacje porządkują zapisy przyjęte w drodze 
uchwały rok temu  (dot. zasad udzielania dotacji, ich 
rozliczania i kontroli). 
Wiceprezydent przypomniała, iŜ w Gdyni funkcjonują 
trzy szkoły niepubliczne, z którymi nie odnotowano 
Ŝadnych problemów  w zakresie rozliczania udzielanych 
dotacji (wzorcowa jest tu działalność szkół katolickich).  
To problemy ze szkołami niepublicznymi dla dorosłych, 
w tym wyniki pierwszych kontroli, sprawiły, iŜ uznano za 
konieczne sporządzenie dokładniejszych zapisów w 
przedmiotowym zakresie 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2. 
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń: 
11 marca b.r – posiedzenie wyjazdowe - na terenie Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 (Karwiny, ul. 
Staffa 10); 
18 marca b.r. – posiedzenie robocze; 
25 marca b.r. – posiedzenie wyjazdowe - na terenie 
Przedszkola Nr 28 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 15 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 17 lutego, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010 – opinia pozytywna 
– 4/0/0 

2. ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref wolnych 
od dymu tytoniowego – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

Ad. 2 
Komisja zapoznała się z pismem p. Sałudy-Malechy w 
sprawie przedłuŜenia nazwy ulicy „Leśna Polana” na 
łącznik dojazdowy do działki, której p. Sałuda-Malecha 
jest właścicielem. 
Komisja zorientuje się w moŜliwościach załatwienia 
sprawy. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
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2010-01-26: 
 
13617/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowej dodatkowego przyłącza ka-
nalizacji deszczowej w ramach realizacji 
zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni pły-
tami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. 
Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Jana z Tarnowa 

13618/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13619/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2010 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 

13620/10/V/R - akceptacji Aneksu Nr 5/2010 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 

13621/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 12/2010 do 
umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 
09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia 
ośrodka wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. 
Maciejewicza 11 w Gdyni 

13622/10/V/R - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie frag-
mentu studium wykonalności w zakresie 
wykonalności finansowo-ekonomicznej dla 
projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

13623/10/V/R - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej w ramach uczestnictwa Mia-
sta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w 
Unii Europejskiej” 

13624/10/V/O - umorzenia zaległości pienięŜnych 
za świadczenia opiekuńczo – wychowaw-
cze gdyńskich przedszkoli samorządowych 

13625/10/V/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki 
i Terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

13626/10/V/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

13627/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

13628/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

13629/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

13630/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

13631/10/V/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych 
zaistniałą sytuacją kryzysową 

13632/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup drukarek i czytników kodów kre-
skowych 

13633/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup środków 
opatrunkowych do wyposaŜenia apteczek 
pierwszej pomocy do 14.000 EUR oraz za-
twierdzenie wyboru oferenta 

13634/10/V/S - wyraŜenia zgody na usługę prania 
wykładzin dywanowych i krzeseł tapicero-
wanych oraz połoŜenie i wymianę taśm an-
typoślizgowych w UMG do 14.000 EUR 
oraz zatwierdzenie wyboru oferenta 

13635/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych w 2010 r. 

13636/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów 
przesuwnych o wartości do 14.000 EUR 

13637/10/V/S - wyraŜenia zgody na usunięcie awarii 
w samochodach słuŜbowych UMG i StraŜy 
Miejskiej 

13638/10/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 (sprawa nr MS.DK-
71409-1/18/08) 

13639/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13640/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonych w Gdyni przy ul. Korzennej, ul. Zofii 
Nałkowskiej, Janiny Porazińskiej przezna-
czonych do wydzierŜawienia 

13641/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nowowiczliń-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13642/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wicz-
lińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 
Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod 
drogi publiczne 

13643/10/V/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
zgodnym porozumieniem stron umowy 
dzierŜawy nr TG/53/94, przedmiotem której 
jest grunt połoŜony na placu targowym ła-
wa przy hali rybnej 

13644/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, 
druku gdyńskiego folderu turystycznego 

13645/10/V/M - zmiany treści umowy nr 
KB/2/MG/1/W/2008 dotyczącej dotacji dla 
Fundacji Gospodarczej w Gdyni na reali-
zację zadania „Pomorskie Miasteczko Za-
wodów w Gdyni ” w latach 2008-2010 

13646/10/V/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji 
i prac konserwacyjno – remontowych ra-
diotelefonicznych stacji bazowych, przeno-
śnych i statusów 
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13647/10/V/P - opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością 

13648/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i o rozpoczęcie postę-
powania w trybie zapytania o cenę o war-
tości poniŜej 193.000 EUR na naprawy 
samochodów słuŜbowych UMG i StraŜy 
Miejskiej w 2009 r. 

13649/10/V/P - zatwierdzenia projektu „Mój biznes”, 
składanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priory-
tet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, 
Działanie 8.1: „Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 
8.1.2: „Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 

13650/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Dyrekto-
rowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

13651/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

13652/10/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

13653/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wybór wykonawcy re-
montu instalacji elektrycznej w przyziemiu 
budynku uŜytkowanym przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym (NZOZ Ośrodek Wcze-
snej Interwencji) przy ul. Harcerskiej 4 w 
Gdyni 

13654/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup akceso-
riów samochodowych na potrzeby samo-
chodów słuŜbowych Urzędu Miasta Gdyni 
oraz akceptację wyboru oferenta 

13655/10/V/S - zakupu biletów PKP-SKM jednora-
zowego przejazdu do celów słuŜbowych 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

13656/10/V/S - wyraŜenia zgody na roczną opłatę 
na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za 
dozór techniczny dwóch dźwigów osobo-
wych znajdujących się w budynku UMG 

13657/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
montaŜu i demontaŜu elementów wizualnej 
identyfikacji Gdyni podczas imprez z ka-
lendarza imprez miejskich w 2010 roku 
oraz flagowania ulicy Świętojańskiej 

13658/10/V/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

13659/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację zajęć świetlicowych dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Kar-
winy 

13660/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Działki Leśne pt. „Teatr przy stoliku 
– gdyńskie spotkania literacko – teatralne” 
w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

13661/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie za-
pytania o cenę do 193000 EUR na wyko-
nanie druków własnych w 2010r. 

13662/10/V/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 
SK/1565/MK/13-w/2009 z dnia 18.09.2009 
roku w zakresie terminu wykonania prac 

dotyczących sporządzenia archiwum do-
kumentów dotyczących projektów podzia-
łów 

13663/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie za-
pytania o cenę do 193.000 EOR na zakup 
materiałów biurowych dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 r. 

13664/10/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania grafik dla potrzeb UMG i ich 
oprawy oraz akceptacji wyboru oferentów 

13665/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193000 EUR na zakup materiałów 
eksploatacyjnych, papieru komputerowego 
i termicznego dla UMG w 2010r. 

13666/10/V/P - organizacji finału XI edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 
2010 roku 

13667/10/V/M - organizacji XII Ogólnopolskich Spo-
tkań PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 
oraz finału „Kolosy 2009” w dniach 12-
14.03.2010 r. w Hali Sportowo - Widowi-
skowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 8 

13668/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie 20 sek. spotu promującego 
miasto z okazji otwarcia Stadionu Rugby w 
Gdyni 

13669/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
opracowania projektu graficznego ogło-
szenia prasowego oraz przeniesienia au-
torskich praw majątkowych do jego wielo-
krotnego wykorzystania 

13670/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

13671/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/742/UI/252/W/2009 z dnia 14.09.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa skrzyŜowania ulic Morskiej i 
Okrzei w Gdyni” 

13672/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania pn. „Utwardzenie na-
wierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tar-
nowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanali-
zacji deszczowej w ulicy Jana z Tarnowa w 
Gdyni” 

13673/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie metalowych plakiet odzna-
czenia „Czas Gdyni” i wyróŜnień „Czas 
Gdyni” 

13674/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację uroczystej Sesji Rady Mia-
sta w dniu 10.02.2010 r. w Teatrze Mu-
zycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
– z okazji 84. rocznicy nadania praw miej-
skich Gdyni 

13675/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na nakręcenie i montaŜ filmu o nominowa-
nych i nagrodzonych Medalem im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą 
„Czas Gdyni” 

13676/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na wykonanie tabliczek 
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grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego 
Rady Miasta „Czas Gdyni” 

13677/10/V/O - przekazania dotacji dla niepublicz-
nej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
na realizację działań związanych z prowa-
dzeniem niektórych zadań Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2010 

13678/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczystej 
sesji RM w dniu 10.02.2010 r. w Teatrze 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej z 
okazji 84 rocznicy nadania praw miejskich 
Gdyni 

13679/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 roku 

13680/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na zakup środków czy-
stości dla UMG do 193.000 EUR w 2010 
roku 

13681/10/V/S - wyraŜenia zgody na zainstalowanie 
urządzeń do wideoprezentacji w sali konfe-
rencyjnej w budynku UMG przy ul. 10 Lu-
tego 24 o wartości do 14.000 EUR 

13682/10/V/P - stałego serwisu, aktualizacji i kon-
serwacji komputerowego systemu COBRA 
wspomagającego pracę dyspozytorów w 
Miejskim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego 

13683/10/V/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

13684/10/V/P - napraw, przeglądu, bieŜącej kon-
serwacji i obsługi systemu syren alarmo-
wych m. Gdyni 

13685/10/V/S - uruchomienia środków finansowych 
w 2010 na dzierŜawę łączy telekomunika-
cyjnych oraz kanałów teletechnicznych 

13686/10/V/P - dostawę energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

13687/10/V/P - konserwacji i napraw monitoringu 
wizyjnego w dzielnicach Gdyni 

13688/10/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla 
UMG w 2010 r. o wartości do 14.000 EUR 

13689/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie programu funkcjonalno-
uŜytkowego dla projektu pn. „Rozwój elek-
tronicznych usług publicznych w Gdyni” 

13690/10/V/P - realizacji serwisu internetowego 
www. gdyniakulturalna.pl 

13691/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Macieja Łyszkiewicza 

13692/10/V/P - zorganizowania Międzynarodowego 
Festiwalu Rzeźb Lodowych w Gdyni w 
dniach 5 – 7 lutego 2010 r. 

13693/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację i reali-
zację 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni 

13694/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację spotkania integracyjnego 
gdyńskich organizacji pozarządowych – 
Bal NGOsów 

13695/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji 

regulacji powierzchniowych spływów desz-
czowych w rejonie ulicy Tatrzańskiej w 
Gdyni 

13696/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR na wyko-
nanie geodezyjnego wydzielenia pasa dro-
gowego ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie z 
działki nr 269/41 km 39 

13697/10/V/U - przekazywania opłat w celu uzyska-
nia odpisu księgi wieczystej w ramach in-
westycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej w Gdyni” 

13698/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania „Rozbudowa ulicy Unruga 
pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. Podgórską i 
z ul. Kuśnierską” 

13699/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
12015/09/V/U w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowy oświetlenia 
ulicy Metalowej w Gdyni 

13700/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13422/09/V/U rozpoczynającego postępo-
wanie przetargowe na wybór wykonawcy 
dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Bu-
dowa ul. Małej wraz z infrastrukturą tech-
niczną i budowa ulicy Westy w Gdyni wraz 
z infrastrukturą techniczną” 

13701/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa ścieŜek rowerowych w Gdyni, w 
ramach projektu „Rozwój komunikacji ro-
werowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

13702/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/812/UI/286/W/2009 na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Esta-
kady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wi-
śniewskiego do ul. Unruga w Gdyni” reali-
zowanej w ramach programu „Rozwój ko-
munikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiej-
skiej w latach 2007-2013” 

13703/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/525/UI/153/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Adaptacja pomiesz-
czeń SP nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni” 

13704/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zada-
nia pn: „Geodezyjne wydzielenie nieru-
chomości przeznaczonych pod rozbudowę 
ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. Jana No-
waka-Jeziorańskiego 

13705/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM 
Gdyni przeprowadzonego w trybie przetar-
gu nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR i upowaŜnienia do podpisa-
nia umów 

13706/10/V/M - zmiany terminu umowy nr 
KB/515/MB/38/W/2009 na wykonanie robót 
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budowlanych polegających na przebudo-
wie budynku ul. Grabowo 2/Morska 89 w 
Gdyni” 

13707/10/V/M - wykonania zabezpieczenia okien w 
pomieszczeniu ochrony budynków miesz-
kalnych z lokalami socjalnymi przy ul. 
Okrzei 22, 24 w Gdyni 

13708/10/V/M - ustanowienia dozoru budynków 
mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. 
Okrzei 22, 24 w Gdyni 

13709/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego 
zmiany treści umowy 
KB/757/MB/60/W/2009 dotyczącej zmiany 
sposobu uŜytkowania wraz z przebudową 
budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby 
placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 
pomieszczenia dla klubu seniora z po-
mieszczeniami towarzyszącymi połoŜone-
go w Gdyni przy ul. Widnej 8 

13710/10/V/M - wyraŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych związanych z reali-
zacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2010 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej do Zakładu 
Utylizacji 

13711/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2009 

13712/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego UM Gdyni 

13713/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami 

13714/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Waszyngtona przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13715/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta z 
tytułu zwrotu zastępstwa procesowego 

13716/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M z 08.12.2009 r. 

13717/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/8/MGG/8/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy ul. Śląskiej /dz. nr 
1077/6; km 58/ 

13718/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/6/MGG/6/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa 
/dz. nr 515/18; km 75/ 

13719/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/7/MGG/7/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa 
/dz. nr 956/168; km 75/ 

13720/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/5/MGG/5/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o. o 
ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa 
/dz. nr 432/1; km 75/ 

13721/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/1/MGG/1/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Andrzejem Misiewiczem o 

ekspozycję reklamy przy Nowowiczlińskiej 
/dz. nr 66/3; km 25/ 

13722/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/3/MGG/3/D/10 pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Clear Channel Poland sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy Nowowicz-
lińskiej /dz. nr 231/8; km 3L/ 

 
2010-01-27: 

 
13723/10/V/U - uiszczenia opłaty sądowej 
 

2010-01-28: 
 

13724/10/V/R - zatrudnienia Dyrektora – wycho-
wawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w 
Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

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:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 
_____________________________________________ 


