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____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 14.05.10, godz. 13.50 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Oświaty – 11 marca: 
 

Miejsce posiedzenia: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna przy ul. Staffa 10 

Porządek posiedzenia – zadania poradni ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki doradztwa zawo-
dowego. 
W posiedzeniu uczestniczyła Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel. 
Członków komisji gościła Dyrektor Poradni Nr 1, panią 
Lucyna Lewandowska.  
W posiedzeniu uczestniczyły Dyrektorki Poradni Nr 2 i 
Nr 3 oraz psycholodzy specjalizujący się w doradztwie 
zawodowym.  
Na wstępie p. L. Lewandowska omówiła wszystkie zada-
nia realizowane przez Publiczne Poradnie Psychologicz-
no-Pedagogiczne przytaczając na wstępie podstawę 
prawną, w oparciu o którą placówki te pracują.  
Poradnie udzielają pomocy dzieciom juŜ od urodzenia. 
Poradnictwo obejmuje pomoc logopedyczną, pomoc w 
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomoc związaną 
z wychowaniem i kształceniem młodzieŜy. W ramach 
realizacji w/w  celów poradnie wykonują zadania szcze-
gółowe, takie jak terapia zaburzeń rozwojowych oraz 
zaburzeń dysfunkcyjnych, pomoc udzielana uczniom w 
dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w 
oparciu o określone kryteria, edukacja prozdrowotna, 
pomoc udzielana nauczycielom w diagnozowaniu i roz-
woju uzdolnień uczniów, wspomaganie w zakresie funk-
cji wychowawczej rodziny, wspomaganie w zakresie 
funkcji edukacyjnej szkoły. 
Zadania są realizowane poprzez stosowanie róŜnych form 
działania, tj. poprzez diagnozę indywidualną i grupową 
(istotne są w tym przypadku badania przesiewowe, któ-
rym poddawane są młodsze dzieci, poniewaŜ pozwala to 
na wychwycenie tych dzieci, które mogą mieć problemy 
w procesie uczenia się); konsultacje problemowo – dy-
daktyczne indywidualne i grupowe; róŜnego rodzaju 
terapie; doradztwo; mediacje; interwencje w środowi-
skach uczniów; działalność profilaktyczna; działalność 
informacyjna.  
Jednym z istotniejszych działań publicznych jest działal-
ność zespołów orzekających, które m. in. wydają orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolne-
go, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie 
korzystania ze specjalnych zajęć adresowanych do dzieci 
z upośledzeniami o stopniu głębokim, a takŜe orzeczenia 

dla dzieci niewidzących, niesłyszących i dzieci z auty-
zmem.  
Dyrektor L. Lewandowska opowiedziała o samej poradni. 
Poradnia Nr 1 jest najstarszą poradnią w Gdyni – działa 
od ponad 50. lat. Obejmuje największy obszarowo i 
liczebnie rejon działania. WyróŜnia poradnię takŜe fakt, 
iŜ obejmuje swoim działaniem duŜą liczbę szkół ponad-
gimnazjalnych oraz przedszkoli. Poradnię wyróŜnia takŜe 
stosowanie duŜego spektrum terapii specjalistycznych, 
stosowanych na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym 
terapii Biofeedback.  
Mocną stroną kaŜdej poradni jest wysoko wykwalifiko-
wana kadra. Poradnia Nr 1 zatrudnia 12. psychologów, 9. 
pedagogów, 2. logopedów, lekarza ze specjalizacją z 
zakresu medycyny pracy (szczególnie przydatną w zakre-
sie doradztwa zawodowego). Pracownicy ukończyli lub 
kończą szereg kursów kwalifikacyjnych.  
W związku z pytaniem radnego Zygmunta Zmudy Trze-
biatowskiego, czy moŜliwe jest odstępstwo od rejonizacji 
Dyrektor Lewandowska podkreśliła, iŜ kaŜda poradnia 
realizuje te same zadania, tyle Ŝe czasami w róŜnych 
formach. Są sytuacje, w których przyjmuje się dzieci 
spoza rejonu, choć formalnie nie powinno być takich 
odstępstw. Poradnie, z racji swego powołania, udzielają 
pomocy gdyńskim dzieciom bez względu na rejon, jeśli 
jest to usprawiedliwione okolicznościami. 
Do powyŜszej kwestii odniosła się teŜ Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel zwracając uwagę, iŜ rejonizacja związana 
jest z miejscem zamieszkania. 
Wiceprezydent zwróciła się do Dyrektorów poradni z 
prośbą o podawanie w sprawozdaniach, ile wykonano 
badań z zakresu wczesnego wspomagania. Takie badania 
powinny obejmować dzieci pomiędzy 2. a 3. rokiem 
Ŝycia, poniewaŜ w tym wieku pojawiają się pierwsze 
objawy chorób. Młodszymi dziećmi zajmują się lekarze. 
Kolejną kwestią interesującą radnego Z. Trzebiatowskie-
go była sprawa terapii rodzinnej – na czym polega i ile 
rodzin z takiej terapii korzysta. 
Jak informowała Dyrektor Lewandowska, w poradni są 
zatrudnione dwie osoby mające kwalifikacje do prowa-
dzenia tego rodzaju terapii - opiekują się obecnie 13. 
rodzinami. W 1. semestrze odbyły się 24 spotkania.  
KaŜda terapia poprzedzona jest konsultacjami. Sesje 
trwają  od 1,5 do 2 godzin i odbywają się co 3 lub 4 
tygodnie.  
Z kolei odpowiadając na pytanie radnego M. Bzdęgi na 
temat liczby uczniów objętych terapią indywidualną 
Dyrektor Lewandowska poinformowała, iŜ kaŜdy kontakt 
z poradnią jest rejestrowany, bez względu na to, ile razy 
dana osoba korzysta z poradni. Tego rodzaju dane są 
odnotowywane w systemie komputerowym, dzięki spe-
cjalnym programom. MoŜna dzięki nim uzyskać takie  
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informacje jak:  ile dzieci przyjęła poradnia, ile wydano 
opinii.  
Dyrektor Poradni Nr 3 poinformowała, iŜ kaŜdy pracow-
nik poradni ma pod opieką jedną placówkę i przynajm-
niej raz w miesiącu odbywają się spotkania konsultacyjne 
dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Prowadzone są 
programy terapeutyczne w przedszkolach.  
Radnego Z. Trzebiatowskiego interesowało, czy w sys-
temie mieszczą się wychowawcy świetlic socjo – tera-
peutycznych.  
Dyrektor Poradni Nr 2 zapewniła, iŜ poradnie współpra-
cują z innymi placówkami. W Poradni Nr 2 raz w miesią-
cu odbywają się spotkania, w których mogą uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani, m. in. osoby pracujące w świe-
tlicach.  
Dyrektor Lewandowska zapewniła, iŜ poradnie nigdy nie 
odmówią pomocy pracownikom świetlic. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, iŜ pracowni-
cy świetlic nie podlegają systemowi oświaty. Otrzymują 
oni środki od gminy na przeprowadzanie tzw. super wizji. 
Świetlice socjo – terapeutyczne są prowadzone przez 
organizacje pozarządowe. Do świetlic uczęszczają dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych.  
Dyrektor Poradni Nr 2 stwierdziła, iŜ poradnie bardzo 
potrzebują super wizji, ale nie mają na to pieniędzy. 
Poradnia Nr 2  w Gdyni i Poradnia Nr 2 w Gdańsku 
wymieniają się super wizytorami. 
Problematykę doradztwa zawodowego przybliŜyła człon-
kom komisji pani Małgorzata Labuda.  
Proces kształtowania się świadomości zawodowej trwa 
wiele lat i podlega wpływom środowiska, w którym 
wychowuje się młody człowiek.  
Mówiąc o podstawie prawnej obowiązującej w zakresie 
doradztwa, pani Labuda podkreśliła, iŜ doradztwo zawo-
dowe było pierwszym zadaniem realizowanym przez 
poradnie na początku ich działalności. Dopiero w póź-
niejszych latach zadanie to pomijano. Obecnie powróco-
no do jego realizacji.  
Dyrektor Lewandowska  poinformowała o otrzymywaniu 
przez szkoły od gminy środków m. in. na prowadzenie 
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Realizacja 
programów w szkołach jest sprawdzana przez Kurato-
rium raz na 5 lat.  
Dyrektor Poradni Nr 2 wskazała na istotną rolę pedagoga 
szkolnego, który realizuje zajęcia z zakresu orientacji 
zawodowej. Elementy informacji z przedmiotowego 
zakresu zawierają w sobie lekcje WOS.  
Radny M. Bzdęga stwierdził, iŜ nie jest przekonany co do 
wystarczającego przygotowania kadry nauczycielskiej do 
prowadzenia tego typu zajęć. Nauczyciele mają kwalifi-
kacje przede wszystkich do prowadzenia określonych 
przedmiotów.  
Dyrektor Poradni Nr 2 stwierdziła, iŜ jest to kwestia 
decyzji dyrektora szkoły, który moŜe powierzyć realiza-
cję zajęć z zakresu doradztwa zawodowego osobie z 
koniecznymi w tym zakresie kwalifikacjami. Gros dzieci 
wybiera kształcenie w liceach ogólnokształcących i one 
nie są zainteresowane tego typu doradztwem. Dla dzieci, 
które tego potrzebują, oferowane są indywidualne pora-
dy.  
Dyrektor Poradni Nr 3 wskazała teŜ na inne instytucje 
zajmujące się problemem doradztwa – np. OHP zatrudnia 
doradców, z których usług korzystają szkoły. Informacje 
moŜna uzyskać w urzędzie pracy i w miasteczku zawo-
dów.  
Pani M. Labuda zapewniła, iŜ prawo stwarza poradniom 
moŜliwości zajmowania się doradztwem zawodowym. 

Do tworzenia programów doradztwa zobowiązane są teŜ 
szkoły.  
Obecna na posiedzeniu psycholog z kwalifikacjami do-
radcy poinformowała o organizowaniu cyklicznych spo-
tkań z pedagogami pod kątem doradztwa. Ideą jest pro-
wadzenie tego typu zajęć od 1. klasy gimnazjum. Zapo-
trzebowanie w tym zakresie jest ogromne. Niestety na 
poziomie 1. i 2. klasy gimnazjum dzieje się w tej kwestii 
niewiele.  
Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym zgodziły 
się ze stwierdzeniem radnego M. Bzdęgi, iŜ zajęcia z 
zakresu doradztwa zawodowego powinny mieć charakter 
cykliczny.  
Pani M. Labuda poinformowała o swojej współpracy z 
wieloma szkołami, np. przy okazji wywiadówek. Odby-
wają się spotkania z rodzicami i uczniami 3. klas gimna-
zjów.  
Dyrektor L. Lewandowska zwróciła uwagę, iŜ na udzie-
lenie wszelkiego rodzaju pomocy dziecku pracownicy 
poradni muszą uzyskiwać zgodę rodziców. Z usług po-
radni korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie z proble-
mami zdrowotnymi, rodzice, pedagodzy szkolni, nauczy-
ciele. Bardzo intensywna współpraca odbywa się z peda-
gogami szkolnymi, którzy dysponują wiedzą o potrze-
bach szkół. MoŜliwe jest korzystanie ze stron interneto-
wych poradni (moŜliwe jest m. in. „ściąganie” scenariu-
szy zajęć). Bardzo dobry jest informator o gdyńskich 
szkołach ponadgimnazjalnych, wydawany przez Urząd 
Miasta. Poradnie uzyskują informacje na targach eduka-
cyjnych i targach pracy. Bardzo duŜo informacji dostar-
czają Gdyńskie Targi Szkół organizowane przez Miasto. 
Poradnie współpracują z Urzędem Pracy wymieniając się 
informacjami.  
W latach 2007/2008 poszczególne poradnie udzieliły 
szereg porad indywidualnych,  w tym: 
- Poradnia Nr 1: 68 
- Poradnia Nr 2: 21 
- Poradnia Nr 3:  7 
W latach 2008/2009: 
- Poradnia Nr 1: 67 
- Poradnia Nr 2: 47 
- Poradnia Nr 3: 61 
/powyŜsze róŜnice wynikają z liczby chętnych) 
Mówiono teŜ o problemie małego zainteresowania 
kształceniem zawodowym (ostatnio to zainteresowanie 
wzrasta, ale wciąŜ większość uczniów decyduje się na 
kształcenie ogólnokształcące). Na decyzje o przyszłym 
kształceniu się mają teŜ wpływ klasy profilowane.  
Z doradztwa zawodowego skorzystało w gimnazjach: 
- w latach 2007/2008: 603 uczniów 
- w latach 2008/2009: 899 uczniów 
W szkołach ponadgimnazjalnych: 
- w latach 2007/2008: 293 
- w latach 2008/2009: 197 
Z usług poradni skorzystali teŜ rodzice: 
- w latach 2007/2008: 66 
- w latach 2008/2009: 71 
Na pytanie radnego Z. Trzebiatowskiego, czy Internet 
oferuje realną pomoc, Dyrektor Poradni Nr 2 odpowie-
działa, iŜ strony są adresowane do osób, które nie przyjdą 
do poradni, po czym stwierdziła: - Na pewno zajęcia z 
preorientacji zawodowej powinny być prowadzone juŜ na 
poziomie szkół podstawowych. Na razie takie zajęcia są 
dobrze prowadzone na poziomie klas 1 – 3. W wyŜszych 
klasach jest to juŜ zaniedbywane.  
W związku z pytaniem radnego M. Bzdęgi, co Miasto 
moŜe zrobić, Ŝeby działaniami z zakresu doradztwa objąć 
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większą liczbę uczniów, jedna z psychologów stwierdzi-
ła, iŜ młodzieŜ powinna być objęta tymi działaniami od 1. 
klasy gimnazjum. Psycholog wskazała na powiat wejhe-
rowski, w którym we wszystkich szkołach ponadgimna-
zjalnych  są zatrudnieni doradcy zawodowi, ponadto jest 
teŜ pedagog i psycholog.  
Dyrektor Poradni Nr 1 zwróciła uwagę, iŜ powiat wejhe-
rowski otrzymał na ten cel środki UE.  
Pani M. Labuda stwierdziła, iŜ największa potrzeba 
kształtowania świadomości uczniów w zakresie wyboru 
przyszłego zawodu występuje  na poziomie gimnazjów.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni po terenie Po-
radni Nr 1.  
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 18 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów kierowanych na mar-
cową sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione 
3. Ustalenia dot. kolejnych terminów posiedzeń. 

W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel. 
Ad 1. 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Pkt 1 aneksu nr 1 – projekt uchwały w spr. zmiany 
Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2010: 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił 
proponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika.  
W związku z pytaniem radnego Zygmunta Zmudy Trze-
biatowskiego – czy wydłuŜona zima nie spowodowała 
konieczności poniesienia wydatków w związku z potrze-
bami remontowymi placówek oświatowych? – Wicepre-
zydent Ewa Łowkiel poinformowała, iŜ powaŜniejsza 
awaria miała miejsce jedynie w Zespole Szkół Nr 5 (za-
marznięcie rury z dopływem wody), w związku z czym 
konieczne było zamknięcie placówki na jeden dzień. W 
przypadku pozostałych szkół były to drobne szkody, 
które usuwano na bieŜąco. Na bieŜąco teŜ usuwano śnieg 
z dachów budynków szkolnych. Wszystkie niezaplano-
wane wydatki moŜna było pokryć ze środków budŜeto-
wych, w ramach stosownych przesunięć.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.3 – w spr. przyjęcia raportu z realizacji w 2009 roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 
Wiceprezydent E. Łowkiel informowała, iŜ raport opra-
cowany jest na podstawie informacji uzyskiwanych od 
jednostek i organizacji zajmujących się działaniami 
związanymi wprost z problemem narkomanii. Raport 
obrazuje, iŜ działania te charakteryzuje stałość i systema-
tyczność.  
Istotną rolę odgrywają Policja i słuŜby celne. Dane do-
starczone przez Policję wskazują, iŜ obecnie wykrywa się 
trzykrotnie więcej przestępstw, co wynika z większej 
aktywności i skuteczności Policji. Bardzo istotny w tym 
zakresie jest udział środków przeznaczanych przez gminę 
na walkę z narkomanią.  
W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są 
przez szkoły programy profilaktyczne (na ten cel pla-
cówki otrzymują dodatkowe, gminne środki). Programy 
w swej formie i treści dostosowane są do rodzaju szkoły. 
Wiceprezydent zwróciła teŜ uwagę na działania OPiTU, 
które m. in. doprowadziły do wzrostu liczby osób uzaleŜ-
nionych, które zostały zarejestrowane. Ośrodek zorgani-

zował konferencję dla szkolnych pedagogów i psycholo-
gów. 
Opinia pozytywna: 3 gł. za 
4.4.- w spr. nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu Nr 1w Gdyni, przy ul. Płka 
Dąbka 277: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.5. w spr. zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe 
dla dzieci niesłyszących …” …: 
O przedmiocie projektu składanego w ramach konkursu 
poinformowała – zgodnie z treścią załącznika – Wicepre-
zydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poinformował o bardzo 
dobrze zorganizowanym i poprowadzonym spotkaniu 
informacyjnym z rodzicami 6-latków w SP Nr 40.  
Jednocześnie radny zwrócił uwagę, iŜ wciąŜ bardzo duŜo 
rodziców obawia się posłania dzieci do szkoły. 
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iŜ nie jest tak, Ŝe 
w Gdyni 6-latki muszą iść do szkół. Rodzice mają prawo 
wyboru, natomiast byłoby problemem, gdyby wszystkie 
5-latki zostały w kolejnym roku w przedszkolach, ponie-
waŜ uniemoŜliwiłoby to przyjmowanie 3-latków do 
przedszkoli. Są w Gdyni takie przedszkola, z których 
mogą korzystać 6-latki (przedszkola wiedzą o moŜliwości 
tworzenia zerówek). 
Pani Łowkiel zapewniła, iŜ z wyrozumiałością podchodzi 
do obaw rodziców i odpowiada na wszystkie telefony w 
tej sprawie.  
Ad 3.  
24 marca b.r. (po sesji RMG) – posiedzenie poświęcone 
zaopiniowaniu realizacji budŜetu w dziale oświaty. 
25 marca b.r.; godz. 14.30 – posiedzenie wyjazdowe 
(Przedszkole Nr 28) 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
3. Termin kolejnego posiedzenia 

Ad 1. 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Blok projektów związanych z gospodarką nieruchomo-
ściami omówił Wiceprezydent Bogusław Stasiak. 
5.14 – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poł. 
przy ul. Chylońskiej 237: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5.15 – w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ działki poł. 
przy ul. Sieradzkiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5.16- w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ nieruchomości 
poł. przy ul. Jana z Kolna 29: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5.17 – w spr. wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wy-
dzierŜawienie nieruchomości /…/ poł. przy ul. Borchardta 
i Skwerze Kościuszki: 
Opinia pozytywna: 1/0/2 
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5.18 – w spr. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na 
okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
poł. w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 138: 
Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał, iŜ przyjęty plan 
dla przedmiotowego terenu pozwala na realizację funkcji 
mieszkaniowej. Warunkiem realizacji zapisów przedmio-
towego projektu (w razie podjęcia uchwały) będzie rezy-
gnacja Polskiego Związku Działkowiczów z roszczeń 
wobec gminy, wynikających z ustawy (roszczenie o 
utworzenie innego, ekwiwalentnego ogrodu na terenie 
Miasta). Projekt umoŜliwia dokonanie korekty polegają-
cej na wyodrębnieniu 2. działek dla osób, które - na 
skutek realizacji przewidzianych w planie rozwiązań 
komunikacyjnych - musiałyby opuścić działki dotychczas 
przez nie zajmowane.  
Uczestniczący w posiedzeniu Wiceprezydent Marek 
Stępa dodał, iŜ dzierŜawa będzie przyznana na działki juŜ 
uwzględnione w planie, a zatem nie będzie się odnosić do 
terenu, na którym urządzona zostanie droga.  
W związku z uwagą radnego Ireneusza Bekisza, iŜ po 
przyjęciu projektu gmina będzie musiała uzbroić przed-
miotowy teren, Wiceprezydent M. Stępa poinformował, 
iŜ zrealizuje to PWiK dodając, iŜ działkowicze sfinanso-
wali  opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu.  
Na pytania radnego Pawła Stolarczyka o zgodę Polskiego 
Związku Działkowiczów na planowane przez Miasto 
działania oraz o wyodrębnienie działek drogowych przed 
podpisaniem stosownych umów Wiceprezydent B. Sta-
siak odpowiedział twierdząco.  
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka o konsul-
towanie przebiegu dróg z mieszkańcami Wiceprezydent 
B. Stasiak przypomniał, iŜ narzędziem takich konsultacji 
było wyłoŜenie do wglądu planu. 
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił radnego, iŜ wszystkie 
związane z terenem kwestie były dogłębnie konsultowane 
z przedstawicielami mieszkańców.  
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o koszt dzier-
Ŝawy Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ jest to temat 
otwarty (róŜne są oczekiwania przyszłych dzierŜawców z 
tytułu poniesionych nakładów). Zasadniczą ideą projektu 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy 
przekształcą zamieszkiwaną przestrzeń zgodnie z ustale-
niami planu.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
5.19 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowa-
nej nieruchomości /…/ poł. przy ul. Witolda 20a …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.20 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nieru-
chomości poł. przy ul. Starochwaszczyńskiej 50 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.21 – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości zajętych pod inwestycję budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej /…/ rejon ulic Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Śliskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.22- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Pokrzy-
wowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.13 – w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Janinę, Leszka i Annę Dobaczewskich…: 
Projekt omówił Dyrektor Biura Planowania Przestrzen-
nego Marek Karzyński. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
5.1. -  w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜe-
tu gminy Gdynia za rok 2009: 
Opinia pozytywna: 1/0/3 

5.2. – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni 
absolutorium z wykonania budŜetu w roku 2009: 
Opinia pozytywna: 2/0/3 
Członkowie komisji postanowili zebrać się 15 minut 
przed sesją RM celem wysłuchania Skarbnika Miasta 
Gdyni i zaopiniowania projektu dotyczącego zmian w 
budŜecie 2010 r. 
Ad 2. 
Wiceprezydent M. Stępa sprostował pomyłkę jaka zakra-
dła się do wyjaśnień złoŜonych członkom komisji na 
poprzednim posiedzeniu, dotyczących wykupu gruntów 
pod cmentarz. Nie chodzi o wykup terenów na górze 
Donas. Chodzi o wykup tej części terenu, która obecnie 
stanowi przedmiot uŜytkowania wieczystego przez pry-
watnego właściciela. Jest to grunt przy ul. Witomińskiej, 
niezbędny na utworzenie miejsc parkingowych w związ-
ku z zaplanowaną realizacją nowej kaplicy.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zapytał o moŜliwość 
urządzenia na Górze Donas wyciągu narciarskiego.  
W odpowiedzi dyrektor M. Karzyński poinformował 
radnego o uzyskaniu zgody Marszałka województwa 
pomorskiego co do przeznaczenia części lasów na tereny 
sportowe. Nie uzyskano jeszcze zgody stosownego Mini-
stra, co w takich przypadkach jest jednym z wymogów.  
Radny B. KrzyŜankowski poruszył sprawę dewastowania 
lasu przy Polance Redłowskiej przez rowerzystów (tzw. 
downhillowców). Obecny stan terenu stwarza określone 
zagroŜenia. 
Wiceprezydent M. Stepa potwierdził, iŜ taki problem 
występuje i jest znany. ZDiZ zlikwiduje urządzenia, jakie 
postawili na przywołanym terenie rowerzyści. Postawio-
ne zostaną takŜe tablice  z napisami informującymi, iŜ 
jest to teren rezerwatu przyrody.  
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 18 maja b.r. – godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 21 kwietnia: 
 
Na posiedzeniu gościli studenci z Wydziału Nauk Spo-
łecznych UG oraz radna Beata Łęgowska. 
Porządek posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał 
na najbliŜszą sesję RM. 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
5.1. – przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta za rok 2009 – opinia pozytywna – 5/1/0, 
5.2. – udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 
wykonania budŜetu w roku 2009 – opinia pozytywna – 
5/1/0, 
A1 – zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 2010 – 
przyczyną zmian są uwarunkowania zewnętrzne. Opinia 
pozytywna – 6/0/0, 
5.13. – wezwania do usunięcia naruszenia prawa (...) – 
opinia pozytywna – 6/0/0. 
Następne posiedzenie – 28 kwietnia, godz. 11.00.  
Komisja zaopiniuje projekty uchwał wnoszonych przez 
wiceprez. B.Stasiaka. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 26 kwietnia: 
 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 26 
kwietnia, 
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2. Dwa projekty uchwał w sprawie nazw ulic. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
Aneks nr 1. – zmian w budŜecie miasta na 2010 rok – 
opinia pozytywna – 4/0/0, 
5.1. – przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy Gdynia za rok 2009 – opinia pozytywna – 4/0/0, 
5.2. – udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absoluto-
rium z wykonania budŜetu w roku 2009 – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 
Aneks nr 2 – ustalenia obwodów głosowania w wyborach 
prezydenckich – opinia pozytywna – 4/0/0, 
Aneks nr 3 – ustalenia obwodów zamkniętych w wybo-
rach prezydenckich – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał, 
przygotowane w trybie nadzwyczajnym przez grupę 
radnych, poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej – w 
sprawie nadania parkowi na Kamiennej Górze imienia 
Marii i Lecha Kaczyńskich (opinia 4/0/0) oraz w sprawie 
nadania pieszemu ciągowi, równoległemu do Al. Marsz. 
Piłsudskiego, imienia Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego (opinia 4/0/0). 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 27 kwietnia: 
 
Było to posiedzenie wspólne z Komisją Kultury. 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
A1 – zmian w budŜecie miasta na 2010 rok – zmiany są 
niewielkie i wymuszone postawą marszałka wojewódz-
twa. ZaniŜony poziom dotacji naleŜy uzupełnić środkami 
własnymi. 
Opinia pozytywna – 5/0/0, 
5.5. – bonifikata od opłaty rocznej dotycząca Hali Spor-
towo-Widowiskowej – wartość opłat uzaleŜniona jest od 
wartości hali, a ta kwota jeszcze nie jest znana – rzeczo-
znawca dopiero niedawno dokonał wyceny. Opinia pozy-
tywna – 5/0/0, 
Pan Mariusz Machnikowski, dyrektor hali, przedstawił 
letni kalendarz imprez planowanych na hali. W lipcu 
zostanie przemalowany parkiet do koszykówki według 
przepisów NBA. 
5.1. – przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy Gdynia za rok 2009 – opinia pozytywna w części 
sportowej – 5/0/0, 
5.2. – udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 
wykonania budŜetu za rok 2009 – opinia pozytywna – 
3/0/2, 
5.3. – przyjęcia Deklaracji Barcelońskiej – opinia pozy-
tywna – 4/0/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 27 kwietnia: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie porządku, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia,  
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 

Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• zmian w budŜecie miasta na rok 2010 – opinia 
pozytywna – 5/0/0, 

• 5.5. – hala widowiskowo-sportowa – opinia po-
zytywna – 5/0/0 

• 5.1. – sprawozdanie z realizacji budŜetu – opi-
nia pozytywna – 5/0/0. 

• 5.2. – udzielenie Prezydentowi absolutorium – 
opinia pozytywna – 3/0/2, 

• 5.3. – Deklaracja Barcelońska – opinia pozy-
tywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Komisja wysłuchała informacji dyrektora Centrum Kul-
tury, p. Jarosława Wojciechowskiego. Objął on swoje 
obowiązki w drodze konkursu, z dniem 1 marca 2010 r. 
Przedstawił program działalności dot. obiektu przy ul. 
Łowickiej oraz imprez organizowanych poza Domem 
Kultury. 

1. obiekt przy ul. Łowickiej – rozszerzyć zakres 
działalności o: projekt aranŜacji sali, dopaso-
wanie scenografii do funkcji wystawienniczej, 
organizację wernisaŜy, działań plastycznych, 
zdjęć, malarstwa, stworzenie sceny studenckiej, 
studium wokalno-aktorskiego. 

2. imprezy poza siedzibą Domu Kultury – wyjście 
na miasto, promocja miasta, konkurs wokalny 
im. Haliny Mickiewiczówny (operetkowy – 
wiek poniŜej 30 roku Ŝycia, mają startować 
studenci szkół artystycznych),  

3. działania związane z rokiem szopenowskim – 
„Szopen na plaŜy” w lipcu i sierpniu wspólnie z 
klubem Riwiera – fortepian na powietrzu, 

4. oŜywienie kontaktów z Cemtrum Aktywności 
Seniora 

Na koniec dyrektor wnioskował o zwiększenie zatrudnie-
nia o 1 etat, wystąpił takŜe do Urzędu Pracy o staŜystów. 
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 28 kwietnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 
2. Zaopiniowanie uchwał dot. absolutorium za 

ubiegły rok, 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie zreferował 
skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 12/0/0. 
Ad. 2 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 rok wraz z 
autopoprawką przedstawioną przez skarbnika – opinia 
pozytywna – 11/0/1. Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej zaznaczył, Ŝe opinia z RIO była wyjątkowo pozytyw-
na. 
Projekt w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 rok – 
opinia pozytywna – 11/0/1 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  
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MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-04-26: 
 
14752/10/V/R - udzielenia pełnomocnictw do repre-

zentowania Gdyńskiego Centrum Innowacji 
- jednostki budŜetowej Gminy Miasta Gdyni 
przed Krajową Izbą Odwoławczą, w zakre-
sie postępowania przetargowego na wyło-
nienie wykonawcy robót budowlanych– 
Rozbudowa PPNT Etap III i IV 

 
 

2010-04-29: 
 
14753/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 

13856/10/V/P dotyczącego organizacji fi-
nału XI edycji konkursu „Gdynia bez barier” 
w dniu 13 kwietnia 2010 roku 

14754/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14597/10/V/P dotyczącego organizacji po-
kazu mody z udziałem niepełnosprawnych 
modelek pt. „Piękne mimo wszystko” w 
dniu 17.04.2010 r. 

14755/10/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego aktywizacji 
społecznej niepełnosprawnej młodzieŜy, 
mieszkańców Gdyni 

14756/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk i kolportaŜ wkładki okolicznościo-
wej do „Ratusza” w ramach realizacji pro-
jektu: „Razem dla europejskiego dialogu – 
25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” 

14757/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na digitalizację kaset magnetofonowych z 
Gdyńskiego Forum Pozarządowego 

14758/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w 
Gdyni 

14759/10/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z organizacją przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni między-
narodowego spotkania uczniów i nauczy-
cieli ze szkół partnerskich z krajów współ-
pracujących w ramach Programu Come-
nius 

14760/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów eliminacji powiatowych Pomor-
skiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé Spiéwë” oraz dla laureatów 
Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Ka-
szubskiej „Rodno Mòwa”, których organiza-
torem jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w 
Gdyni 

14761/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta 
o obwodach głosowania w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych na 20 czerwca 2010 r. 

14762/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup nasion 
trawy dla potrzeb Zespołu Parkowego Ko-
libki 

14763/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup szaf 
metalowych BHP, sejfu oraz metalowych 
kasetek 

14764/10/V/S - wyraŜenia zgody na kontynuację 
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego 
OSP Wiczlino 

14765/10/V/S - zawarcia aneksu do umowy z dnia 
06.12.2005 r. zawartej ze Specjalistyczną 
Przychodnią Lekarską „Śródmieście” Sp. z 
o.o. w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 na 
rozliczanie kosztów eksploatacyjnych 

14766/10/V/S - wyraŜenia zgody na serwis i kon-
serwację regałów przesuwnych 

14767/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
BlackBerry dla Urzędu Miasta Gdyni 

14768/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

14769/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
14412/10/V/S dotyczącego przeprowadze-
nia szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i wolonta-
riacie” dla 22 pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

14770/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowej przyłącza kanalizacji sani-
tarnej do budynku Miejskiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. 
świrki i Wigury 14 w Gdyni 

14771/10/V/M - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
związanych z budową przyłączy w ulicach 
gminnych 

14772/10/V/M - remontu budynku uŜytkowego przy 
Al. Zwycięstwa 291 A w Gdyni 

14773/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 
w Gdyni 

14774/10/V/M - ustanowienia dozoru czterech 
gminnych lokali socjalnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdy-
ni 

14775/10/V/M - zagospodarowania terenu gminne-
go przy ul. Widnej 8 w Gdyni 

14776/10/V/M - remontu wiaty śmietnikowej połoŜo-
nej przy ul. Dickmana 22 w Gdyni 

14777/10/V/M - remontu ogrodzenia zlokalizowane-
go na terenie gminnym pomiędzy blokami I 
i II przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni 

14778/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynkach mieszkalnych przy ul. Prze-
myskiej 20 oraz Al. Zwycięstwa 164 A w 
Gdyni 

14779/10/V/M - wykonania ogrodzenia pomiędzy 
nieruchomościami naleŜącymi do Młodzie-
Ŝowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni a 
budynkami z lokalami socjalnymi przy ul. 
Okrzei 22-24 w Gdyni 

14780/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu 
piwnicy przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. II w 
Gdyni 

14781/10/V/M - wykonania zabezpieczenia i napra-
wy ściany szczytowej pomieszczenia go-
spodarczego przy ul. Płk Dąbka 37 w Gdy-
ni 

14782/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
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przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14783/10/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 

14784/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej ( 340/42) 

14785/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Warszawskiej i Nowo-
grodzkiej przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

14786/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Łyskowskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

14787/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 156/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

14788/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 247/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

14789/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
1/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmie-
ście” Spółka z o.o. , z siedzibą w Gdyni 
przy ul. Armii Krajowej 44 

14790/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na konserwację instalacji 
alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji 
Turystycznej przy Alei Jana Pawła II 

14791/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup finiszera 
wewnętrznego ze zszywaczem MXFN12 
do kolorowego urządzenia wielofunkcyjne-
go A4 SHARP MXC311SP na potrzeby 
UMG 

14792/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów budowlanych na potrzeby remontu 
pomieszczeń gospodarczych ZP Kolibki 

14793/10/V/P - organizacji gali IV edycji konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” w dniu 18 maja 
2010 roku 

14794/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14549/10/V/P dotyczącego organizacji IV 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów i 
Programów Sportowych 

14795/10/V/R - zgody na zainwestowanie na grun-
cie gminnym w rejonie AL. Zwycięstwa 

14796/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/355/UP/96/W/2008 oraz 
KB/374/UI/124/W/2009 

14797/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia „Budowa sieci trakcyjnej 
trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskie-
go wraz z budową pętli trolejbusowej i 
przebudową oświetlenia na osiedlu Fika-
kowo w Gdyni od skrzyŜowania z ulicą 
Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Po-
morskiego i Lipowej” 

14798/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/619/UP/166/W/2008 na wykonanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci 
trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do 
Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM 
Gdynia Grabówek” 

14799/10/V/S - zakupu literatury fachowej Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 r. 

14800/10/V/S - dostawy, do 14.000 EUR, vouche-
rów uprawniających do wymiany na bilety, 
do Teatru Miejskiego dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni i ich rodzin w 2010 
roku 

14801/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

14802/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

14803/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

14804/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 r. 

14805/10/V/M - upowaŜnienia Kierownika Admini-
stracji Budynków Komunalnych nr 4 do 
zawarcia umowy z Pomorskim Biurem Fi-
nansowym dotyczącej obsługi wierzytelno-
ści 

14806/10/V/M - upowaŜnienia Kierownika Admini-
stracji Budynków Komunalnych nr 3 do 
zawarcia umowy z Pomorskim Biurem Fi-
nansowym dotyczącej obsługi wierzytelno-
ści 

14807/10/V/M - zmiany terminu umowy 
KB/708/MB/58/W/2009 z dnia 30.10.2009 
r. na wykonanie robót budowlanych pole-
gających na budowie Ośrodka Hipotera-
peutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdy-
ni” 

14808/10/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2010 

14809/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej 
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14810/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14811/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14812/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14813/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14814/10/V/M - określenia warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym udziału wynoszą-
cego 124/10000 części w prawie własności 
zabudowanej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 oraz sporzą-
dzenia wykazu tej nieruchomości 

14815/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków 
przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
w Gdyni przy ul. Konwaliowej, przeznaczo-
nej do sprzedaŜy w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego 

14816/10/V/M - zwrotu nakładów poniesionych na 
wybudowanie garaŜu nr 16 przy ul. Włady-
sława IV 38, kosztów postępowania proce-
sowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem 
Sądu Rejonowego w Gdyni Sygn. akt I C 
878/09 z dnia 21 stycznia 2010 roku 

14817/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację „Ma-
jówki” 

14818/10/V/P - uchylenia Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 14515/2010/V/P z dnia 30 
marca w sprawie przyznania Nagród Pre-
zydenta Miasta Gdyni w III Festiwalu Te-
atrów Muzycznych w Gdyni 

14819/10/V/P - organizacji wernisaŜu i wystawy 
prac Krzysztofa Kosowskiego pod tytułem 
„W stronę Dzbanogrodu” w dniu 21 maja 
2010 r 

14820/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej wyko-
nania dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej budowy ścieŜki rowerowej wzdłuŜ 
Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni 

14821/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla zmienionego 
zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego” 

14822/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlano- wykonawczego budowy ulicy Ar-
temidy wraz z odwodnieniem 

14823/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania ,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

14824/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania: ,,Przebudowa ciągu 
pieszego i schodów terenowych przy ulicy 
Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem ka-
nalizacji deszczowej w ul. Korczaka’’ 

14825/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej 

14826/10/V/U - akceptacji zmiany treści zarządze-
nia nr 14454/10/V/U dotyczącego zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie robót związanych z realizacją za-
dania pn. ”Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i 
ulicy Nasypowej wraz z przebudową kana-
lizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni” 

14827/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/840/UI/297/W/2009, 
KB/856/UI/305/W/2009 oraz 
KB/33/UP/7/W/2008 realizowanych dla 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzy-
Ŝowań w ramach budowy zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem w Gdyni” 

14828/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/137/UI/33/W/2010 na wykonanie prac 
geodezyjnych polegających na wykonaniu 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ul. Wawrzyniaka w 
Gdyni 

14829/10/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” 

14830/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/812/UI/286/W/2009 na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zmienionego zakresu inwestycji pn. 
”Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Esta-
kady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wi-
śniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni” 

14831/10/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 5-osobowego zespołu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Gdyni i opiekuna na Światowe 
Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” do East 
Lansing w Stanie Michigan w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 

14832/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
13794/10/V/O dotyczącego zmiany załącz-
nika nr 1 do zarządzenia nr 12438/09/V/P 
dotyczacego: harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2010 roku 

14833/10/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/10/OZ/2/w/2010 z dn. 08.01.2010 r. 

14834/10/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/9/OZ/1/w/2010 z dn. 08.01.2010 r. 
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14835/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla 
laureatów konkursów przyrodniczych reali-
zowanych w ramach międzyszkolnego 
programu edukacji ekologicznej pt. „Przy-
roda źródłem energii odnawialnej. Wyko-
rzystanie energii odnawialnej przez miesz-
kańców Gdyni i okolic” organizowanych 
przez Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyro-
dy w Gdyni 

14836/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod 
nazwą „ABC BioróŜnorodności” 

14837/10/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej 
z Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej or-
ganizacji konferencji „Project Management 
– zarządzanie projektami w praktyce” 

14838/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie 
nowego serwisu internetowego Gdyńskie-
go Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
oraz opracowanie wewnętrznego modułu 
newslettera 

14839/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realiza-
cję zajęć dodatkowych/wyrównawczych w 
ramach projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 

14840/10/V/O - zakupu tonerów do drukarek dla 
UMG i gdyńskich szkół zawodowych od 
firmy „P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.” z 
Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód 
gwarancją sukcesu” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Działania 9.2 Podnie-
sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 

14841/10/V/P - organizacji pobytu delegacji oficjal-
nych uczestniczących w Igrzyskach Miast 
Siostrzanych 

14842/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację festynu oraz cateringu w 
Parku Kilońskim w ramach realizacji pro-
jektu „Razem dla europejskiego dialogu – 
25 lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” 

14843/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14556/10/V/P prezydenta miasta Gdyni z 6 
kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji 
promocji ksiąŜeczek z serii „Moja ma-
ma…nie słyszy, nie widzi, nie jeździ na 
wózku” 

14844/10/V/P - organizacji konferencji „Dostosowa-
na aktywność ruchowa dzieci i młodzieŜy” 
w dniu 7 maja 2010 r. 

14845/10/V/P - druku plakatów informacyjnych o 
konferencji „Project Management – zarzą-
dzanie projektami w praktyce” 

14846/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 roku 

14847/10/V/S - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umów 

14848/10/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
oceny technicznej i cenowej samochodu 
słuŜbowego UMG Reanault Laguna 

14849/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do wykonania tablic informacyjnych 

14850/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na prace związane z rozstawieniem tablic 
informacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych w wybo-
rach prezydenta RP zarządzonych na 20 
czerwca 2010 roku 

14851/10/V/U - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie urządzeń w pasach drogo-
wych 

14852/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Na-
sypowej 

14853/10/V/U - akceptacji treści umowy o przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia zewnętrznego przy ul. śeglarzy 
w Gdyni 

14854/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
14143/2010/V/U w sprawie wszczęcia po-
stępowania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej 4.845.000 € na wykonanie 
roboty budowlanej „Budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Chylońskiej z 
ul. Wiejską w Gdyni” 

14855/10/V/0 - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne w sprawie zamó-
wienia publicznego na dostawę 500.000 
sztuk torebek na psie nieczystości 

14856/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia 
działających na terenie miasta Gdyni 

14857/10/V/R - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na materiały statystyczne dot. 
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 czwartek, godz. 14.30 
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 
______________________________________________ 
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INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 18.05., godz. 17.00 
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:  
_____________________________________________ 


