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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 76 

23 czerwca 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.06.10, godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 16 
lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na lutową sesję RMG. 

2. Sprawy róŜne. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.1. w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010: 
Proponowane zmiany przedstawił, zgodnie z treścią 
załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
W związku z  prośbą Przewodniczącego komisji, radnego 
Marcina Horały, Wiceprezydent Bogusław Stasiak omó-
wił sytuację związaną z Agencją Rozwoju Gdyni. Agen-
cja rozpoczęła działalność w 2009 roku. Pierwszy rok 
działalności generował przede wszystkim koszty, które 
pokrywano ze środków kapitału załoŜycielskiego. W 
międzyczasie agencja realizowała zadania przede 
wszystkim na potrzeby Miasta (agencja jest spółką prawa 
handlowego), ale  rozpoczęła teŜ realizację zadań na 
rynku zewnętrznym. Spółka przygotowała i wdroŜyła 14. 
projektów. W najbliŜszym czasie będzie prowadzić pro-
jekty finansowane w części ze środków UE. Dotyczy to 
2. przedsięwzięć: projektu „Moja firma – mój sukces” 
(szkolenie bezrobotnych województwa pomorskiego)  
oraz programu operacyjnego „Kapitał ludzki – inicjatywy 
lokalne” (aktywna integracja).   
Przygotowany plan rzeczowo – finansowy oraz rachunek 
zysków i strat pozwała na przyjęcie załoŜenia, iŜ w roku 
bieŜącym zysk wypracowany przez agencję wyniesie ok. 
100 tys. zł. Na podobnym poziomie przewiduje się zysk 
w roku 2011. Takie przewidywania sprawiają, iŜ za 
zasadne uwaŜa się zasilenie spółki środkami budŜetowy-
mi, bowiem pozwoli to na uruchomienie programów i w 
efekcie uzyskanie dodatnich wyników finansowych. Jest 
sukcesem fakt, iŜ w ciągu kilku miesięcy funkcjonowania 
spółka uzyskała zamówienia, których realizacja pozwoli 
na osiągnięcie zysku. W przypadku zasilenia proponowa-
ną w projekcie budŜetu kwotą, nie powinno być proble-
mów z płynnością finansową agencji.  
W związku z pytaniem radnego Bogdana KrzyŜankow-
skiego o wysokość kwot przeznaczonych dotąd na rzecz 
agencji Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ aktualnie spółka 
rozlicza się z realizacji 3. programów. Z chwilą uzyska-

nia bilansu spółki oraz przeprowadzenia badania przez 
biegłego Wiceprezydent przedstawi stosowną informację.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego spółka powiela 
działania niegdyś realizowane przez Urząd Miasta. Szko-
leniem bezrobotnych winien się zajmować Urząd Pracy. 
Strata wygenerowana przez spółkę wynosi 1 800 000 zł. 
Przy osiągnięciu zysków w kolejnych 2. latach, o których 
mówił Wiceprezydent, potrzeba 18. lat na zwrot poczy-
nionych juŜ nakładów. Jest to twór bardzo kosztowny 
(wysokie koszty zarządu). Urząd Miasta dysponuje słuŜ-
bami, które z powodzeniem mogą wykonywać zadania 
realizowane przez spółkę.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyraził całkowicie odmienną 
opinię od opinii przedmówcy. W  realizacji zadań  z 
zakresu sfer Ŝycia społecznego i gospodarczego najlepiej 
sprawdzają się spółki prawa handlowego, które poddane 
są rygorom rynkowym. Pozwala to na uchwycenie fak-
tycznych kosztów. Tylko spółka moŜe przystąpić do 
konkursów, w których bierze udział na równych prawach 
z innymi podmiotami. Spółka podlega kontroli właści-
cielskiej i nadzorowi.  
Przewodniczący M. Horała zwrócił uwagę, iŜ koniecz-
ność zwiększenia kapitału spółki wskazuje na to, Ŝe przy 
jej powoływaniu przyjęto błędną wysokość koniecznego 
kapitału początkowego.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ 800 tys. zł. stanowi dopusz-
czalną kwotę pomocy publicznej. Taka pomoc moŜe być 
udzielana spółce raz na 3 lata. Proponowany tryb zwięk-
szenia kapitału równoznaczny jest ze zwiększeniem 
wolumenu udziałów gminy w spółce. Do pracy w spółce 
zatrudnione są 4 osoby. Część dofinansowania przezna-
czona będzie na dotacje dla bezrobotnych (1,5 mln. zł. 
otrzymają osoby biorące udział w szkoleniu).  
Radny B. KrzyŜankowski nadal polemizował. Zdaniem 
radnego wynik rzędu 100 tys. zł. moŜliwy będzie wów-
czas, jeśli gros zleceń pochodzić będzie od Miasta, a więc 
de facto tam,  gdzie Miasto mogłoby samo realizować 
zadania, będzie musiało zapłacić prowizję spółce, która 
za nie te zadania wykona.  
Radny stwierdził, iŜ nie dotarł do informacji nt. majątku 
trwałego spółki, która ma tak zły wynik finansowy. - 
Spółka słabo się broni na rynku- stwierdził radny.  
Wiceprezydent przypomniał, iŜ spółka funkcjonuje kilka 
miesięcy. Spółka, poza środkami, które ewentualnie 
otrzyma (800 tys. zł.), posiada 500 tys. zł. środków pie-
nięŜnych (poza zyskiem netto) na pokrycie strat z lat 
ubiegłych -  jest to normalna praktyka w takich przypad-
kach.  
W odpowiedzi na pytanie r. M. Horały o koszt kapitału 
pozyskiwanego przez Miasto Skarbnik poinformował, iŜ 
jest to koszt w wysokości ok. 5 %. O ostatecznej rentow-
ności spółki moŜna się przekonać z chwilą zakończenia 
przez nią działalności. Realizowanie przez spółkę zadań 
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wymaga dysponowania przez nią kapitałem obrotowym. 
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ jego zdaniem spółkę naleŜy 
postrzegać jako podmiot, który będzie aktywizował rynek 
przy zachowaniu niewielkiej rentowności.  
Zdaniem Przewodniczącego komisji Miasto nie powinno 
zakładać spółek prawa handlowego. W omawianym 
przypadku istotne jest, czy realizacja celów postawionych 
przed spółką będzie  bardziej efektywna niŜ miałoby to 
miejsce w przypadku ich realizacji przez Urząd.  
Opinia negatywna: 2/3/0 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak:  
4.2. – w spr. zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie ze 
środków Funduszu Pracy …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.4. – w psr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ działki drogowej przy ul. Kapitańskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.5. – w spr. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na 
okres 20. lat nieruchomości /…/ poł. przy ul. Pionierów 
17: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.6. – w spr. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sztur-
manów 9: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.7. – w spr. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprze-
daŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. Gorczycowej 27 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
4.8. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie uŜytkowania 
wieczystego ustanowionego na gruncie Gminy Miasta 
Gdyni – ul. Krawiecka: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.9. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Chwarznieńskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent Marek 
Stępa: 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad – w spr. skargi /…/ 
złoŜonej przez R. Gawrońskiego …: 
Opinia pozytywna: 4/0/1 
Pkt 2. aneksu – w spr. skargi /…/ złoŜonej przez N. Fie-
dorowicz: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.11 – w spr. ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref 
wolnych od dymu tytoniowego: 
Zdaniem Przewodniczącego komisji, r. M. Horały, pro-
jekt jest dyskusyjny w prawnym aspekcie. Najlepszą 
formą wprowadzenia tego typu regulacji byłaby, zdaniem 
p. Horały, nowelizacja regulaminu porządkowego.  
Opinia pozytywna: 3/0/2 
Ad 2.  
W związku z prośbą Wiceprezydenta B. Stasiaka posta-
nowiono odstąpić od realizacji zaplanowanego pkt-u 
porządku przedmiotowego posiedzenia, dotyczącego 
przedstawienia informacji nt. aktualnego stanu oraz 
planów na przyszłość odnośnie budynków komunalnych 
przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8. Informację w tej sprawie 
komisja otrzyma od Wiceprezydenta w formie pisemnej, 
a jeŜeli radni uznają ją za niewystarczającą komisja 
powróci do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń.  
Komisja otrzymała pisemną informację przygotowaną 
przez Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu, dot. zadań 
przewidzianych do realizacji w roku 2010. 
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia komisji: 23 marca b.r.; 
godz. 17 
______________________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 24 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie Skarbnika Miasta Gdyni 
Krzysztofa Szałuckiego z realizacji budŜetu 
Miasta Gdyni w roku 2009. 

2. Realizacja budŜetu w pionach Wiceprezy-
dent Ewy Łowkiel i Wiceprezydenta Michała 
Gucia. 

W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydenci Ewa Łow-
kiel i Michał Guć oraz Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 
Szałucki.  
Ad 1. 
Skarbnik Krzysztof Szałucki omówił stopień realizacji 
zaplanowanego na rok 2009 budŜetu w zakresie wydat-
ków i dochodów Miasta podając dane zawarte w „Spra-
wozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2009 
rok”. 
Najmniejszy współczynnik realizacyjny (83 %) odnoto-
wano w wydatkach inwestycyjnych. 
Prof. K. Szałucki wskazał, iŜ w zakresie dochodów wła-
snych Gdynia nie odczuła skutków recesji.  
Ad 2. 
Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki poinformował, jakie 
wskaźniki realizacji budŜetu osiągnięto w działach oświa-
ty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej 
(zgodnie z danymi zawartymi w przywołanym wyŜej 
sprawozdaniu). 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili wątpliwości 
ani pytań do Wiceprezydentów.  
______________________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 25 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Wykonanie budŜetu 2009 w pionie Wicepre-
zydenta Marka Stępy: 

a/ inwestycje realizowane przez Wydział inwesty-
cji 
b/ działalność usługowa – Biuro Planowania 
Przestrzennego 

Ad 1.a 
Wykonanie budŜetu 2009, zaplanowanego na realizację 
inwestycji, przedstawiła Naczelnik Wydziału Inwestycji, 
pani Teresa Horiszna.  
Wartości kwotowe poniŜszych zadań, realizowanych w 
poszczególnych działach - jak w sprawozdaniu z realiza-
cji budŜetu 2009: 
Transport i łączność: 
Realizacja zadań wykazanych w rozdziale 6004 § 6050. 
Drogi publiczne na prawach powiatu: 
Realizacja zadań wykazanych w rozdziale 60015 § 6050. 
Naczelnik T. Horiszna wyjaśniła, jakie są przyczyny nie 
zakończenia w roku 2009 wszystkich, zaplanowanych do 
realizacji dokumentacji. Przede wszystkim jest to uciąŜ-
liwy, długotrwały proces uzgadniania projektów lub 
trudności z uzyskaniem warunków. W sytuacjach, gdy 
biura projektów wnioskują o przesuwanie terminów z 
uzasadnionych przyczyn, umowy są aneksowane. W 
przedmiotowym dziale kwestia niewydanych środków 
wiąŜe się z tymi właśnie trudnościami. 
Znacznie lepsze wskaźniki dotyczącą realizacji robót. 
Drogi publiczne gminne: 
 Realizacja zadań wykazanych w rozdziale 60016 § 6050. 
Turystyka: 
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 Realizacja  zadań wykazanych w dziale 630. 
Cmentarze: 
 Realizacja zadań wykazanych w rozdziale 71035 § 6050 
Pomorski Park Naukowo Technologiczny: 
Realizacja zadań  wykazanych w rozdziale 71095 § 6050. 
Zaplanowano zbyt wysoką kwotę na wydatki niekwalifi-
kowane (zgodnie ze złoŜonymi wnioskami). Nierozstrzy-
gnięcie przetargu na roboty rozbiórkowe spowodowało 
niskie wykonanie.  
Administracja Publiczna: 
Wykonanie w rozdziale 75023 § 6050  niŜsze od zakła-
danego ze względu na przesunięcie terminu zakończenia 
projektu budowlanego budynku urzędu. 
Oświata i Wychowanie: 
Realizacja zadań wykazanych w rozdziałach 80101 
(Szkoły Podstawowe) i 80120 (Licea Ogólnokształcące). 
Pomoc Społeczna: 
Realizacja zadania wykazanego w rozdziale 85202 § 
6050 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 
Realizacja zadań wykazanych w rozdziale 85406 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 
Realizacja zadań z rozdziałów 90001, 90004, 90015, 
90095. 
Utrzymanie Zieleni – zadania wykazane w rozdziale 
9004 . 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 
Realizacja zadań z rozdziałów 92109 i 92116. 
Kultura Fizyczna i Sport: 
Zadania wykazane w rozdziale 92601. 
Pytania członków komisji: 
Radny Tadeusz Szemiot poprosił o więcej informacji na 
temat realizacji dokumentacji przyszłościowej połączenia 
ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską – ulica 
Jana Nowaka Jeziorańskiego. 
Naczelnik T. Horiszna poinformowała, iŜ w ramach 
przedmiotowego zadania realizowane są dwie dokumen-
tacje projektowe. Pierwsza dotyczy ulicy Jana Nowaka 
Jeziorańskiego (praca nad dokumentacją została zakoń-
czona). Przedmiotem drugiej dokumentacji jest rozbudo-
wa ulicy Chwarznieńskiej. W tym przypadku prace pro-
jektowe zostały zakończone, natomiast nie został jeszcze 
zakończony proces przygotowywania inwestycji (trwają 
czynności związane z wydzieleniami oraz uzyskiwaniem 
decyzji z zakresu ochrony środowiska).  
W związku z uwagą radnego T. Szemiota, iŜ w tabeli 
sprawozdania na str. 118 mowa jest o jednej dokumenta-
cji (połączenie ulicy Chwarznieńskiej z Chwaszczyńską), 
Naczelnik T. Horiszna przyznała, iŜ drugi temat nie 
został przez pomyłkę odnotowany. Naczelnik powtórzy-
ła, iŜ w ramach wykazanych wydatków powstały dwa 
projekty. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Marek 
Łucyk , zwrócił uwagę, iŜ w części opisowej (str. 134 
sprawozdania) termin opracowania dokumentacji  przy-
szłościowej na budowę boiska sportowego i placu zabaw 
wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej  
został określony  na styczeń 2010 r.  
Radna Beata Łęgowska zapytała, czy wykazane w spra-
wozdaniu kwoty są kwotami zaplanowanymi na rok 
2009, czy teŜ wynikają z przetargów bądź kosztorysów.  
Naczelnik T. Horiszna przypomniała, iŜ w roku 2009 
budŜet działu inwestycji był zmieniany dwukrotnie. W 
części zmiany związane były ze zmianą kwot określo-
nych w wyniku przeprowadzonych przetargów. W więk-
szości przypadków zaplanowane wydatki na roboty w 
ciągu roku korygowane były do faktycznych wydatków 
(w tym zakresie poczynione zostały znaczne oszczędno-

ści). W przypadkach przetargów rozstrzygniętych w 
październiku, listopadzie i grudniu ub. r. takie korekty nie 
zostały jeszcze dokonane.  
Radna B. Łęgowska nawiązała do zadania dot. przebu-
dowy ulic Nasypowej i Zielonej pytając o termin, w 
jakim inwestor (Invest Komfort) zrealizuje zaplanowane 
na przedmiotowych ulicach rondo.  
Naczelnik wyjaśniła, iŜ inwestor zlecił wykonanie robót 
wykonawcy gminnemu. Taka decyzja pozwala na sku-
teczniejsze koordynowanie realizacji poszczególnych 
prac i w efekcie szybsze finalizowanie robót.  
Naczelnik wyjaśniała, iŜ większość robót związanych m. 
in. z uzbrojeniem podziemnym napotyka  trudności wy-
nikające z faktu, iŜ za kaŜdym razem odkrywane jest coś, 
czego – zgodnie z mapą – nie powinno być.  
Radny M. Łucyk zwrócił uwagę na prawidłowość zwią-
zaną z problemami występującymi przy realizacji inwe-
stycji – im mniejsze kwoty i mniejsza inwestycja, tym 
więcej trudności.  
Naczelnik wyjaśniła, iŜ w ślad za zawieranymi umowami 
na prace projektowe powinna iść zmiana budŜetu. W 
przypadkach małych tematów inwestycyjnych procedura 
przetargowa zwykle trwa długo. W efekcie terminy za-
kończenia robót przesuwają się, a co za tym idzie, takŜe 
płatności. Poza inwestycjami w dziale oświaty, prace nad 
dokumentacjami projektowymi dotyczącymi inwestycji w 
pozostałych działach uruchamiane były w ubiegłym roku, 
przy czym większość tych zadań zlecana była juŜ w roku 
2008. W tych przypadkach występuje najwięcej proble-
mów z zakończeniem opracowań. Zasadniczym powo-
dem jest długie czekanie na warunki, bardzo Ŝmudny 
proces uzgadniania projektów, trudności z uzyskaniem 
decyzji z zakresu uwarunkowań środowiskowych, które 
są niezbędnym elementem opracowania projektowego 
(bardzo często biura projektów kończą projekt, którego 
nie mogą dostarczyć z powodu braku decyzji). Takie są 
najczęstsze powody występowania o przyjęcie aneksów 
do umów w celu przesunięcia terminów zakończenia 
prac.  
W związku z pytaniem radnego T. Szemiota o powody 
tak długiego wydawania decyzji Naczelnik T. Horiszna 
wyjaśniła, iŜ przyczyna leŜy w samej procedurze. Jej 
początek to przyjmowanie korekty informacyjnej doty-
czącej przedsięwzięcia, w której wymagane jest zawarcie 
bardzo precyzyjnych danych, a tych nie moŜna podać na 
etapie przystępowania do prac projektowych. Dodatko-
wym utrudnieniem jest Ŝądanie przedłoŜenia wariantów 
realizacji przedsięwzięcia.  
Radną  B. Łęgowską interesowało, ile decyzji związa-
nych z procedurą wydawanych jest w samym urzędzie.  
Naczelnik wskazała na decyzje o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, wydawane przez wydział urbanistyki.  
Radna B. Łęgowska stwierdziła, iŜ jakkolwiek nie ma 
moŜliwości bezpośredniego wpływania na przepisy usta-
wowe, to jednak jest moŜliwość wpływania na pracę 
wydziałów urzędu.  
Naczelnik wyjaśniła, iŜ w większości nie są to decyzje 
wydawane przez wydziały urzędu.  
Ad 1.b. 
O realizacji budŜetu Biura Planowania Przestrzennego 
mówił Dyrektor biura Marek Karzy ński.  
Na wstępie prezentacji Dyrektor zaznaczył, iŜ nie naleŜy 
wyciągać wniosku z danych zamieszczonych w części 
dotyczącej działu 710, z których wynika, iŜ na działal-
ność bieŜącą wydano więcej niŜ na plany zagospodaro-
wania przestrzennego. Działalność bieŜąca to właśnie 
wykonywanie planów przez biuro, natomiast wydatki 
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zamieszczone w rozdziale 71004 wiąŜą się ze zlecaniem 
wykonania planów przez firmy zewnętrzne.  
Dyrektor poinformował o kosztach związanych z funk-
cjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej (na 6. 
spotkaniach zaopiniowano 10 planów). 
Koszty postępowania sądowego – brak wydatków wiąŜe 
się z faktem, iŜ biuro nie przegrało Ŝadnej sprawy. 
Dyrektor potwierdził słuszność spostrzeŜenia radnej B. 
Łęgowskiej -  iŜ zlecane są na zewnątrz małe opracowa-
nia - choć nie tylko, poniewaŜ zlecano teŜ realizację prac 
przekrojowych, szczególnie dotyczących Śródmieścia, 
np. studium transportowe.  
Radna B. Łęgowska poprosiła o wyjaśnienie zaleŜności 
pomiędzy opracowaniem planu a np. urządzaniem w 
określonych miejscach transportu (drogi) – czy leŜy to w 
gestii Biura Planowania Przestrzennego, czy teŜ w gestii 
Wydziału InŜynierii Ruchu? 
Dyrektor wyjaśnił, iŜ najczęściej opracowania przekro-
jowe dotyczące transportu zlecane były na zewnątrz. 
Oczywiście Wydział InŜynierii Ruchu zapoznaje się z 
przygotowanymi materiałami i akceptuje je, bądź nie. 
Zadanie planisty kończy się z kolei na wyznaczeniu 
działki, na której ma być usytuowana droga.  
______________________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 26 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Realizacja budŜetu 2009 w pionie Wiceprezydenta 
Bogusława Stasiaka.  
2. Sprawy róŜne. 
Ad 1. 
Prezentacji danych zawartych w Sprawozdaniu z wyko-
nania budŜetu w roku 2009 i komentarzy wyjaśniających 
dokonał goszczący na posiedzeniu Wiceprezydent Bo-
gusław Stasiak. 
Dochody z majątku Miasta: 
Stopień realizacji dochodów z majątku Miasta dowodzi, 
iŜ coraz lepsza jest egzekucja podatku od nieruchomości, 
takŜe od duŜych podmiotów gospodarczych mających 
problemy z realizacją swoich zobowiązań, a więc od 
Stoczni Gdynia i Stoczni Marynarki Wojennej.  
Drugą grupę stanowią podatki pobierane przez Urząd 
Skarbowy (PIT i CIT), w których gmina ma swój udział. 
W tym przypadku gmina ma niewielki wpływ na wyso-
kość dochodów – wykonanie jest w tym zakresie po-
chodną sytuacji gospodarczej.  
W sprzedaŜy mienia komunalnego stosuje się konse-
kwentnie zasadę nie obniŜania cen nieruchomości wy-
stawianych na przetarg (jest to powód niŜszego od zapla-
nowanego wykonania).  
Bardzo dobre, bo aŜ 120,5 %, jest wykonanie dochodów 
z dzierŜaw. 
Realizowanie przez wydział gospodarki nieruchomo-
ściami przypisanych mu zadań skutkowało wysokim 
wykonaniem planu w roku 2009.  
Wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej: 
Wszystkie, zaplanowane do realizacji zadania, zostały 
wykonane. Oddane zostały do uŜytku dwa budynki 
mieszkalne  
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami. Wykonanie poniŜej 100 % to efekt zaoszczędze-
nia na wycenach i wypłatach odszkodowań. 
Wiceprezydent podkreślił fakt nie zalegania gminy z 
wpłatami na fundusz remontowy za gminne lokale uŜyt-
kowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych (gmina 
jest uczestnikiem 500. wspólnot mieszkaniowych). 

W związku z pytaniem radnego Stanisława Borskiego o 
stan zadłuŜenia lokatorów mieszkań komunalnych Wice-
prezydent poinformował, iŜ zaległości (z odsetkami) w 
stosunku do Miasta wynoszą ponad 20 mln. zł., przy 
czym paradoksalnie liczba osób płacących czynsz i po-
chodne stanowi ponad 90 %. Na tak wysoką kwotę za-
dłuŜenia składają się wieloletnie zaległości. Największe 
zadłuŜenie generują budynki przejęte przez gminę – na 
ulicach Dickmana, Zamenhofa, śeliwnej i śelaznej.  
Pomoc społeczna – rozdział 85212 – świadczenia rodzin-
ne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i remonto-
we: 
Na gminy nałoŜono obowiązek realizowania przedmio-
towych działań.  
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe: 
Liczba odwołań od decyzji jest niewielka 
W związku z pytaniem radnej Beaty Łęgowskiej o nie-
rozpatrzone 1500 decyzji Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ są 
one w trakcie realizacji.  
Wykonanie inwestycji w dziale Gospodarki Mieszkanio-
wej: 
Informacja zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu.  
Wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego: 
Zwiększenia w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbu-
sowej, PEWiK i OPEC. 
Ad 2.  
Radny Tadeusz Szemiot postawił wniosek o zorganizo-
wanie posiedzeń komisji z udziałem Zarządu Agencji 
Rozwoju Gdyni oraz Zarządu Forum Kultury. Celem 
spotkań byłoby uzyskanie takich informacji jak: zamie-
rzenia spółek na rok 2010, stan kadrowy, poziom płac, 
stan przygotowania spółek do realizacji wytyczonych 
zadań.  
Przewodniczący Marek Łucyk  zapewnił, iŜ wniosek 
radnego T. Szemiota zostanie zrealizowany po sesji 
kwietniowej.  
Radna B. Łęgowska nawiązując do informacji będących 
przedmiotem punktu 1. niniejszego protokołu stwierdziła, 
iŜ widoczne są kłopoty ZDiZ, o czym świadczy chociaŜ-
by niskie wykonanie w zakresie realizacji lewoskrętów. 
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ przyczyną jest 
opóźnienie w przystąpieniu do etapu realizacji inwestycji.  
Wiceprezydent poinformował, iŜ z dniem 15 kwietnia b.r. 
część zadań realizowanych dotąd przez ZDiZ przekazana 
zostanie Wydziałowi InŜynierii Ruchu.  
Przyczyną kłopotów ZDiZ jest fakt, iŜ zawiaduje on 
obszarami eksploatacyjnymi Miasta zaniedbywanymi od 
kilkudziesięciu lat. Przykładem jest kanalizacja deszczo-
wa, która musi być w znacznej części odtworzona.  
Radny Stanisław Borski wskazał na wciąŜ nie zrealizo-
wane wnioski dotyczące nawierzchni jombowej ulic.  
Radna B. Łęgowska wyraziła zaniepokojenie faktem 
duŜego rozproszenia kompetencji i odpowiedzialności 
pomiędzy wydziałami urzędu.  
Radny Stanisław Borski wyraził opinię, iŜ stan w zakre-
sie realizacji drobnych inwestycji nie jest zadawalający.  
______________________________________________ 
 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 19 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia   
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
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4. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwał 
na Sesje RM 26.05.2010 r. 
5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 
komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
 Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Protokoły z dnia 21 kwietnia 2010 r. oraz 5 maja 
2010r. zostały przyjęte bez uwag. Protokół z dnia 17 
marca 2010 r., do którego radny Bogdan KrzyŜankowski 
wniósł poprawki poddany został dyskusji, w wyniku 
której odrzucono w głosowaniu (4/1/1) treść następującą: 
„Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 6 - 7 sierp-
nia 2009r. przez pracowników Biura Rzecznika Praw 
Dziecka w Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46 w 
Gdyni stwierdzono uchybienia, z których najistotniejsze 
zawarte zostały w cytowanym fragmencie: „ZastrzeŜenia 
budzi brak specjalistycznej opieki psychologicznej i 
terapeutycznej. Podejmowane czynności w tym zakresie 
wydają się być dalece niewystarczające. Wobec dzieci co 
do których zachodzi podejrzenie molestowania seksual-
nego lub innego rodzaju traumy nie podejmuje się kom-
pleksowej, długotrwałej i skutecznej terapii. Brak ten 
skutkuje pozbawieniem tych dzieci szansy na ustabilizo-
wanie swojej sytuacji emocjonalnej oraz prawidłowy 
rozwój. Zostały sformułowane następujące zalecenia (jak 
wyŜej)”. Zdaniem radnego Bartosza Bartoszewicza słowa 
powyŜsze nie padły na posiedzeniu. Radny Bogdan 
KrzyŜankowski wystąpił o umieszczenie ich w treści 
bieŜącego protokołu.   
Protokół o uzupełnionej treści w tekst pierwszej popraw-
ki radnego, został przyjęty w głosowaniu: 4/0/1. 
Ad 4. Zastępca Dyrektora MOPS pan Franciszek Bronk 
omówił kolejno projekty uchwał w sprawach: 
- upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania 
porozumień w imieniu Gminy Gdynia, dotyczących 
współdziałania z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego w sprawach określonych ustawą o pomocy 
społecznej dotyczących zadań własnych i zleconych 
gminie, opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVII/641/05 z 
dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrod-
kach interwencji kryzysowej oraz uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowi-
cza 3, opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/416/08 z 
27 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania, opinia 
pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wielo-
letniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organi-
zacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 przedstawił 
Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji Pozarządowych 
radny Bartosz Bartoszewicz. Po wysłuchaniu wyjaśnień 
członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt 
uchwały w głosowaniu: 5/0/0. 
Następny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w 
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie 
i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz 

wprowadzenia opłaty abonamentowej   zreferował radny 
Bogdan KrzyŜankowski. Na wstępie sprostował błędy 
formalne w projekcie, kolejno przytoczył argumenty 
strony wnoszącej projekt. Proponowane zmiany dotyczą 
zwolnienia z opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 
motocyklistów, którzy ze względów praktycznych nie są 
w stanie wykonywać zaleceń przepisów o umieszczaniu 
biletu z parkometru w sposób widoczny, nie naraŜając się 
na utratę dowodu opłaty (lub mandatu). Radny powołał 
się na przykłady z innych miast, m.in. Gdańska i Sopotu. 
UwaŜa takŜe, Ŝe naleŜy dąŜyć do ujednolicenia przepisów 
w obrębie Metropolii Trójmiejskiej, ponadto motocykli-
ści zajmują mniej miejsca i nie blokują ruchu drogowego. 
Obecna na posiedzeniu pani Alina Winiarska zwróciła 
uwagę na hałas powodowany przez motocyklistów, 
szczególnie dotkliwy w zabudowanym centrum Gdyni. 
Przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska zwróciła 
uwagę, Ŝe w świetle przepisów o ruchu drogowym moto-
cykle są pojazdami samochodowymi, podlegają więc 
takim samym prawom jak samochody, a w jednej z gmin 
zwolnienie z opłat zostało zaskarŜone do sądu. Opłatę 
moŜna wnieść sms-em. Motocykl zajmuje często całe 
miejsce postojowe, a poza tym tylko dwa pojazdy zostały 
ukarane mandatami, nie odnotowano równieŜ wielu skarg 
uŜytkowników motocykli. O planach wprowadzenia 
specjalnej stawki abonamentowej dla motocyklistów 
przypomniał radny Bartosz Bartoszewicz. Pani Alina 
Winiarska poruszyła problemy zgłaszane przez osoby 
niepełnosprawne, które przyjeŜdŜają swoimi samocho-
dami do przychodni lekarskich, a dla których dotarcie do 
czynnego parkometru z miejsca postojowego jest często 
nie lada wyzwaniem. Pomimo zgłaszanych zastrzeŜeń, 
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w 
głosowaniu: 4/0/0. 
Ad 5. Pani Alina Winiarska poprosiła o pomoc w utwo-
rzeniu na 4 i 5 piętrze przychodni lekarskiej przy ul. 
Armii Krajowej gabinetów rehabilitacyjnych. Zgłosiły się 
organizacje dysponujące sprzętem i środkami, potrzebu-
jące jedynie odpowiedniej powierzchni. Radny Bogdan 
KrzyŜankowski poparł inicjatywę, stwierdzając, Ŝe reha-
bilitacja byłaby niezbędnym uzupełnieniem działających 
w budynku usług zdrowotnych. UwaŜa, Ŝe sprawy zwia-
ne z wykupem budynku przez przychodnię i umoŜliwie-
niem rozszerzenia działalności, prowadzone od lat przez 
dr Bartnickiego, napotykają na problemy m.in. z powodu 
braku zasad prywatyzacyjnych przychodni. Komisja 
rozpozna sprawę. Radny Bogdan KrzyŜankowski pono-
wił prośbę o zorganizowanie spotkania z przedstawicie-
lami NFZ w celu omówienia dostępności mieszkańców 
do usług medycznych (programy profilaktyczne, medy-
cyna szkolna, poradnictwo specjalistyczne ze szczegól-
nym uwzględnieniem stomatologii. rehabilitacja, finan-
sowanie programu metadonowego).  

Ad 6. Przewodnicząca zapoznała członków komisji z 
treścią opinii prawnej dot. ograniczania sprzedaŜy tzw. 
dopalaczy. 

Ad 7.  Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 25 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata 
do KZG, 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
pomnika ks. Zawackiego, 
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
strefy płatnego parkowania, 

4. Propozycja nazwy ulicy – ul. 
W.Roszczynialskiego. 

Ad. 1 
Na czerwcową sesję komisja wniesie projekt uchwały w 
sprawie powołania delegata do KZG – pani radnej Beaty 
Łęgowskiej – 4/0/0. 
Ad. 2 
Opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 3 
Opinia negatywna – 0/4/0. 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z propozycją. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu i Komisja Kultury – po-
siedzenie wspólne – 26 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 
Sportu – przyjęto bez uwag. 

2. Następne posiedzenie Komisji Sportu – 1 
czerwca, godz. 15.00, stadion GOSiR. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi: 
Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/0, 
Komisja Kultury – opinia pozytywna – 4/0/0 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
wzniesienia pomnika ks. Zawackiego. Opinia 
pozytywna (Komisja Kultury) – 4/0/0. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie strefy płatnego par-
kowania – Komisja Sportu – opinia negatywna 
– 1/2/1. 

______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 27 maja: 
 
Porządek posiedzenia – zapoznanie się z sytuacją 
placówki w aspekcie finansowym, organizacyjnym 
oraz ze stanem technicznym budynku. 
Wiceprezydent Ewę Łowkiel, członków komisji oraz 
przedstawicielki związków zawodowych pracowników 
oświaty gościła Dyrektor  Judyta Śliwi ńska. 
Dyrektor J. Śliwi ńska poinformowała o przedsięwzię-
ciach remontowych realizowanych w bieŜącym roku, w 
ramach przyznanych placówce środków budŜetowych. 
Kontynuowany jest remont sanitariatów, przeprowadzony 
zostanie remont dachu. W większości klas wymienione 
zostały okna. Urządzona została sala dla dzieci niepełno-
sprawnych ( w szkole funkcjonują klasy integracyjne).  
Dyrektor poinformowała o organizowaniu zajęć dla 
dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły. Prowadzo-
ne są lekcje rysowania, dzieci uczą się wierszy. Rodzice 
mogą zostawić dzieci pod opieką nauczycieli na dwie lub 
trzy godziny.  
W ramach „otwartej szkoły” organizowane są zajęcia 
sportowe. 
Do kwestii „otwartej szkoły” nawiązał radny Zygmunt 
Zmuda Trzebiatowski pytając czy sala gimnastyczna jest 
dostępna dla mieszkańców.  

Dyrektor odpowiedziała twierdząco. Z boiska szkolnego 
korzystają druŜyny osiedlowe, druŜyny straŜaków i poli-
cjantów.  
W związku z pytaniem radnego Z. Trzebiatowskiego o 
moŜliwość korzystania z boiska przez grupy nieformalne 
Dyrektor poinformowała, iŜ mieszkańcy mają moŜliwość 
zapoznania się z grafikiem zajęć na boisku, w którym 
podana jest informacja kiedy i w jakich godzinach z 
boiska mogą korzystać niezrzeszeni mieszkańcy.  
Dyrektor J. Śliwi ńska poinformowała takŜe o  liczbie klas 
utworzonych dla poszczególnych grup wiekowych. W 
szkole funkcjonują dwie „zerówki” dla 6-latków (28. 
dzieci) i 5-latków (9. dzieci), trzy klasy pierwsze dla 7-
latków (w tym dwie klasy integracyjne). W przyszłym 
roku szkolnym utworzona zostanie jedna pierwsza klasa 
dla 6-latków, która będzie liczyć ponad 20. dzieci. Ro-
dzice 5-latków zostali poinformowani, iŜ „zerówka” w 
przyszłym roku szkolnym będzie liczyć nie więcej niŜ 28. 
dzieci.  
Wiceprezydent poinformowała członków komisji o za-
adaptowaniu pomieszczeń na parterze, na potrzeby filii 
Miejskiej Biblioteki. Przestrzeń budynku, w którym 
mieści się Zespół Szkół, jest zbyt duŜa w stosunku do 
aktualnych potrzeb. W ten sposób realizuje się teŜ postu-
lat, aby szkoły pełniły w szkołach funkcje tak edukacyj-
ne, jak i kulturalne.  
Dyrektor nawiązując do powyŜszego poinformowała o 
organizowaniu przez samorząd uczniowski seansów 
filmowych. 
Radnego Z. Trzebiatowskiego interesowała kwestia 
radzenia sobie z generującym na ogół problemy sąsiedz-
twem szkoły podstawowej z gimnazjum.  
Dyrektor wyjaśniła, iŜ problem ten rozwiązuje fakt, iŜ 
dzieci z zerówek oraz klas 1 – 3 rozpoczynają później 
zajęcia, tj. o godzinie 8:10. Jeśli rodzic musi dziecko 
przyprowadzić wcześniej, moŜe skorzystać ze świetlicy.  
Ponadto p. Śliwi ńska poinformowała, iŜ etatów w świe-
tlicy jest 3,5, natomiast nauczycieli 77.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni po terenie szko-
ły. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 1 czerwca: 
 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe na terenie bu-
dowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej. Po 
terenie budowy oprowadzali panowie Janusz Boczeń z 
Budimexu (generalny wykonawca) i Jerzy Jałoszewski 
(dyrektor GOSiR). 
W tej chwili wznoszone są trybuny i pomieszczenia pod 
nimi. Na placu budowy pracuje 350 osób. Bardzo nie-
sprzyjająca aura (długa, śnieŜna zima, chłodna, późna 
wiosna, obfite opady) spowodowała opóźnienia w har-
monogramie prac. Mimo to juŜ w sierpniu będzie układa-
na murawa, a termin ukończenia nie jest znany. Pierwsze 
mecze zostaną rozegrane wiosną 2011 roku. 
Gdyński stadion jest stadionem zapasowym na Euro 2012 
r. 
Kluby w opinii J.Jałoszewskiego nie powinny korzystać 
ze stadionu za darmo. Lepsze warunki oglądania ściągają 
na stadion więcej widzów, dzięki czemu moŜna będzie 
sprzedać więcej biletów. Trybuny będą zadaszone (osło-
nięta przed deszczem), co jeszcze bardziej poprawi kom-
fort kibiców. 
Następnie p. Jerzy Jałoszewski odpowiadał na szczegó-
łowe pytania członków komisji. 
______________________________________________ 
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Komisja Rewizyjna – 15 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Agencja Rozwoju Gdyni – działalność, wyniki 
finansowe (stan na 2009 rok), kompetencje. 

2. Forum Kultury – j.w. 
3. Pismo p. Z. Kozaka w spr. „nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Zarządu Dróg i Zieleni. 
4. Wizytacja inwestycji:  ul.  Bosmańska;  stadion 

piłkarski; węzeł Wzg. Św. Maksymiliana 
Ad 1. 
Kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji Rozwoju 
Gdyni omówili Wiceprezydent Bogusław Stasiak i Na-
czelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Jerzy Cie-
śliński.  
Członkowie komisji zostali poinformowani o formie 
organizacyjnej agencji, wysokości kapitału zakładowego, 
wynagrodzeniu prezesa, aktywach.  
Wydział Nadzoru Właścicielskiego prowadzi stały moni-
toring tego rodzaju podmiotów (badanie parametrów 
finansowych). Informacje kwartalne w tym zakresie są 
modyfikowane stosownie do zmian kapitałowych, co 
znajduje odzwierciedlenie w uchwałach budŜetowych 
RM. Dane ekonomiczne za rok 2009 wykazują stratę, co 
legło u podstaw działań mających na celu podwyŜszenie 
kapitału zakładowego. Pierwszy okres obrachunkowy to 
czas, w którym zazwyczaj podmioty generują wynik 
ujemny. Wynik ten moŜna uznać za standardowy i nie 
odbiegający od wyników innych tego typu podmiotów w 
pierwszym okresie działalności.  
Wiceprezydent  powołał się na przepisy wyŜszego rzędu, 
zgodnie z którymi podmiotom funkcjonującym na rynku i 
stanowiących własność samorządu lub innych podmio-
tów korzystających ze środków pomocowych, moŜna 
udzielić pomocy finansowej w wysokości do 200 tysięcy 
EURO, w okresie 3-letnim.  
Wiceprezydent poinformował, jakie projekty były i są 
przedmiotem działalności spółki oraz jakie kwoty wiąŜą 
się z ich realizacją (szczegóły ujęte będą w materiale 
przygotowanym dla członków komisji przez wydział 
nadzoru właścicielskiego). 
Przychody jakie uzyskała spółka na koniec marca b. r. 
wskazują, iŜ  spółka powinna w niedługim czasie osią-
gnąć płynność finansową.  
Jak na spółkę, która dopiero rozpoczęła swoją działal-
ność, jej aktywność jest duŜa. Agencja realizuje przypi-
sane jej zadania.  
Radny T. Szemiot uszczegółowił, jakie dokumenty są 
przedmiotem jego zainteresowania uzyskując zapewnie-
nie Wiceprezydenta, iŜ zostaną one dostarczone w pakie-
cie dokumentów, jakie wydział przygotuje dla członków 
komisji.  
Radnego T. Szemiota interesowała kwestia relacji spółki 
z Forum Kultury oraz urzędem. Radny stwierdził, iŜ 
róŜnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez agen-
cję są teŜ współorganizowane przez odpowiednie komór-
ki urzędu.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ między obiema  
spółkami, z racji ich specyfiki, nie ma współpracy. Agen-
cja podlega ustawie o zamówieniach publicznych. 
Jeśli chodzi o granice pomiędzy działaniami promocyj-
nymi realizowanymi przez Miasto a działaniami agencji 
działania doraźne, bieŜące są realizowane przez Miasto, 
natomiast agencja realizuje projekty, do których realizacji 
Miasto nie przystępuje. Agencja pozyskuje środki w 
przetargach, aplikacjach do środków unijnych (w przy-

wołanym wyŜej pakiecie dokumentów zawarta teŜ będzie 
informacja nt. aplikacji składanych przez spółkę oraz 
przetargów, do których przystępowała i zamierza przy-
stąpić).  
Zdaniem radnej Beaty Łęgowskiej przystąpienie przez 
nowy podmiot jakim jest agencja do realizacji powaŜ-
nych projektów jest duŜym osiągnięciem 
Nawiązując do  informacji dotyczącej jednego z zadań 
realizowanego przez  spółkę, tj. badań rynku turystycz-
nego,  radny Marcin Wołek zapytał, czy zakres badań 
ankietowych będzie poszerzany.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ odpowiedź na powyŜsze 
pytanie będzie jednym z elementów przywoływanego 
wyŜej pakietu dokumentów.  
Radny T. Szemiot stwierdził, iŜ na terenie Gdyni działają 
podmioty niekomunalne, zajmujące się podobną działal-
nością co agencja. Np. aktywność Gdyńskiej Fundacji 
Gospodarczej ma niemal bliźniaczy charakter. Czy za-
sadne było powołanie podmiotu, który konkuruje z pod-
miotami juŜ funkcjonującymi? 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ przesłanką utworzenia spółki 
były korzyści dla gminy wynikające z powstania podmio-
tu, który moŜe funkcjonować na rynku zamówień pu-
blicznych. Inną istotną korzyścią jest fakt, iŜ spółka 
będzie realizowała zadania dotychczas rozproszone po-
między róŜne komórki.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ za 6 miesięcy zostanie przy-
gotowane sprawozdanie dot. działalności spółki w pierw-
szym półroczu bieŜącego roku.  
Ad 2. 
Wiceprezydent B. Stasiak przekazał ten sam rodzaj in-
formacji na temat Forum Kultury, jak w punkcie 1. 
Sprawozdanie jakie zostanie sporządzone z działalności 
spółki obejmie parę miesięcy 2009 (została zarejestrowa-
na w 2. połowie ub. r.) i rok 2010. 
Spółka została powołana jako podmiot, który ma na celu 
realizację inwestycji – 3. obiektów, w których będą się 
mieścić instytucje kultury (teatr, mediateka, galeria). W 
ubiegłym roku realizowano przede wszystkim wstępne 
prace związane z tym przedsięwzięciem. Było to m. in. 
zamawianie ekspertyz, prowadzenie negocjacji związa-
nych z wyborem narzędzia finansowego i wyłonieniem 
podmiotu, który byłby w stanie sfinansować przedsię-
wzięcie. Ponadto były to prace związane z pracami plani-
stycznymi (przygotowywanie dokumentacji projektowej i 
wykonawczej). Spółka będzie  podmiotem inwestycyj-
nym. Po zrealizowaniu inwestycji zadaniem spółki będzie 
udostępnianie nieruchomości na rzecz 3. w/w placówek 
kulturalnych.  
Nie moŜna jeszcze mówić o wyniku finansowym, ponie-
waŜ nie jest sporządzony bilans. Na razie jest do dyspo-
zycji rachunek zysków i strat z ub. r. Środki spółki są na 
lokacie, z których odsetki pozwalają na finansowanie 
bieŜących wydatków. Na razie spółka nie ma przycho-
dów. Na początku 2010 r. wysłano do banków zaprosze-
nia ofertowe. Przeprowadzona została seria spotkań z 
przedstawicielami róŜnych banków.  
W związku z pytaniem radnego T. Szemiota o sposób 
wyłonienia kandydata, który objął stanowisko Prezesa, 
Wiceprezydent poinformował, iŜ zarówno w przypadku 
Forum, jak i Agencji, nie zastosowano procedury konkur-
sowej.  
W związku z kolejnym pytaniem radnego T. Szemiota - o 
termin przystąpienia do realizacji przyjętej koncepcji - 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ w związku z decyzją admini-
stracyjną Wojewody, który skierował do ponownego 
rozpatrzenia decyzję Prezydenta Gdańska trwa obecnie 
etap administracyjny. Równolegle prowadzone są prace 
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nad dokumentacją techniczną, projektem wykonawczym, 
analizami oddziaływania na środowisko. Na obecnym 
etapie nie jest moŜliwe podanie terminu rozpoczęcia 
realizacji  inwestycji.  
Radny T. Szemiot zwrócił uwagę, iŜ wymienione przez 
Wiceprezydenta takie zadania jak wykonanie dokumen-
tacji są realizowane w urzędzie.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ część zadań jest 
realizowana w urzędzie, część jest zlecana do realizacji 
na zewnątrz (np. analiza oddziaływania na środowisko).  
W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Marka Łu-
cyka Wiceprezydent zadeklarował przygotowanie do 
wiadomości członków komisji pakietu dokumentów nt. 
spółki i jej działalności.  
Ad 3.  
Do zagadnień poruszonych w piśmie p. Z. Kozaka od-
niósł się Wiceprezydent Marek Stępa.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ na podstawie  treści pisma 
trudno dociec, o jakie nieprawidłowości w ZDiZ chodzi. 
Faktem jest natomiast, iŜ w opinii prawnej sporządzonej 
po pewnym czasie funkcjonowania ZDiZ wskazano, iŜ 
rozdzielenie kompetencji pomiędzy ZDiZ a Wydziałem 
InŜynierii Ruchu budzi wątpliwości. W momencie powo-
ływania ZDiZ prawnicy opierali się na funkcjonowaniu w 
systemie prawnym pojęcia zarządzającego drogami jak i 
pojęcia zarządzającego ruchem. Ta próba rozdzielenia 
kompetencji okazała się bardzo trudna w praktyce, dlate-
go postanowiono z takiego podziału zrezygnować i spra-
wić, aby cała sfera zarządzania bieŜącego w zakresie 
dróg i ruchu skupiła się w ZDiZ.  
Z kolei do zadań Biura InŜynierii Ruchu (bo w istocie nie 
jest to – jak pisze autor pisma – wydział) naleŜą takie 
zagadnienia jak nadzór nad wdraŜaniem nowych techno-
logii, w tym zarządzanie ruchem Three Stars, który jest 
największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. 
Biuro to współpracuje z Biurem Rozwoju Miasta, które 
jest jednostką organizującą prace związane z planami, ale 
w zakresie sieci dróg kompetencje ma właśnie Biuro 
InŜynierii Transportu. Do kompetencji Biura naleŜy teŜ 
współpraca z zagranicznymi partnerami w zakresie roz-
woju transportu miejskiego. Z kolei system płatnego 
parkowania jest w zarządzie ZDiZ, ale w aspekcie wpły-
wu systemu na transport w mieście analizowany jest 
przez Biuro InŜynierii Transportu. Tak więc Biuro wyko-
nuje szereg prac z zakresu intelektualnego przygotowy-
wania działań w systemie transportowym, co potem, w 
zakresie praktycznym, jest nadzorowane przez ZDiZ.  
Radny Marcin Wołek wnioskował o zwiększenie, w 
miarę moŜliwości, etatów w Biurze InŜynierii Ruchu. 
Uzasadniając wniosek radny zwrócił uwagę, iŜ w roku 
2013 skończy się kolejny okres programowania UE. W 
opinii części ekspertów o wysokości środków otrzymy-
wanych w kolejnym okresie (2014 – 2020) z UE decy-
dować będzie zaangaŜowanie w realizację tzw. miękkich 
projektów, w których nacisk kładziony jest na wymianę 
doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej. 
Radny podkreślił, i Ŝ jest to poŜądany kierunek rozwoju 
Biura.  
Wiceprezydent poinformował o tematyce niektórych 
projektów, w których realizację jest aktualnie zaangaŜo-
wane Biuro (m. in. alternatywne sposoby poruszania się 
po mieście, popularyzacja transportu trolejbusowego). 
Biuro aspiruje do projektu, którego celem jest wspieranie 
rozwoju transportu rowerowego (budowanie przychylno-
ści pracodawców dla pracowników dojeŜdŜających do 
pracy na rowerach, budowanie infrastruktury niezbędnej 
dla sprawnego funkcjonowania rowerzystów). 

Odnosząc się do meritum wniosku radnego Wołka, pan 
Stępa poinformował, iŜ w  ramach środków przeznacza-
nych na realizację danego projektu moŜna zatrudnić 
dodatkowego pracownika. W bieŜącym roku planowane 
jest zatrudnienie przez Biuro dodatkowo jednego pra-
cownika (obecnie jest 8,55 etatów).  
Odnosząc się do pytania radnego T. Szemiota na temat 
ewentualnego włączenia Biura InŜynierii Transportu w 
struktury Biura Planowania Przestrzennego Wiceprezy-
dent stwierdził, iŜ taki krok byłby uzasadniony w przy-
padku współpracy tylko w zakresie prac projektowych, 
ale działania Biura InŜynierii Transportu wykraczają poza 
ten zakres.  
Ad 4.  
W wizytowaniu inwestycji (ulica Bosmańska, stadion 
piłkarski, węzeł Wzg. Św. Maksymiliana) towarzyszyli 
członkom komisji Naczelnik Wydziału Realizacji Inwe-
stycji Teresa Horiszna oraz Wiceprezydent M. Stępa. 
W przypadku ulicy Bosmańskiej stwierdzono, iŜ prace 
posuwają się zgodnie z harmonogramem. Naczelnik 
Horiszna zapowiedziała, iŜ oddanie odcinka do ulicy 
Zielonej zaplanowane jest na dzień 30 czerwca b.r. 
Postęp prac na wizytowanych inwestycjach członkowie 
komisji uznali za satysfakcjonujący.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 16 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na 44 sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni 
Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.2.- w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010: 
Proponowane w poszczególnych paragrafach zmiany 
omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta 
Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Radny T. Szemiot przypomniał o deklaracji, iŜ w razie 
moŜliwości będą uwzględniane w zmianach budŜetowych 
projekty zgłaszane przez komisje. W przedkładanych 
zmianach brak takich propozycji. To, plus zmniejszenie 
budŜetu o ponad 4 mln. zł. sprawia, iŜ radny odczytuje to 
jako ostroŜność w planowaniu wydatków. 
Pan K. Szałucki wskazał na mniejsze dochody z tytułu 
podatku PIT oraz z tytułu sprzedaŜy nieruchomości. 
Dochody z innych źródeł realizowane są na zadawalają-
cym poziomie. Obecna sytuacja nie pozwala na wprowa-
dzanie dodatkowych wydatków.  
Opinia pozytywna: 6/1/0 
4.3.- w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
Przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni.  
Na pytanie Przewodniczącego komisji, radnego Zygmun-
ta Zmudy Trzebiatowskiego, czy procedura związana z 
zaciągnięciem kredytu dopiero się rozpocznie p. K. Sza-
łucki odpowiedział twierdząco.  
Opinia pozytywna: 5/1/0 
4.6. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. przystąpienia 
Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: 
INTERFACE … 
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O projekcie oraz powodach zmiany uchwały mówił p.o. 
koordynatora projektu na terenie Gdyni, pan Jakub Urba-
niak.  
Konieczność zmiany wiąŜe się z przejęciem przez Gdy-
nię zadań realizowanych dotąd przez Gdańsk, który – z 
nieznanych przyczyn – zrezygnował z prowadzenia 
projektu. Generalnie zadania Gdańska miały ten sam 
charakter co zadania Gdyni. Zmiana związana będzie z 
większym wkładem finansowym Gdyni.  
BudŜet zaangaŜowanych w realizację projektu partnerów 
zwiększa się z uwagi na realizację nowych inwestycji 
(m.in. ustawienie telebimów w centrum) oraz zwiększe-
nie kwot dot. ekspertyz  z zakresu transportu morskiego, 
dostępności do terminali, itp.  
Na utworzenie połączenia promowego Gdyni z miastem 
Bałtijsk są bardzo duŜe szanse. Stosowne porozumienia 
zostały zawarte z miastem Bałtijsk na poziomie ministe-
rialnym.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak: 
4.16- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie /…/ nieruchomo-
ści /…/ poł. przy ul. Rybińskiego 41: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.17- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ  /…/ nierucho-
mości  poł. przy ul. Śląskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.18- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Lnianej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.19- w spr. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na 
okres 15 lat nieruchomości poł. przy ul. Siedleckiej 4: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.20- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Źródło Marii: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.21 – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Witomińskiej 723: 
Opinia jednogłośnie pozytywna:  7 gł. za 
4.22- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości zajętych pod pas drogowy ulicy Dickmana: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.23- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości przeznaczonych pod drogę publiczną: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.24- w spr. zmiany Uchwały RMG /…/zamiany nieru-
chomości /…/ na nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Kosakowo: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Pkt 1 aneksu do porządku – w spr. skargi /…/ w spr. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Działki Leśne – rejon ulicy 
Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej: 
Przedmiot skargi omówiła radca prawny Anna Wołejko.  
Tryb siedmiodniowy wniesienia projektu pod obrady RM 
wynika z wpłynięcia skargi w dniu 7 czerwca b.r. 
Wiceprezydent M. Stępa podkreślił, i Ŝ działka, wbrew 
twierdzeniu skarŜących, nie posiadała przed uchwaleniem 
planu bezpośredniego dostępu do ulicy Kieleckiej. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty omówił Wiceprezydent Marek Stępa: 
4.9. – w spr. zmiany porozumienia /…/ o realizacji zadań  
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
gminy Kosakowo: 
Zmiana wiąŜe się z faktem, iŜ Dyrektor ZKM jest obec-
nie dyrektorem jednostki budŜetowej, a nie – jak wcze-
śniej – dyrektorem zakładu budŜetowego, dlatego szcze-
gółowe porozumienia z gminami powinny być podpisy-

wane przez Prezydenta (uzasadnienie odnosi się takŜe do 
2. kolejnych projektów). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.10- w spr. zmiany porozumienia /…/ w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejhe-
rowo: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.11- w spr. zmiany porozumienia /…/ w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego na obszarze Rumi: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.26 – w spr. powołania przedstawiciela Gminy Miasta 
Gdyni w skład Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chyloni”: 
Projekt omówił radny Andrzej Kieszek.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2.  
Radny T. Szemiot podniósł kwestię zakłóceń w dostawie 
wody, które – jak informował – miały bardzo często 
miejsce w ciągu ostatniego miesiąca na Witominie, Dą-
browie i Karwinach.  
Radny zaproponował wystosowanie do OPEC zapytania 
o przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Radny St. Borski wyraził przekonanie, iŜ przerwy w 
dostawie wody spowodowane są awariami. OPEC jest 
jednostką samofinansującą się i brak sprzedaŜy jest dla 
tego podmiotu stratą. Z pewnością przerwy w dostawie 
wody nie są związane z niemocą OPEC. 
Radny J. Miotke poinformował, iŜ zaplanowana do usu-
nięcia awaria węzła na ObłuŜu w ciągu 2. tygodni prze-
ciągnęła się do okresu ponad 5. tygodni. Prace bardzo źle 
wpłynęły na jakość komunikacji. Na interwencje radnego 
w przedmiotowej sprawie udzielano informacji, iŜ sto-
sowne zawiadomienia zostały wywieszone na klatkach. 
Informacje zawarte w zawiadomieniach  miały się jednak 
nijak – jak stwierdził radny – do rzeczywistości.  
PowyŜsze potwierdziła radna D. Reszczyńska, mieszkan-
ka dzielnicy, na terenie której miała miejsce awaria. 
Mieszkańcy pozbawieni byli dostaw ciepłej wody.  
Radny T. Szemiot ponowił swój wniosek podkreślając, iŜ 
taki stan rzeczy trwa od jesieni ub. roku. Kolejne awarie 
miały miejsce w maju i czerwcu b.r. 
Przewodniczący Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zadekla-
rował przygotowanie pisma z zapytaniem i dostarczenie 
go Dyrektorowi OPEC z prośbą o pisemną odpowiedź. 
Przewodniczący zapewnił, iŜ w przypadku gdy odpo-
wiedź nie usatysfakcjonuje członków komisji, zorgani-
zowane zostanie spotkanie z udziałem przedstawicieli 
OPEC. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 17 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010: 
Proponowane zmiany omówił, zgodnie z treścią załącz-
nika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
W związku z pytaniem Przewodniczącej Mirosławy 
Borusewicz, czy wykazane w dziale oświaty środki dla 
Akademickiego L.O. stanowią całkowity koszt remontu, 
pan Szałucki poinformował, iŜ zgodnie z jego wiedzą 
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Wiceprezydent Ewa Łowkiel stara się jeszcze o środki na 
wyposaŜenie.  
Odnosząc się z kolei do środków związanych z Miejskim 
Kalendarzem Imprez Przewodnicząca zapytała, czy 
wszystkie wykazane imprezy są zaplanowane w budŜe-
cie.  
Prof. K. Szałucki odpowiedział twierdząco dodając, iŜ 
pierwotnie zaplanowane środki były mniejsze od obecnie 
proponowanych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 2 gł. za 
4.3. – w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
Projekt omówił p. K. Szałucki szczegółowo uzasadniając 
konieczność wszczęcia procedur wiąŜących się z zacią-
gnięciem kredytu.  
Opinia pozytywna: 2/0/1 
4.1. – w spr. nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni 
Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi: 
Radny Mariusz Bzdęga zwrócił uwagę, iŜ w informacji 
stanowiącej uzasadnienie projektu nie podano, Ŝe Profe-
sor J. Buzek kandydował do PE dwukrotnie, z listy PO. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.13- w spr. załoŜenia XVI L.O. Specjalnego w Gdyni, ul. 
Energetyków 13: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.14- w spr. zmiany nazwy ZSZ Nr 2 na Zespół Szkół 
Ekologicznych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.15 – w spr. zmiany nazwy ZSZ Nr 1 na Zespół Szkół 
Rzemiosła i Handlu …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-05-20: 
 
15070/10/V/M - objęcia udziałów w podwyŜszonym 

kapitale zakładowym Agencji Rozwoju 
Gdyni Sp. z o. o. w Gdyni 

15071/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego 
z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni” 

15072/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/801/UI/285/W/2009 dotyczącej zadania 
pn.: „Zagospodarowanie terenu ulic: Wid-
na, Rolnicza, StraŜacka w Gdyni” 

15073/10/V/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie wypisów i wyrysów z map ewiden-
cyjnych gruntów do celów informacyjnych 
dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji 
zadań gminnych 

 
2010-05-25: 

 
15074/10/V/P - udźwiękowienia strony 

www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA 
WebReader 

15075/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kul-
tur Świata Globaltica 2010 

15076/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/444/OK/16/W/2010 z dnia 5 marca 
2010r. pomiędzy Gminą Gdynia a Panem 
Pawłem Goetz 

15077/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczenia dla Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koła przy Stoczni Gdynia S.A. 
w celu prowadzenia spotkań w Zespole 
Szkół Technicznych w Gdyni 

15078/10/V/O - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora: Przedszkola Samorządowego 
Nr 52, Szkoły Podstawowej Nr 23, Szkoły 
Podstawowej Nr 26 w Gdyni 

15079/10/V/O - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1, 4 i 5, V Liceum Ogólnokształcą-
cego, Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastro-
nomicznych, Technikum Transportowego, 
MłodzieŜowego Domu Kultury oraz Szkol-
nego Schroniska MłodzieŜowego w Gdyni 

15080/10/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2010 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 

15081/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o.o. 

15082/10/V/M - usunięcia awarii kanalizacji desz-
czowej przy budynku mieszkalnym ul. Sta-
rowiejska 42-48 w Gdyni 

15083/10/V/M - wykonania remontu schodów osie-
dlowych przy ul. Powstania Wielkopolskie-
go 78 w Gdyni 

15084/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługujących osobom fi-
zycznym udziałów wynoszących 278/1000 
części oraz 296/1000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwarznień-
skiej, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni 

15085/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
zajętych pod inwestycję budowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej w ob-
szarze objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni re-
jon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śli-
skiej 

15086/10/V/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni przy ul. Chy-
lońskiej 61, nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej 

15087/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 
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15088/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kalksztajnów – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

15089/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/8/D/10 z dnia 1 lutego 2010 r., przed-
miotem której jest grunt połoŜony w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej/ Korzennej 3A 

15090/10/V/M - zmiany umowy dzierŜawy i sporzą-
dzenia aneksu nr 1 do umowy 
MG/153/D/2008 z dnia10.09.2008 r. 

15091/10/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/187/92 z dnia 12 czerwca 1992 roku 
przedmiotem której jest grunt połoŜony na 
placu targowym - pawilon handlowy nr 354 

15092/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowa-
nego w hali płaskiej – pawilon handlowy nr 
235 

15093/10/V/M - uniewaŜnienia konkursu na „Opra-
cowanie koncepcji organizacji i promocji 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2010” ogłoszonego zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 13971/10/V/M, 
oraz ponownego ogłoszenia i akceptacji 
treści regulaminu konkursu 

15094/10/V/M - przyjęcia treści umowy z firmą Pro-
mare Sp. z o.o. - organizatorem XI Spo-
tkania Biznesu Morskiego WybrzeŜa Gdań-
skiego „Wspólna Kaczka 2010” w dniu 8 
października 2010 roku 

15095/10/V/M - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na usługę wykonania projek-
tu realizacyjnego udostępnienia rekreacyj-
nego i edukacyjnego oraz oznakowania in-
formacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa 
Redłowska” 

15096/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na robotę budowlaną: „Bu-
dowa schodów terenowych przy ul. Orlat 
Lwowskich w Gdyni” 

15097/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji 
kanalizacji deszczowej z retencją kanałową 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy 
Izydy i ulicy Apollina od skrzyŜowania z ul. 
Amona do końca zabudowy” 

15098/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.00 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z realizacją zadania 
pn. „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasy-
powej wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni” 

15099/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 03.11.2009 
r. dotyczącej rozbudowy ulicy Izydy i ulicy 
Apollina w Gdyni 

15100/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Przebudowa skrzyŜowania ul. Cze-
ladniczej z ul. Snycerską w Gdyni” 

15101/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Budowa 
rowu odprowadzającego wody opadowe i 

roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puc-
kiej wraz z budową drogi wewnętrznej słu-
Ŝącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd 
do przedsiębiorstw usytuowanych w są-
siedztwie rowu” 

15102/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla przebu-
dowy zarurowanego potoku Przemysłowe-
go w ulicy Racławickiej w Gdyni na odcinku 
ok. 85 m 

15103/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowa ciągu pieszego oraz scho-
dów terenowych przy ul. Redłowskiej w 
Gdyni wraz z remontem kanalizacji desz-
czowej w ul. Korczaka 

15104/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamó-
wienia uzupełniającego – rozbudowa moni-
toringu wizyjnego Miasta Gdyni 

15105/10/V/M - wykonania prac remontowych i 
modernizacyjnych pomieszczeń socjalno – 
technicznych dla potrzeb Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i Systemu Monitorin-
gu Wizyjnego Miasta przy ul. Władysława 
IV 12-14 w Gdyni 

15106/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Przygotowanie i prowadzenie po-
stępowania o zamówienie publiczne” dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

15107/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/112/OK/2/W/2010 z dnia 29 stycznia 
2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Wydawnictwem Słowo/Obraz/Terytoria 
spółka z o.o. 

15108/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack festynu „Noc 
Świętojańska” 

15109/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Chylonia i Cisowa festynu pn. 
„Święto ulicy Chylońskiej” 

15110/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego 
pod hasłem „Rozpoczęcie lata” 

15111/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w 
upowszechnianiu kultury 

15112/10/V/P - udzielenia zamówienia na emisję w 
TVP Ogólnopolskiej reklam promujących 
35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

15113/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotki o tematyce kulturalnej 

15114/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

15115/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i kolejnego ogłoszenia 
sprzedaŜy w drodze przetargu ofertowego 
jednego samochodu osobowego, drugiego 
przekazania do demontaŜu 

15116/10/V/S - zmiany zarządzenia nr14764/10/V/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
29.04.2010 w sprawie wyraŜenia zgody na 
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego 
OSP Wiczlino 
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15117/10/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
pomiarów ochronnych instalacji elektrycz-
nych w budynkach UMG przy ul. 10-go Lu-
tego 24 i Al. Zwycięstwa 291a 

15118/10/V/S - przeprowadzenia okresowych badań 
lekarskich członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

15119/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na realizację zada-
nia „Pomoc bezpańskich kotów z terenu 
Stoczni Gdynia” 

15120/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/2/09) 

15121/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-
71409-1/18/08) 

15122/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15123/10/V/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „Spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez 
sportowych w 2010 roku” 

15124/10/V/M - wyraŜenia opinii odnośnie pozba-
wienia kategorii drogi powiatowej ulicy 12-
Marca w Redzie 

15125/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/519/UP/147/W/2008 z dnia 01.09.2008 
r. w zakresie terminu wykonania etapu II 
Studium Techniczno–Ekonomiczno-
Środowiskowego dla Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej 

15126/10/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: 
,,Budowa schodów terenowych przy ulicy 
Orląt Lwowskich w Gdyni’’ 

15127/10/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: 
,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Skrajnej w Gdyni’’ 

15128/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Pokrzywowej 

15129/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 3 połoŜonego przy ul. Or-
łowskiej 66 w Gdyni, przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

15130/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie kompleksowej termo-
modernizacji budynku SP Nr 10 

15131/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w sprawie zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 4.845.000 EUR na wybór 
wykonawcy na wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji budynku Zespołu 
Wczesnej Edukacji Nr 1 

15132/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie kompleksowej termo-
modernizacji budynku IV LO 

15133/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w sprawie zamówienia publicznego po-
niŜej 193.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji zadania pn. „pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji zadnia „kompleksowa 
termomodernizacja pięciu budynków pla-
cówek oświatowych: IV LO, X LO, SP Nr 
10, Technikum Transportowe, Zespół 
Wczesnej Edukacji Nr 1 

15134/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie przebudowy pomiesz-
czeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego 
24 na potrzeby UM Gdyni 

15135/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację uro-
czystej gali finałowej połączonej z ogłosze-
niem wyników konkursu „Gdyński Bizne-
splan 2010” w dniu 31 maja 2010 roku 

15136/10/V/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na 
opracowanie scenariusza uroczystej gali 
finałowej połączonej z ogłoszeniem wyni-
ków konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” 
oraz prowadzenie gali w dniu 31 maja 
2010 roku 

15137/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na organizację poczęstunku dla uczestni-
ków i gości studia TVP organizowanego z 
okazji XXXV FPFF w Gdyni 

15138/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
oczyszczania, montaŜu i demontaŜu 6 bra-
mownic promujących 35. FPFF oraz 6 bra-
mownic promujących Heineken Open’er 
Festival 

15139/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
noclegów dla gości 35. FPFF 

15140/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13511/10/V/M w sprawie ustalenia ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Chylońskiej/Ślusarskiej 

15141/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
12283/09/V/M w sprawie ustalenia ceny 
oraz wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Adwokackiej 18 

15142/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/768/ok./41/W/2010 pomiędzy gminą 
Gdynia a panem Wojciechem Ksepko pro-
wadzącym „WOKS – Usługi Handlowo-
Rozrywkowe Wojciech Ksepko” 

15143/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/705/OK./36-W/2010 pomiędzy gminą 
Gdynia a panem Jakubem Hincem prowa-
dzącym „Pracownię Milimetr Jakub Hinc” 



13 
 

15144/10/V/P - realizacji nadzoru autorskiego wy-
konania i montaŜu rzeźby postaci ks. prała-
ta Stanisława Zawackiego 

15145/10/V/P - konfiguracji systemu GPS dla po-
trzeb MCZK 

15146/10/V/S - zlecenia zadań związanych z obsłu-
gą informatyczną w wyborach prezydenta 
RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 ro-
ku 

15147/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

15148/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego UM Gdyni 

15149/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami 

15150/10/V/R - zawarcia umowy z Województwem 
Pomorskim dotyczącej szczegółowych za-
sad wyraŜania zgody na dysponowanie 
nieruchomością przy ul. Stefana śerom-
skiego działka nr 1242/193, km 54, obręb 
Gdynia/ stanowiącą współwłasność Woje-
wództwa Pomorskiego i Gminy Miasta 
Gdyni 

15151/10/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów 
dla rad dzielnic: „Gdynia po godzinach” 
oraz „Bezpieczna dzielnica” 

15152/10/V/O - zakupu sztalug malarskich dla 
Szkoły Podstawowej Nr 45 /Zespołu 
Wczesnej Edukacji Nr 1/ w Gdyni z okazji 
jubileuszu 20 lecia placówki 

15153/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
14839/10/V/O w sprawie zawarcia umów 
zlecenia na realizację zajęć dodatko-
wych/wyrównawczych w ramach projektu 
„Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

15154/10/V/O - zakupu pomocy dydaktycznych dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 w Gdyni z okazji ju-
bileuszu 30-lecia placówki 

15155/10/V/O - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej inwesty-
cją niedrogową polegającą na budowie ze-
społu budynków wielorodzinnych na tere-
nie działek połoŜonych u zbiegu ulic Legio-
nów i Powstania Styczniowego oraz upo-
waŜnienia do podpisania ww. aneksu do 
umowy 

15156/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego i opracowanie 
projektu zamiennego posadowienia muru 
oporowego dla zadania pn „Rozbudowa ul. 
Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I” 

15157/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa rowu odpro-
wadzającego wody opadowe i roztopowe z 
rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z bu-
dową drogi wewnętrznej słuŜącej do ob-

sługi rowu i stanowiącej dojazd do przed-
siębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie 
rowu” 

15158/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie inspekcji te-
lewizyjnej przyłącza kanalizacji deszczowej 
połoŜonej w sąsiedztwie budynku admini-
stracyjnego ZCK w ramach zadania pn. 
„Budowa budynku kaplicy pogrzebowej z 
zapleczem technicznym dla ZCK w Gdyni 

15159/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót dodatko-
wych w ramach zadania pn: „Rozbudowa 
ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową 
kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w 
Gdyni 

15160/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebo-
wej z zapleczem technicznym dla ZCK 

15161/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/21/UR/2008 w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej inwesty-
cją niedrogową polegającą na budowie bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną przy 
Pl. Kaszubskim nr 7 – 9 na terenie obejmu-
jącym działki nr 228, 229, 230, 233, 
1238/209, 1125/231, 1237/209; km 54 i 
upowaŜnienia do podpisania ww. umowy 

15162/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót uzupeł-
niających w ramach zadania pn. „I etap 
remontu Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej 

15163/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/767/UI/304/W/2007 dotyczącej opra-
cowania koncepcji i dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej 

 
2010-05-26: 

 
15164/10/V/U - zakwalifikowania wniosków o do-

puszczenie do udziału w konkursie na 
opracowanie koncepcji architektonicznej 
poprzedzającej wybór wykonawcy doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej o 
wartości do 193.000 EUR dla zadania p.n.: 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z bu-
dową przedszkola” 

 
2010-05-31: 

 
15165/10/V/M - zmiany wysokości stawek czynszu z 

tytułu dzierŜawy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni prze-
znaczonych na działalność Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
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1. [253] – 25.05.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nieuwzględnienia prawa osoby nie-
pełnosprawnej do odrębnego pokoju w ofercie 
objęcia lokalu socjalnego dla państwa Lucyny, 
Mariana i Macieja RoŜek – odpowiedź 
11.06.2010. 

2. [254] – 26.05.2010 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie groźby utraty przez sp. z 
o.o. SPL „Śródmieście” moŜliwości dokony-
wania niezbędnej diagnostyki obrazowej na te-
renie przychodni – odpowiedź 10.06.2010. 

3. [255] – 26.05.2010 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie rozszerzenia działalności 
medycznej przez SPLek Śródmieście – odpo-
wiedź 10.06.2010 

4. [256] – 26.05.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie planowanej modernizacji ul. Morskiej 
na odcinku od skrzyŜowania z ul. Kcyńską do 
skrzyŜowania z ul. Chylońską II – odpowiedź 
07.06.2010 

5. [257] – 26.05.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie alternatywnego dojazdu do dzielnicy 
Pustki Cisowskie – odpowiedź 15.06.2010 

6. [258] – 26.05.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie budowy nawierzchni ul. Modrzewio-
wej – odpowiedź 04.06.2010 

7. [259] – 26.05.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie monitoringu dzielnicy Cisowa – od-
powiedź 07.06.2010 

8. [260] – 26.05.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie oświetlenia kościoła pw. św. Mikołaja 
– odpowiedź 10.06.2010 

9. [261] – 08.06.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie braku zgody na przedłuŜenie dzier-
Ŝawy dla p. Mirosławy Węsierskiej prowadzą-
cej zakład „Kowadełko” – odpowiedź 
22.06.2010 

10. [262] – 16.06.2010 – radny Rafał Geremek – w 
sprawie korków na skrzyŜowaniu ul. Kwiat-
kowskiego i Płka Dąbka 

11. [263] – 16.06.2010 – radny Rafał Geremek – w 
sprawie uregulowania kwestii bezpieczeństwa 
osób mieszkających wzdłuŜ ul. Płka Dąbka 

12. [264] – 16.06.2010 – radny Rafał Geremek – w 
sprawie krótkiego czasu na sygnalizację 
świetlną na ul. Warszawskiej przy skrzyŜowa-
niu z ul. Wolności. 

_________________________________________ 
 

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 
______________________________________________ 

 
INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:   
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


