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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 1 

20 stycznia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.01.11, godz. 12.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia – 6 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad, stwierdzenie kworum. 
2. Wybór przewodniczącego komisji. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła Wiceprzewodnicząca RMG 
Joanna Zielińska, stwierdzając prawomocność zebrania. 
Ad 2. Na przewodniczącą komisji w głosowaniu tajnym 
została wybrana Danuta Reszczyńska, stosunkiem gło-
sów: 6/0/0. 
Ad 3. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 15 
grudnia 2010 r., godz. 17.00. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 6 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. 
2. Wybór przewodniczącego komisji. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła Wiceprzewodnicząca RMG 
Joanna Zielińska, stwierdzając prawomocność obrad. 
Ad 2. Na przewodniczącego komisji w głosowaniu taj-
nym wybrano Marcina Wołka, stosunkiem głosów: 5/0/0. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 grudnia 2010r.  
Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________ 
 
Komisja Kultury – 6 grudnia: 
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji: Joanna 
Chacuk, Beata Łęgowska, Bartosz Bartoszewicz, Maja 
Wagner, Joanna Zielińska. 
Komisja zebrała się na pierwszym, inauguracyjnym 
posiedzeniu celem ukonstytuowania się i wyboru prze-
wodniczącego. Do czasu wyboru przewodniczącego 
posiedzenie prowadziła przewodnicząca Joanna Zieliń-
ska. 
Beata Łęgowska zgłosiła Joannę Chacuk na przewodni-
czącą Komisji Kultury. W wyniku głosowania tajnego 
Joanna Chacuk wybrana została przewodniczącą komisji 
– 5 głosów za. 

Pani Joanna Chacuk zgłosiła Maję Wagner na wiceprze-
wodniczącą Komisji. W wyniku głosowania tajnego Maja 
Wagner wybrana została wiceprzewodniczącą komisji – 5 
głosów za. 
Następne posiedzenie – 14 grudnia, godz. 17.30. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 6 
grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Wybór Przewodniczącego komisji. 
2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
Nad przebiegiem czynności proceduralnych, z ramienia 
Prezydium RMG, czuwał Wiceprzewodniczący Jerzy 
Miotke.  
Radny J. Miotke zaproponował kandydaturę radnego 
Andrzeja Bienia.  
Radny Bień – uzasadniał p. J. Miotke - uczestniczył w 
pracach tej komisji w czasie poprzedniej kadencji, tak 
więc zagadnienia z zakresu gospodarki mieszkaniowej są 
mu doskonale znane. Radny Bień brał teŜ czynny udział 
w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
W głosowaniu tajnym  kandydatura radnego A. Bienia 
uzyskała poparcie przy 6. głosach „za” oraz  1 głosie 
„przeciw”. 
Przewodniczącym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 
został radny Andrzej Bień.  
Ad 2. 
Termin kolejnego posiedzenia: 16 grudnia, godz. 16 
Planowany porządek obrad obejmuje nast. kwestie: 
-projekt budŜetu na 2011 rok; 
- zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję 
RMG; 
- sprawy wniesione 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 6 grudnia: 
 
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Miasta, pan 
Stanisław Szwabski. 
Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, zebrani na 
swym pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym 
stosunkiem głosów 7/1/0 wybrali radnego Zygmunta 
Zmudę-Trzebiatowskiego na przewodniczącego komisji. 
Następnie pan radny Zmuda-Trzebiatowski zapropono-
wał wybranie wiceprzewodniczącego i zgłosił kandydatu-
rę radnego Kamila Górala. Stosunkiem głosów 7/1/0 pan 
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radny Kamil Góral wybrany został na wiceprzewodniczą-
cego komisji. 
Następne posiedzenie Komisja zaplanowała na 15 grud-
nia, godz. 15.30. Posiedzenie to poświecone będzie pro-
jektowi budŜetu na 2011 rok. 

_____________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 6 grudnia 2010 r.: 

 
Obecni na posiedzeniu: 
1. Łukasz Cichowski 
2. Marcin Horała 
3. Beata Szadziul 
4. Marek Łucyk 
5. Bartosz Bartoszewicz 
6. Grzegorz Taraszkiewicz 

Radny Marek Łucyk zgłosił na Przewodniczącego Komi-
sji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Bartosza 
Bartoszewicza, który w wyniku głosowania tajnego  
otrzymał 6 głosów „za”. Następnie obrady prowadził 
Bartosz Bartoszewicz, który zaproponował na wybór 
Wiceprzewodniczącego Komisji. Jako kandydata Bartosz 
Bartoszewicz zgłosił Radną Beatę Szadziul, która w 
wyniku głosowania tajnego otrzymała 6 głosów „za”. Na 
tym obrady zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 7 grudnia: 
 
Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Mia-
sta, pani Joanna Zielińska. 
Członkowie Komisji Sportu, zebrani na swym pierwszym 
posiedzeniu, w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 
7/0/0 wybrali radnego Stanisława Borskiego na przewod-
niczącego komisji. 
Następne posiedzenie Komisja zaplanowała na 14 grud-
nia, godz. 15.00. Posiedzenie to poświecone będzie pro-
jektowi budŜetu na 2011 rok. 
_____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 14 grudnia: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Wstępna prezentacja projektu budŜetu na 2011, 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 
4. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Wstępnej prezentacji projektu budŜetu dokonał skarbnik 
Miasta, prof. K.Szałucki. Projekt skonstruowano w cało-
ści w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych z 
2009 roku. Składnikiem budŜetu będzie wieloletnia pro-
gnoza finansowa miasta.  
Będzie to budŜet stabilizacji finansowej miasta na miarę 
wykonania w 2011 roku, z utrzymaniem właściwego 
tempa rozwoju. 
Na następnym posiedzeniu, 30 grudnia o godz. 17.00, 
komisja zajmie się szczegółowo opiniowaniem projektu 
budŜetu w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego. 
Ad. 3 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 
4.19 w sprawie zmian w składach komisji Rady Miasta – 
1/0/4. 
______________________________________ 
 
Komsija Sportu – 14 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Dyskusja nad projektem budŜetu miasta na 
2011 rok, 

2. Wybory wiceprzewodniczącego Komisji. 
Ad. 1 
Projekt budŜetu zreferował pan skarbnik, prof. Krzysztof 
Szałucki. BudŜet jest po raz pierwszy w całości skonstru-
owany według nowych zasad, tj. łącznie z wieloletnią 
prognozą finansową. Pokazuje ona wszystkie, po-
nadroczne zobowiązania miasta. W budŜecie uŜywane są 
nowe oznaczenia – nie ma paragrafów, są grupy, budŜet 
jest mniej szczegółowy. 
Będzie to trudny budŜet, recesja zatrzymała skalę docho-
dów. NaleŜy ustabilizować poziom rozwoju miasta – 
będziemy mieli do czynienia z reprodukcją prostą. 
Wszystkie zadania miasta zostaną utrzymane na dotych-
czasowym poziomie. W 2011 roku Gdynia weźmie 140 
mln zł kredytu. 
Następnie dyrektor Jerzy Jałoszewski omówił przyszło-
roczny budŜet GOSiRu. 15 grudnia planowane jest za-
kończenie robót, przekazanie do eksploatacji planowane 
jest na luty 2011 r. 
Dyrektor zobowiązał się na następne posiedzenie przed-
stawić informację na temat budŜetu GOSiRu z podziałem 
na poszczególne zadania.  
Informację na temat budŜetu Hali Sportowo-
Widowiskowej przedstawił dyrektor Mariusz Machni-
kowski. Nie wszystkie przychody HSW udało się precy-
zyjnie wyszacować – w hali odbyło się ponad 100 imprez 
w ciągu roku. Plany na 2011 – ostroŜnie szacowane – 
powinny przynieść dochód rzędu 2,5 mln zł. Potrzebny 
jest dodatkowy etat dla elektryka oraz zakup generatora 
elektrycznego.  
Następne posiedzenie – 28 grudnia, godz. 16.00. 
Pytania odnośnie budŜetu sportu członkowie komisji 
zgłaszać będą bezpośrednio do dyr. J.Jałoszewskiego. 
Ad. 2 
Na wiceprzewodniczącego komisji w głosowaniu tajnym 
wybrano radnego Pawła Brutela – wynik głosowania 
7/0/0. 
______________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 14 grudnia 2010 r.: 
 

Porządek obrad: 
7. Przyjęcie protokołu z dnia 06 grudnia 2010r.  
8. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

Sesję Rady Miasta Gdyni – druki 4.1 – 4.5. 
9. Sprawy organizacyjne   
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Ad.1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  
Bartosz Bartoszewicz, który przywitał członków komisji 
oraz stwierdził kworum. Przewodniczący zaproponował 
poprawkę do porządku obrad: pkt. 2 – „Przyjęcie proto-
kołu z dnia 6 grudnia” przyjąć jako  pkt. 1, pozostałe 
punkty porządku  przyjmują kolejne numery. Poprawka 
została przyjęta.  
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Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 6 grudnia przyjęto 
bez uwag. 
Ad.2 
Wiceprezydent Miasta – p. Marek Stępa oraz Dyrektor 
BPP Miasta Gdyni – p. Marek Karzyński i Kierownik 
Zespołu Urbanistycznego – p.Iwona Markešić przedsta-
wili projekty 4 uchwał RMG: 

• w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. 
osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. 
J.Unruga, Płk. Dąbka i E.Kwiatkowskiego - 
druk nr 4,1 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
4/0/0; 

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. 
J.Unruga i Płk. S.Dąbka - druk nr 4,2 -  

Projekt wraz z autopoprawką uzyskał opinię pozytywną – 
wynik głosowania 5/0/0, 

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części dzielni-
cy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego 
- druk nr 4,3 -  

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
5/0/0; 

• w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewiec-
kiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II - druk 
nr 4,24 -  

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
5/0/0; 
Wiceprezydent Miasta – p. Ewa Łowkiel przedstawiła 
projekty następujących uchwał RMG: 

• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Gdyni na 2011 rok – druk 4,4 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
4/0/0; 

• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012 – 
druk 4,5 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 
4/0/0. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr II/19/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni – druk 4.23 – uzy-
skał opinię pozytywną, wynik głosowania 4/0/0. 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji zaproponował , aby sprawy 
organizacyjne omówić na kolejnym spotkaniu w obecno-
ści wszystkich członków Komisji. Propozycja została 
przyjęta. 
Ad.4. 
Skarbnik Miasta – p. prof. Krzysztof Szałucki  przedsta-
wił członkom Komisji harmonogram prac  nad budŜetem 
Miasta na rok 2011. Przewodniczący Komisji – radny 
Bartosz Bartoszewicz zaproponował spotkanie Komisji, 
poświęcone dyskusji nad budŜetem, na środę 22 grudnia, 
po zakończeniu obrad RMG. Termin został zaakcepto-
wany. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 

Komisja Zdrowia – 15 grudnia: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.  
5. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowa-

nych na sesję 22.12.2010 r.  
6. Omówienie projektu budŜetu MG na rok 2011. 
7. Korespondencja.  
8. Wolne wnioski. 
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła stwierdzeniem kworum 
przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokół z dnia 6 grudnia 2010 r. został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 4. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej (w 
załączeniu) na wiceprzewodniczącego komisji wybrano 
Jarosława Kłodzińskiego. 
Ad 5. Omawianie uchwał rozpoczęto od uchwały w 
sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka 
Nr 8 w Gdyni. Zasady i procedury towarzyszące powo-
ływaniu RDD przedstawił Wiceprezydent Michał Guć. 
Projekt uchwały uzyskał opinie pozytywna komisji w 
wyniku głosowania: 4/0/0. 
Kolejnym projektem omawianym przez pana Wiceprezy-
denta była uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 
XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 
roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych. Przeniesienie środków finansowych po-
między wyszczególnionymi w  uchwale zadaniami przy-
czyni się do wydatkowania pełnej wysokości środków 
PFRON. Opinia pozytywna: 4/0/0. 
Ad 6. Następnie pan Wiceprezydent omówił projekt 
budŜetu MG na rok 2011 w zakresie pomocy społecznej, 
zaznaczając na początku, Ŝe wysokość wydatków w tym 
dziale utrzymana zostanie na poziomie roku 2010. Pan 
Michał Guć kolejno prezentował poszczególne pozycje 
budŜetu i udzielał obszernych wyjaśnień. Kontynuując 
temat projektu budŜetu, prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG zaprezentował harmonogram i nowe podstawy 
prawne (ustawa o finansach publicznych) przyjmowania 
tego dokumentu, a takŜe mówił o uchwale w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na 
lata 2011 -2022.  
Powrócono do wysłuchania informacji na temat projek-
tów uchwał na wnoszonych na najbliŜszą sesję. Pani 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła kolejno 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gdyni na 2011 rok oraz Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-
2012, które musza być przyjęte przez rade miasta. Rady 
Bogdan KrzyŜankowski zaproponował wniesienie po-
prawki rozszerzającej sposób popularyzowania informa-
cji o charakterze profilaktycznym, dodając kolejne narzę-
dzie: Internet. Oba projekty uzyskały opinie pozytywną w 
kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/0. 
Pani Wiceprezydent omówiła planowane zmiany statutu 
OPiTU, zawartych w kolejnym projekcie uchwały. Zmia-
ny umoŜliwi ą prowadzenie staŜu dla pracowników lecz-
nictwa uzaleŜnień, pozwolą na prowadzenie szkoleń, a 
takŜe mają na celu dostosowanie zapisów statutowych do 
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nowych przepisów prawnych. Opinia komisji pozytywna: 
5/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala 
Miejskiego im. J.Brudzińskiego w Gdyni przy ul. Wójta 
Radtkego 1, po udzieleniu wyjaśnień, takŜe uzyskał 
opinię pozytywną w głosowaniu: 5/0/0. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do 
finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowa-
nia w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu 
ich rozliczania. Opinia pozytywna: 5/0/0. 
Ad 7. Brak korespondencji 
Ad 8. Radny B. KrzyŜankowski prosił o poświęcenie 
jednego z posiedzeń komisji na spotkanie z szefową 
pomorskiego oddziału NFZ. 
Ad 9. Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 stycznia 2011 r. 
godz.17.00. 
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 15 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
Rady, 
Omówienie projektu budŜetu na 2011 rok. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

przystąpienia do sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, tzw. 
osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic 
Adm. J.Unruga, Płka Dąbka i 
E.Kwiatkowskiego, 

– opinia pozytywna – 6/0/0 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnic 
Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic 
Adm. J.Unruga i Płka S.Dąbka, 

– opinia pozytywna – 6/0/0 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy 
Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskie-
go, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
zniesienia formy ochrony drzew uznanych 
za pomniki przyrody zlokalizowanych w 
granicach administracyjnych Miasta Gdy-
ni, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działki drogowej zapisanej 
w KW nr GD1Y/00056713/6 połoŜonej w 
pasie ulicy Sopockiej, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
działki drogowej połoŜonej w pasie ulic 
Jerzego Waszyngtona i św. Piotra, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
działki drogowej przy ul. Hodowlanej, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 

nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działki drogowej zapisanej 
w KW nr GD1Y00060170/8 połoŜonej w 
pasie ulicy Kontradm. X.Czernickiego, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działek drogowych zapisa-
nych w KW nr GD1Y00043503/7 połoŜo-
nych w pasie drogowym ulic Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego i 
Alei Solidarności, 

– opinia pozytywna – 8/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działek drogowych zapisa-
nych w KW nr GD1Y00016842/7 połoŜo-
nych w pasie ulicy Nowowiczlińskiej, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działek drogowych zapisa-
nych w KW nr GD1Y00060101/4 połoŜo-
nych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni – miasta na pra-
wach powiatu działek drogowych zapisa-
nych w KW nr GD1Y00008331/3 połoŜo-
nych w pasie ulic Nowowiczlińskiej, 
Arendta Dickmana i Chabrowej, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hrynie-
wieckiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła 
II 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
zmiany Uchwały nr IX/263/07 Rady Mia-
sta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
zaopiniowania projektu granic lądowej 
przestrzeni rybackiej „Gdynia-ObłuŜe”, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
zaopiniowania projektu granic lądowej 
przestrzeni rybackiej „Gdynia-Oksywie”, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 
Projekt budŜetu na 2011 rok zreferował pan skarbnik, 
prof. Krzysztof Szałucki. Omówił równieŜ wstępnie 
wieloletnią prognozę finansową, która zostanie uchwalo-
na na kolejnej sesji. 
BudŜet roku 2011 będzie o 1,73% mniejszy niŜ roku 
2010. Jego głównym załoŜeniem jest stabilizacja ekono-
miki miasta. Trzeba będzie zatrzymać wysokie tempo 
inwestowania.  
Po rozliczeniu budŜetu najprawdopodobniej pojawią się 
wolne środki: rok 2010 był tańszy niŜ przewidywano, 
zostanie ok. 70 mln nadwyŜki operacyjnej. Bardzo waŜ-
nym źródłem dochodów będzie sprzedaŜ nieruchomości – 
nie moŜna jednak sprzedawać za duŜo, bo zawali to 
budŜety kolejnych lat. 
Na kolejnym posiedzeniu komisja zajmie się szczegóło-
wym omówieniem budŜetu w dziale inwestycje oraz 
gospodarka komunalna. Przewodniczący komisji ponowił 
równieŜ apel do członków komisji o zgłaszanie swoich 
propozycji do planu pracy komisji. 
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Następne posiedzenie – 5 stycznia, godz. 15.30. Gośćmi 
komisji będą: wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni. 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 16 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Ustalenie terminu najbliŜszego posiedzenia, 
poświęconego kwestii budŜetu na rok 2011. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów uchwał odpowiadają nume-
racji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
Projekty uchwał omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
4.9. – w spr. skargi na uchwały RMG /…/ w spr. zmiany 
treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/724/09 RMG 
…: 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ skarga wiąŜe się 
z rygorystycznymi zapisami przyjętymi przez Radę Mia-
sta, dot. obowiązku  rozliczania się niepublicznych pla-
cówek oświatowych ze sposobu wydatkowania uzyska-
nych od gminy środków (dotacje). Problemem są pla-
cówki dla dorosłych, w których frekwencja wynosi ok. 15 
%, gdy tymczasem gmina dotuje kaŜdego ucznia. Nie-
wywiązanie się przez placówki z obowiązku rozliczenia 
się będzie skutkowało wstrzymaniem dotacji. Ta kwestia 
jest zasadniczym przedmiotem sporu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.4.- w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
Główne tezy zawarte w dokumencie przedstawiła Wice-
prezydent E. Łowkiel (dot. takŜe kolejnego projektu – 
patrz niŜej). 
Radna J. Chacuk zwróciła uwagę na drobne błędy pisar-
skie.  
Wiceprezydent zobowiązała się do przedstawienia  na 
sesji  poprawnej wersji (w formie autopoprawek).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.5- w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Termin kolejnego posiedzenia, poświęconego omówieniu  
projektu budŜetu na rok 2011: 27 grudnia b.r.; godz. 17. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 16 
grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
3. Ustalenia w spr. stałego terminu posiedzeń oraz 

terminu kolejnego posiedzenia w grudniu b.r. 
Ad 1. 
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji, radny An-
drzej Bień, uznał protokół z 1. posiedzenia za przyjęty. 
Ad 2. 
Numery niŜej wymienionych projektów odpowiadają 
numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 
RM. 

4.1. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni …: 
Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dot. planów zago-
spodarowania, prezentowali Wiceprezydent Marek Stępa 
oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego.  
Tytułem wstępu Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ Rada Miasta 
Gdyni zatwierdziła w czasie poprzedniej kadencji plan 
prac planistycznych. Jednym z takich planów jest przed-
miotowy dokument.  
Ustalenia proponowanego planu są rozszerzeniem zapi-
sów planu, który zostanie uchylony. Tym samym plan 
obejmie takŜe teren osiedla przy ul. Perłowej, a takŜe 
uporządkowane zostaną kwestie związane z obsługą 
komunikacyjną.  
Radny P. Stolarczyk poprosił o wyjaśnienie, czy fakt 
uchylenia poprzedniego planu wiąŜe się stricte z opraco-
waniem nowych ustaleń, czy teŜ wpłynęły na to inne 
okoliczności. 
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ zgodnie z zapisem w 
jednym z końcowych punktów planu, z chwilą jego 
uchwalenia stracą moc ustalenia planu poprzedniego. 
Większość ustaleń „starego planu” pozostanie w nie-
zmienionej postaci. Nowe ustalenia będą się odnosić do 
obszarów, o które nowy plan jest poszerzony. Zostaną teŜ 
skorygowane błędy wyłowione w trakcie przeprowadzo-
nej analizy.  
Zmieni się struktura dokumentu tak, aby jego zapisy były 
czytelne i przejrzyste (zgodnie ze standardami  opraco-
wanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.2. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe 
…: 
Ustalenia planu oraz treść uwag, jakie wpłynęły po wyło-
Ŝeniu publicznym projektu, omówiła p. Iwona Markesić. 
Pani Markesić zasygnalizowała zamiar wprowadzenia do 
projektu autopoprawek, które wiąŜą się z nast. kwestiami: 
potrzebą zabezpieczenia w zapisach funkcji wiąŜących 
się z węzłem integracyjnym (konieczna realizacja przy-
stanku kolei metropolitarnej); zawarciem w ustaleniach 
dot. karty terenu nr 112 zapisu o moŜliwości przekrocze-
nia linii zabudowy dla budowy parkingów. 
Radny P. Stolarczyk poprosił o wyjaśnienia związane z 
ostatnią, w/w autopoprawką – przekroczenie linii zabu-
dowy będzie się wiązało z wejściem na teren spółdzielni 
mieszkaniowej. 
Pani I. Markesić wyjaśniła, iŜ kwestia ta wiąŜe się z 
zamiarem rozbudowy centrum handlowego w Kosako-
wie, co wpłynie negatywnie na obciąŜenie Drogi Gdyń-
skiej. Dotychczasowe linie rozgraniczające nie dają 
inwestorowi moŜliwości realizowania projektu, zgodnego 
z umową drogową, jaką inwestor podpisał z Miastem. 
Wiceprezydent M. Stępa dodał, iŜ plan dopuszcza takie 
przekroczenie linii zabudowy, które będzie wynikało z 
projektu drogowego. 
Radny P. Stolarczyk zapytał o konsekwencje prawne 
przekroczenia linii rozgraniczających. Czy sprawa ta 
została omówiona ze spółdzielnią? 
Pan M. Stępa stwierdził, iŜ prawo do terenu będzie mu-
siał pozyskać inwestor. Bez takiego prawa, w świetle 
obowiązujących przepisów, inwestor nie będzie mógł 
przystąpić do budowy.  
Kolejne pytania zadał radny Jerzy Miotke: 
- czy została uregulowana kwestia ścieŜki rowerowej 
przy węźle?; 
- czy przewiduje się realizację nowych połączeń między 
Pogórzem Górnym i Pogórzem Dolnym?; 
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- czy na obszarze Pogórza Dolnego przewidziano urzą-
dzenie terenu rekreacyjnego przy parafii ?; 
- czy na terenie byłych zakładów mięsnych moŜliwe jest 
wprowadzenie funkcji rekreacyjnej? 
Na pierwsze z powyŜszych pytań Wiceprezydent odpo-
wiedział twierdząco (sprawa została uzgodniona). 
Na drugie pytanie odpowiedziała p. I. Markesić. Została 
wykonana koncepcja dodatkowego połączenia między ul. 
Unruga a ul. Płk. Dąbka, jednak w projekcie planu nie 
wyznaczono linii rozgraniczającej pod drogę. Przewi-
dziano natomiast rezerwę terenową dla realizacji takiego 
połączenia.  
Odnosząc się z kolei do kwestii terenu przy parafii pan 
Stępa poinformował, iŜ obecnie toczy się proces sądowy i 
jedyne, co planiści mogli zrobić, to zabezpieczyć prze-
znaczenie terenu, na którym funkcjonuje kościół.  
Odnośnie terenu byłych zakładów mięsnych i zrealizo-
wania na nim funkcji rekreacyjnej Wiceprezydent odpo-
wiedział twierdząco.  
Radny A. Bień podkreślił, i Ŝ cieszy się, Ŝe plan obejmie 
teren praktycznie całej dzielnicy stwierdzając następnie, 
iŜ zabrakło mu ustaleń co do funkcji kulturalnych, które 
są bardzo potrzebne tej – peryferyjnej w stosunku do 
centrum Gdyni – dzielnicy.  
Zdaniem Wiceprezydenta rolę ośrodków kultury na 
terenach peryferyjnych dzielnic pełnią szkoły. Temu 
celowi słuŜy m. in. realizowany w Gdyni program otwar-
tych szkół. Istotne jest doskonalenie stanu ulic tak, aby 
moŜna było się nimi szybko dostać do kin czy teatrów 
połoŜonych w centrum Miasta.  
Pan Stępa poinformował teŜ o planach inwestora odno-
śnie terenów byłych zakładów mięsnych – oprócz cen-
trum handlowo – usługowego planowana jest budowa 
kilkuekranowego kina.  
Radny A. Bień odnosił się do poszczególnych zapisów 
kolejnych kart terenów: 
- karta terenu nr  1 – 5: linia zabudowy nie dotyczy parte-
rowych budynków 
I. Markesić- to są duŜe działki, na których mogą być 
postawione garaŜe. Planiści nie chcieli tu wprowadzać 
ograniczeń. Wymogiem jest, aby główna zabudowa stała 
w określonej, nieprzekraczalnej linii.  
W świetle powyŜszego niejasny  dla radnego Bienia był 
zapis w punkcie „g”, w którym mowa jest o powierzchni 
biologicznie czynnej.  
Pani I. Markesić  wyjaśniła, iŜ z racji tego, Ŝe zabudowa 
jest jednorodzinna, od właściciela będzie zaleŜało, czy 
chce mieć miejsce parkingowe.  
Na pytanie radnego A. Bienia czy konieczne jest umiesz-
czanie zapisu o reklamach i szyldach (str. 14), Wicepre-
zydent odpowiedział twierdząco.  
Radny A. Bień: karta terenu 021 – 022: dlaczego taki 
wskaźnik intensywności? 
I. Markesić- wynika z faktu, Ŝe są to mniejsze działki (3 
kondygnacje) 
A. Bień: karty terenów 067 – 72 
I. Makresić- tam jest wyjątkowa sytuacja. Bardzo małe 
działki. Konieczne było usankcjonowanie tego, co fak-
tycznie jest.  
Wątpliwości radnego A. Bienia budził zapis dot. terenu 
zakładów mięsnych, odnoszący się do funkcji mieszka-
niowej: - Mam wraŜenie, Ŝe tam występuje duŜa uciąŜli-
wość.  
I. Markesić- wprowadziliśmy tu wymóg zrealizowania 
pierzei usługowej, która ma być naturalną barierą prze-
ciwhałasową. Inwestor wniósł o umoŜliwienie zrealizo-
wania zabudowy usługowej, na co Prezydent wyraził 
zgodę pod warunkiem wprowadzenia obostrzeń. Inwestor 

wykazał, Ŝe atrakcyjność terenu rekompensuje uciąŜliwo-
ści.  
r. A. Bień: k.t. 153: tam ma być1/2 czy 2/2 KD? 
I. Markesić- planujemy powstanie węzła i wtedy wskaza-
ne byłoby 2/2. Nie moŜemy tego tak zapisać, poniewaŜ w 
studium jest zapis o1/2, a plan musi być zgodny ze stu-
dium.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ części 
dzielnicy Chylonia …: 
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iŜ impulsem do 
przystąpienia do opracowywania planu był toczący się 
proces z osobami roszczącymi sobie prawo do własności 
terenu. W razie wygrania przez nie procesu moŜe po-
wstać zabudowa niekorzystna dla Miasta.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.24 – w spr. zmiany miejscowego planu /…/ - rejon ul. 
Hryniewieckiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II:  
Jak wyjaśniał Wiceprezydent projekt zmiany został wnie-
siony z nast. powodów: przedmiotowy teren zmienił 
właściciela, który ma inny niŜ władze Miasta pogląd nt. 
sposobu zagospodarowania. W czasie obowiązywania 
poprzedniego planu nic się na przedmiotowym terenie nie 
wydarzyło w sensie inwestycyjnym. Zmiany mają teŜ na 
celu skorygowanie niektórych zapisów dla kart terenów 
co do sposobu zagospodarowania.  
Radny A. Bekisz zaproponował zmianę zapisu w paragra-
fie 10, punkcie 1., podpunkcie 4 (litera „e”), zgodnie z 
którą dopuszczałoby się wyprzedzającą realizację części 
potrzeb parkingowych do 20 %.  
Wiceprezydent M. Stępa poprosił o danie czasu na prze-
analizowanie powyŜszej propozycji.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego realizacja zapla-
nowanej inwestycji spowoduje znaczny wzrost obciąŜe-
nia komunikacyjnego.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ robione są analizy, na pod-
stawie których planowane są odpowiednie przekroje 
drogowe. Przygotowywane są wielowariantowe scenariu-
sze, stosowne do kolejności realizacji inwestycji.  
Radny B. KrzyŜankowski kwestionował zasadność 
umieszczenia tak niskich wskaźników odnośnie miejsc 
parkingowych. Zdaniem radnego niezrozumiały jest 
zapis, zgodnie z którym przewiduje się od 1. do 3. miejsc 
parkingowych dla terenu 100 m kw.  
Radny KrzyŜankowski zaproponował pozostawienie w 
zapisach jedynie maksymalnej liczby miejsc parkingo-
wych – dot. paragrafu 10, punktu 1., podpunktu 4, litery 
„a”.  
PowyŜszy wniosek r. B. KrzyŜanowskiego nie został 
przyjęty: 1/2/3 
Zdaniem radnego niezrozumiały jest zapis dot. zaspoko-
jenia potrzeb parkingowych przez parking podziemny. 
Radny zaproponował wykreślenie przywołanego zdania.  
Wiceprezydent polemizował z powyŜszym twierdzeniem 
-  nie naleŜy obciąŜać inwestora wymogiem tworzenia 
dodatkowych miejsc parkingowych, skoro powstanie 
parking o liczbie  ponad 1 tysiąca miejsc.  Zadaniem 
planu jest projektowanie Miasta dla ludzi, a nie dla samo-
chodów.  
Opinia pozytywna: 4/1/1 
Projekty dot. nieruchomości, występujące pod numerami 
od 4.11 do 4.18, w głosowaniu an bloc, uzyskały jedno-
głośną akceptację: 6 gł. za 
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 28 grudnia b.r. – godz. 
17:30 
Temat – projekt budŜetu na rok 2011. 
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Ustalono, iŜ stałym terminem posiedzeń komisji będzie 
trzeci czwartek miesiąca; godz. 16.  
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 21 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

4. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

22.12.2010. 
6. Pierwsze omówienie projektu budŜetu Miasta 

na rok 2011 
7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji dr 
Marcin Wołek, stwierdzając prawomocność obrad. 
Ad 2. Projekty uchwał w sprawach dotyczących gospoda-
rowania mieniem komunalnym przedstawił Wiceprezy-
dent Bogusław Stasiak. Do prezentowanych projektów 
nie wniesiono uwag, zaopiniowano pozytywnie następu-
jące projekty: 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki dro-
gowej połoŜonej w pasie ulic Jerzego Waszyngtona i św. 
Piotra, wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki dro-
gowej przy ul. Hodowlanej, wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y00060170/8 
połoŜonej w pasie ulicy Kontradm. X.Czernickiego, 
wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działek drogowych zapisanych w KW nr 
GD1Y00043503/7 połoŜonych w pasie drogowym ulic 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego i 
Alei Solidarności, wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działek drogowych zapisanych w KW nr 
GD1Y00016842/7 połoŜonych w pasie ulicy Nowowicz-
lińskiej, wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działek drogowych zapisanych w KW nr 
GD1Y00060101/4 połoŜonych w pasie ulicy Płka Stani-
sława Dąbka, wynik głosowania: 4/0/0. 
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
działek drogowych zapisanych w KW nr 
GD1Y00008331/3 połoŜonych w pasie ulic Nowowicz-
lińskiej, Arendta Dickmana i Chabrowej, wynik głoso-
wania: 4/0/0. 
Następnie Wiceprezydent Marek Stępa, wspomagany 
przez panią Iwonę Markesič, projektantkę BPP oraz 
Dyrektora BPP Marka Karzyńskiego, omówił projekty 
uchwał w sprawach: 
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłu-
Ŝe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic 
Adm. J.Unruga, Płka Dąbka i E.Kwiatkowskiego – opinia 
pozytywna: 4/0/0; 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdy-

ni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płka S.Dąbka – opinia 
pozytywna: 4/0/0; 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon 
Parku Kilońskiego – opinia pozytywna: 4/0/0; 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
ulic Hryniewieckiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II. 
Radni Mirosława Król i Bogdan KrzyŜankowski podnie-
śli sprawę małej ich zdaniem ilości miejsc parkingowych 
w tym rejonie oraz ograniczonej przestrzeni na zieleńce. 
Wiceprezydent udzielił obszernych wyjaśnień, zaznacza-
jąc, Ŝe rozwiązania szczegółowe zabudowy i zagospoda-
rowania wskazanych terenów, zgodnie z uzupełnionymi 
zapisami projektu zmiany planu, będą wyłonione w 
drodze konkursów realizacyjnych architektoniczno – 
urbanistycznych, przeprowadzonych z zachowaniem 
zasad rekomendowanych przez SARP lub właściwe izby 
zawodowe, w składzie sądów konkursowych będą brać 
udział (wytypowani) przedstawiciele Gminy Gdynia,  
(50% głosów rozstrzygających) Podkreślił równieŜ, Ŝe 
miejska strefa prestiŜu nie moŜe być zastawiana przez 
samochody, pracownicy tego rejonu mogą korzystać z 
komunikacji zbiorowej, a mieszkańcy będą mieli miejsca 
parkingowe w podziemiach budynków mieszkalnych. 
Opinia pozytywna: 3/0/2. 
- projekt  „Programu Budowy Dróg na lata 2011-2015 – 
opinia pozytywna: 5/0/0. 
Ad 3. Z-ca Skarbnika MG, pani Naczelnik Wydziału 
BudŜetu Alicja Helbin przedstawiła wstępne informacje 
w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 oraz równolegle 
opracowanego i przyjmowanego dokumentu Wieloletnia 
Prognoza Finansowa dla Miasta Gdynia na lata 2011 – 
2022. Pani Naczelnik przedstawiła podstawy prawne 
kształtowania omawianych dokumentów, a takŜe sposoby 
opracowywania wskaźników prognozy finansowej, któ-
rych przyjęcie przez Ministerstwo finansów jest kryty-
kowany przez samorządy. Omówiono ogólnie kolejno 
cześć dochodowa i wydatkowa budŜetu, uzyskując od 
pani Naczelnik syntetycznych informacji i wyjaśnień. 
Przewodniczący komisji podziękował pani Skarbnik za 
udział w komisji wyraŜając jednocześnie zadowolenie z 
wysokości środków przeznaczonych na komunikacje 
rowerową,. 
Dalsze omawianie projektu budŜetu obędzie się na posie-
dzeniu komisji w dniu 4 stycznia 2011 r. 
Na tym posiedzenie zakończono.  

_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 28 grudnia: 
 
Posiedzenie poświęcone było dyskusji nad projektem 
budŜetu miasta na 2011 rok. Gościem komisji był pan 
Jerzy Jałoszewski, dyrektor GOSiR. 
Dyrektor GOSiR omówił budŜet podległej sobie placów-
ki.  
Na nowym stadionie piłkarskim odbędzie się pierwszy 
mecz Arka-Wisła; z okazji oddania stadionu do uŜytku 
myślimy o zorganizowaniu Dnia Sportu. Na funkcjono-
wanie stadionu potrzeba dodatkowych 10 etatów i 600 
tys. zł. BudŜet stadionu szacujemy na 6 mln rocznie. 

1. Komisja wnioskuje o zwiększenie budŜetu 
GOSiR w dziale 926, rozdziale 92601 o 6 mln 
zł na utrzymanie stadionu miejskiego – wynik 
głosowania 5/0/0, 
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Następnie dyrektor Jałoszewski poinformował o budŜecie 
mariny oraz o oddaniu pełnowymiarowego boiska na 
Nauczycielskiej i stadionu na Oksywiu. Wszystkie te 
obiekty generują koszty związane z ich utrzymaniem – 
minimum 170 tys. zł. 

2. Komisja wnioskuje o zwiększenie budŜetu 
GOSiR w dziale 926, rozdziale 92601 o 170 
tys. zł na utrzymanie obiektów sportowych w 
dzielnicach – wynik głosowania 5/0/0, 

Znacznie większe środki potrzebne są na szkolenie spor-
towe dzieci i młodzieŜy, w sumie ok. 2 mln zł. Trzeba jak 
najwięcej dzieci objąć szkoleniem sportowym. 

3. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków w 
dziale 926, rozdziale 92605 o 1,1 mn zł na 
szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy – wynik 
głosowania 5/0/0, 

4. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków w 
dziale 926, rozdziale 92605 o 865 tys. zł na or-
ganizację imprez sportowych (Culture 2011 
Tall Ships Regatta) – wynik głosowania 5/0/0. 

Omawiano równieŜ finansowe skutki likwidacji gospo-
darstwa pomocniczego w GOSiR. GOSiR zatrudniał 
łącznie 64 osoby, z tego 46 w gospodarstwie pomocni-
czym. Po likwidacji tegoŜ ludzie ci będą wykazywani 
jako zatrudnieni bezpośrednio w GOSiR; nie ma mowy o 
Ŝadnym gwałtownym wzroście zatrudnienia w GOSiR. 
Opinia do projektu budŜetu pozytywna – 5/0/0. 
Następnie skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniego Programu Finansowego. Opinia pozytyw-
na – 5/0/0. 
Następne posiedzenie – 1 lutego, godz. 16.00. 
2 lutego o 18.00 odbędzie się Gala Sportu.. 
______________________________________ 
 
Komisja Oświaty - 28 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Projekt budŜetu 2011 w dziale oświaty – c.d. 
dyskusji i zaopiniowanie.  

2. Projekt uchwały w spr. wieloletniej prognozy 
finansowej. 

3. Termin kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Goszcząca na posiedzeniu Wiceprezydent Ewa Łowkiel 
udzieliła informacji, jakie inwestycje oświatowe będą 
kontynuowane w roku 2011 (wpisane do wieloletniego 
planu inwestycyjnego): kontynuacja prac na terenie 
wokół budynku I Liceum Akademickiego, sale gimna-
styczne w SP Nr VI i LO Nr VI. 
Radny Andrzej Bień wskazał na rosnącą liczbę etatów w 
szkołach podstawowych i poprosił o wyjaśnienie, jakie są 
zaleŜności między liczbą uczniów, liczbą oddziałów a 
liczbą nauczycieli zatrudnianych w szkołach.  
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ parametry wyni-
kają z przepisów prawa, po czym pokrótce omówiła 
cechy budŜetu oświaty, które sprawiają, Ŝe ma on swoją 
specyfikę. BudŜet gminy zatwierdzany jest na rok budŜe-
towy, gdy tymczasem budŜet szkół realizowany jest w 
trakcie roku szkolnego. To sprawia, Ŝe wielu uwarunko-
wań nie sposób przewidzieć. W chwili tworzenia budŜetu 
w dziale oświaty  nie jest np. znana wysokość subwencji 
oświatowej (określana jest zwykle w marcu kaŜdego 
roku). Tworząc budŜet bierze się pod uwagę znane po-
trzeby i określone standardy.  
Wpływ na etatyzację w szkołach podstawowych ma 
bardzo duŜa liczba 6-latków przyjętych do klas pierw-

szych (na grupę tych dzieci gmina  otrzymuje subwen-
cję). Pozwoli to na przyjęcie wszystkich 5-latków do 
przedszkoli, których rodzice złoŜyli stosowne wnioski, a 
takŜe wyjątkowo duŜej liczby 3-latków (w tym zakresie 
są szczególnie duŜe potrzeby).  
Drugim czynnikiem determinującym liczbę zatrudnia-
nych nauczycieli w poszczególnych szkołach jest zagwa-
rantowany przez gminę dla rodziców wolny wybór szko-
ły (na poziomie szkoły podstawowej ok. 30 % rodziców 
nie wybiera szkoły rejonowej). Taki stan rzeczy, który 
jest wielką wartością, powoduje jednak, iŜ trudne jest 
wyprzedzające określenie liczby oddziałów w szkołach 
podstawowych.  
W Gdyni jest szczególnie duŜo oddziałów integracyj-
nych.  W takich klasach maksymalna liczba uczniów 
określona jest rozporządzeniem. Klasy te wymagają 
tworzenia dodatkowych etatów.  
Rośnie liczba etatów w kuchniach szkolnych. Z Ŝywienia 
korzysta bardzo duŜo dzieci (w niektórych szkołach po 
300 dzieci). 
Liczba etatów po części wynika teŜ z nauczania indywi-
dualnego, które prowadzone jest w wyniku wydawanych 
orzeczeń, mających moc prawną.  
Radny A. Bień wskazał na nieścisłość w danych – w 
ubiegłym roku, zgodnie z podaną informacją, było 65 
oddziałów integracyjnych, natomiast w roku 2011 liczba 
oddziałów ma być zwiększona o 4. Tymczasem w mate-
riale podana jest liczba 101.  
Wiceprezydent zobowiązała się do sprawdzenia przywo-
łanych przez radnego Bienia danych.  
Do kwestii  wyrównywania pensji nauczycieli, poruszo-
nej przez radnego A. Bienia, odniosła się przedstawiciel-
ka związków zawodowych pracowników oświaty, pani B. 
Śniadek: - W zeszłym roku staŜyści nie osiągnęli śred-
niej, wobec czego naleŜało, zgodnie z przepisami, wypła-
cić im brakujące środki. Obowiązujący wzór do wylicza-
nia średniej jest, zdaniem p. Śniadek, nie do przyjęcia. 
StaŜysta moŜe osiągnąć średnią tylko dzięki nadgodzi-
nom. Jedna z przyczyn nieosiągania średniej tkwi teŜ w 
liczbie urlopów zdrowotnych.  
Wiceprezydent  podkreśliła, iŜ władze gminy kreują 
gdyński standard edukacyjny.  
Z kolei odnosząc się do uwagi radnego Bienia nt. wzrostu 
wydatków składających się na dotacje dla szkół pani 
Łowkiel uściśliła, iŜ rosną wydatki na rzecz szkół niepu-
blicznych. Zwiększa się liczba niepublicznych przedszko-
li i punktów przedszkolnych. Problem stanowią szkoły 
dla dorosłych (kwestia wyjaśniona na poprzednich posie-
dzeniach komisji – patrz zarchiwizowane protokoły).  
Na pytanie Przewodniczącej komisji, radnej Ewy Krym, 
czy przewidywane są podwyŜki dla nauczycieli Wicepre-
zydent odpowiedziała, iŜ na razie nie ma takich moŜliwo-
ści budŜetowych. 
Członkowie komisji wnioskują do Wiceprezydent E. 
Łowkiel o przygotowanie wykazu potrzeb inwestycyj-
nych i remontowych wszystkich gdyńskich szkół.  
BudŜet działu oświaty na rok 2011 zaopiniowano jedno-
głośnie pozytywnie: 4 gł. za 
Ad 2. 
Projekt uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za 
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 31 stycznia 2011 r.; godz. 
16:30; sala 101 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  
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MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-12-07: 
 
1/10/VI/U rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno 
– Wiczlino w Gdyni , rejon ulic 
J.Skrzetuskiego, bpa J Palczara i kard S. 
Wyszyńskiego 

2/10/VI/U rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno 
– Wiczlino w Gdyni , rejon Niegotowa i ul. 
Chwarznieńskiej 

3/10/VI/O skierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

4/10/VI/O zmiana treści załącznika nr 1 do za-
rządzenia nr 16834/10/V/P z dnia 
26.11.2010 r. 

5/10/VI/O zawarcia na czas nieokreślony Poro-
zumienia dotyczącego prowadzenia przez 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk nie-
których spraw z zakresu nadzoru nad go-
spodarką leśną w lasach, niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem 
lasów komunalnych 

6/10/VI/R akceptacji aneksu Nr 8/2010 z Funda-
cją „Nasza Rodzina” w sprawie zapewnie-
nia całodobowej opieki wraz z wychowa-
niem w formie placówki rodzinnej dzieciom 
pozbawionym opieki rodzin naturalnych 

7/10/VI/R akceptacji aneksu Nr 9/2010 do umo-
wy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie 
zapewnienia całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin 
naturalnych 

8/10/VI/P zatwierdzenia projektu „Urzędnik na 
plus II”, składanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostę-
pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktyw-
ności zawodowej w regionie, Poddziałanie 
6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych w regionie, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, konkurs otwarty nr 
01/POKL/6.1.2/201 

9/10/VI/P udzielenia upowaŜnienia Z-cy Dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

10/10/VI/P udzielenia upowaŜnienia Z-cy Dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

11/10/VI/P udzielenia upowaŜnienia Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

12/10/VI/K zawarcia umowy z IPA International 
Biuro Ekonomiczno – Prawne „PROMAR” 
Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego za 2010 rok 

13/10/VI/M przebudowy i udroŜnienia przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Mor-
ska 89/ Grabowo 2 w Gdyni 

14/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Legionów 96 w Gdyni 

15/10/VI/M remontu budynku mieszkalnego przy 
ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni 

16/10/VI/M wykonania prac remontowych w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Wileń-
skiej 95 w Gdyni 

17/10/VI/M wykonania remontu kominów i 
uszczelnienia przewodów dymowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Sportowej 14 w Gdyni 

18/10/VI/M wykonania prac remontowych w loka-
lach mieszkalnych w budynku gminnym 
przy ul. Chylońskiej 138 w Gdyni 

19/10/VI/M wykonania wentylacji w lokalu miesz-
kalnym przy ul. Sportowej 18 w Gdyni 

20/10/VI/M wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w 
zasobach Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni 

21/10/VI/M wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w 
zasobach Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w G 

22/10/VI/M przestawienia pieców grzewczych w 
mieszkaniach gminnych będących w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni 

23/10/VI/M zmiany zarządzenia nr 13816/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 lutego 
2010 roku dotyczącego remontu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chylońskiej nr 137 w 
Gdyni 

24/10/VI/M zmiany zarządzeń nr 15783/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 
2010 roku i nr 16357/10/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z 21 września 2010 roku do-
tyczącego remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni 

25/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Bohaterów Starówki Warszawskiej 11 w 
Gdyni 

26/10/VI/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.DK-71409-1/20/10) 

27/10/VI/M zawarcia umowy zlecenia na pełnienie 
funkcji przedstawiciela dla osoby nieobec-
nej 

28/10/VI/M wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Legionów przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

29/10/VI/M upowaŜnienia do podpisania aneksów 
do umów dzierŜaw dotyczących zmiany 
wysokości podatku VAT 

30/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup drukarki Oce ColorWave 300 z dwu-
rolkowym podajnikiem automatycznym i 
górną tacą odbioru rysunków 

31/10/VI/M wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abra-
hama 64 – 70 2 Gdyni 

32/10/VI/M zmiany zarządzenia nr 17118/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listo-
pada 2010 roku w sprawie zmiany zarzą-
dzenia nr 15244/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z 8 czerwca 2010 roku dotyczącego 
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wykonania uporządkowania i zagospoda-
rowania terenu gminnego przy ul. Zgoda 1-
13 w Gdyni 

33/10/VI/M ustalenia wykazu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

34/10/VI/P akceptacji aneksu nr 5 do umowy nr 
KB/134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinan-
sowania kosztów funkcjonowania Policji na 
terenie Miasta Gdyni w roku 20 

35/10/VI/O udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie tablicy in-
formacyjnej o tematyce ekologicznej 

36/10/VI/O realizacji umowy nr SOO/3253/98/UO 
dot. najmu gruntu leśnego stanowiącego 
działkę nr 196/1 km 5 L celem dokonania 
zapłaty czynszu za 2010 r. 

37/10/VI/M udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie i wydanie ka-
lendarza Gdyni na 2011 rok 

38/10/VI/M uniewaŜnienia postępowania, prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej kwoty 193 000 EUR, o udzie-
lenie zamówienia publicznego na usługę 
świetlnej dekoracji świątecznej Miasta 
Gdyni 

39/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup ksiąŜek do „Zielonej klasy” 

40/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup i dostarczenie materiałów do ściół-
kowania nasadzeń, zabezpieczenia roślin 
na zimę oraz środków ochrony roślin 

41/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
likwidację nasadzeń zlokalizowanych na 
skarpie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i 
przetransportowanie roślin do siedziby Biu-
ra Ogrodnika Miasta 

42/10/VI/S wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania projektu graficznego i druku 
ulotek dla potrzeb USC w 2010 r. 

43/10/VI/M udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia z języka polskiego na język angiel-
ski i język niemiecki treści materiałów pro-
mocyjnych Miasta Gdyni 

44/10/VI/M wykonania projektu rozbiórki gminnego 
budynku mieszkalnego wraz z zabudowa-
niami gospodarczymi przy ul. InŜynierskiej 
1 w Gdyni 

45/10/VI/M wykonania uszczelnienia przewodu 
kominowego dymowego oraz wykonania 
wentylacji w łazience i w kuchni w miesz-
kaniach w gminnych budynku mieszkalnym 
przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni 

46/10/VI/M wykonania usług sanitarnych w lokalu 
mieszkalnym oraz w pomieszczeniu piwni-
cy przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni 

47/10/VI/M zmiany zarządzeń nr 16433/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 wrze-
śnia 2010 roku w sprawie wykonania pro-
jektu technicznego oraz innych koniecz-
nych dokumentacji umocnienia linii brze-
gowej w miejscu zniszczonych zabudo-
wań-rozbiórka obiektu Łazienki w Gdyni-
Orłowie 

48/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego 4 przy ul. 
Wiejskiej 3 w Gdyni 

49/10/VI/M likwidacji piaskownic na placach za-
baw, na terenach będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

50/10/VI/M remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

51/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Orzeszkowej 11 w G 

52/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Reja 2 w Gdyni 

53/10/VI/M wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy 
ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni 

54/10/VI/S zabezpieczenia środków w roku 2011 
na rozliczenie kosztów czynszu oraz do-
starczanych mediów do lokali eksploato-
wanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Legio-
nów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Święto-
jańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Włady-
sława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. 
Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 
w Gdyni w 2011 roku 

55/10/VI/P udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie 

56/10/VI/P zakupu animowanych e-kartek 
57/10/VI/S zarządzenia wyborów do rad dzielnic 

miasta Gdyni, ustalenia kalendarza wy-
borczego oraz numerów okręgów wybor-
czych i liczby mandatów w okręgach wy-
borczych 

58/10/VI/P zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 
2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Wydawnictwem Maszoperia Literacka 
spółka z o.o. 

59/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autor-
skiego nad realizacją inwestycji „Budowa 
kanału deszczowego w rejonie Alei Jana 
Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezy-
denta” 

60/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów 
Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął 
czas przechowywania 

61/10/VI/S wyraŜenia zgody na utworzenie sys-
temu alarmowego w garaŜu budynku UMG 
przy Al. Zwycięstwa 291 

62/10/VI/S wyraŜenia zgody na zlecenie konser-
wacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych w budynkach UMG w ro-
ku 2011 

63/10/VI/S wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 193000€ na wynajem 
pięciu samochodów dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2011r. 

64/10/VI/S akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na dostawę jednego 
samochodu osobowego dla UMG w 2010r. 

65/10/VI/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
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uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS-71409-1/3/10) 

66/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup wagi pocz-
towej 

67/10/VI/M wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umów dzierŜawy : nr MG/11/98, nr 7/98 
gruntu gminnego połoŜonego w Gdyni przy 
ulicy Waszyngtona i Alei Jana Pawła I 

68/10/VI/M wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umowy dzierŜawy nr MG/80/D/2010 gruntu 
gminnego połoŜonego przy ul. Waszyngto-
na 

69/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2010r. 

70/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup usług szko-
leniowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010r. 

71/10/VI/P organizacji wystawy w przestrzeni 
miejskiej w 40. Rocznicę Grudnia '70 

72/10/VI/S wypłaty ekwiwalentu za udział w ak-
cjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

73/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia 
okresowego BHP dla pracowników zatrud-
nionych w Urzędzie Miasta Gdyni na sta-
nowiskach robotniczych 

74/10/VI/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010r 

75/10/VI/S udzielenia zamówienia o wartości do 
14.000 EUR na dostawę energii elektrycz-
nej do budynku OSP Wiczlino przy ul. 
Wiczlińskiej 66 w styczniu 2011 roku 

76/10/VI/S wyraŜenia zgody na zwiększenie kwo-
ty umowy na zakup art. spoŜywczych na 
potrzeby UMG 

77/10/VI/S wyraŜenia zgody na mycie samocho-
dów słuŜbowych UMG i StraŜy Miejskiej , 
naprawy i serwis skuterów StraŜy Miejskiej, 
przeglądy techniczne samochodów UMG i 
StraŜy Miejskiej , OSP Wiczlino do 14.000 
EUR w 2011r. 

78/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
w roku 2011 na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta 
Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

79/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
w roku 2011 na dostawę energii cieplnej 
dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Mar-
szałka Piłsudskiego 52/54 

80/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
na pokrycie kosztów dostawy energii elek-
trycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni 
– w miesiącach styczeń i luty 2011 roku 

81/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
w roku 2011 na dostawę mediów do po-
mieszczeń przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni - 
zajmowanych przez StraŜ Miejską 

82/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
w roku 2011 na dostawę mediów do po-
mieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w 
Gdyni - zajmowanych przez StraŜ Miejską 

83/10/VI/S zabezpieczenia środków finansowych 
w roku 2011 na dostawę mediów do po-

mieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w 
Gdyni – zajmowanych przez StraŜ Miejską 

84/10/VI/S zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów eksploatacyjnych oraz dostarcza-
nych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 
Lutego 24 w Gdyni w 2011 roku 

85/10/VI/S wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na ryczałty samochodowe dla pra-
cowników Urzędu Miasta 

86/10/VI/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010r 

87/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup kseroko-
piarki Canon iR 2380I dla Urzędu Miasta 
Gdyni 

88/10/VI/M remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Dickmana 38 

89/10/VI/S wyraŜenia zgody na zlecenie konser-
wacji systemów alarmowych i monitoringu 
w budynkach UMG w roku 2011 

90/10/VI/S wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków w roku 2011 na opłatę abonamen-
tową za dostawę programów TV cyfrowej 
do pokoju 112 zgodnie z umową nr SK 
124/SA/42-W/2008 z dn. 29.11.2007r. 

91/10/VI/S wyraŜenia zgody na zlecenie konser-
wacji i naprawę instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji wodno-
kanalizacyjnej w budynku UMG w roku 
2011 

92/10/VI/U akceptacja zmiany treści umów nr 
KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 04.02.2010 r. 
oraz KB/430/UI/158/W/2010 z dnia 
09.087.2010 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej dla zadania: 
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 
22” 

93/10/VI/U wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzyniec-
kiej, Bobrowej, Wilczej, Demptowskiej oraz 
odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z in-
frastrukturą techniczną” 

94/10/VI/U akceptacji aneksu do umowy 
KB/612/UP/162/W/2008 z dnia 14.11. 2008 
r. na opracowanie projektu „Budowy sieci 
trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa 
Pomorskiego z budową pętli trolejbusowej 
na Osiedlu Fikakowo w Gdyni” 

95/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie w ramach 
PROJEKTU TROLLEY opracowania pt. 
„Najlepsze praktyki konwersji autobusów 
na trolejbusy” 

96/10/VI/U akceptacji zmiany treści umowy 
KB/323/UI/101/W/2010 z dnia 09.06.2010 
r. na wykonanie podziału geodezyjnego 
działek przeznaczonych pod rozbudowę 
ulic Oliwkowej i Wiczlińskiej w Gdyni 

97/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlano- wykonawczego regulacji po-
wierzchniowych spływów deszczowych w 
rejonie ulicy Tatrzańskiej w Gdyni 
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98/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14 000 Euro na wykonanie prac projekto-
wych w ramach opracowywanego zadania 
pn.: „Budowa ulicy Radosnej od skrzyŜo-
wania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do 
wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni” 

99/10/VI/U akceptacji zmian treści umowy 
KB/348/UI/107/W/2009 z dnia 05.06.2009 
r. na wykonanie wydzielenia działek poło-
Ŝonych przy ul. Dickmana w Gdyni 

100/10/VI/U otwarcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego z wolnej reki na 
wykonanie robót dodatkowych w ramach 
zadania: „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdy-
ni” 

101/10/VI/U akceptacja zmiany treści umów nr 
KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 03.11.2009 
r. oraz KB/363/UI/124/W/2010 z dnia 
21.06.2010 r. i KB/523/UI/206/W/2010 z 
dnia 22.09.2010 r. realizowanych w ra-
mach zadania pn.: Rozbudowa ulicy Apol-
lona i Izydy” 

102/10/VI/U akceptacji zmiany treści umowy doty-
czącej zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej 
w Gdyni” 

103/10/VI/U zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 23.11.2010r. dotyczą-
cego zawarcia porozumienia na wykonanie 
zadania pn.: „Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Pawiej w Gdyni” 

104/10/VI/U akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. na 
wykonanie projektu budowlanego i wyko-
nawczego budowy sali gimnastycznej przy 
Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, 
ul. Kopernika 34 

105/10/VI/O dofinansowania kosztów związanych z 
wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na 
Międzynarodową Konferencję nt. „Globali-
zacji” w Hadze w ramach współpracy z 
Fundacją THIMUN – Singapore 

106/10/VI/O zmiany Zarządzenia nr 16834/10/V/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 paź-
dziernika 2010r w sprawie: harmonogramu 
otwartych konkursów ofert dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w 2011 
roku 

107/10/VI/O udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na zakup zboŜa do 
dokarmiania zwierząt zimą 

108/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup sprzętu 
DVD o wartości do 14.000 EUR 

109/10/VI/P wyraŜenia zgody na przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na publikację lokalnych i 
ogólnopolskich ogłoszeń prasowych UM 
Gdyni w 2011 roku 

110/10/VI/P opracowania zestawu materiałów 
edukacyjnych ułatwiających zrozumienie 
specyfiki potrzeb dzieci i młodzieŜy niepeł-
nosprawnej przez pełnosprawnych kole-
gów 

111/10/VI/P wykonania toreb papierowych z logo 
programu „Gdynia bez barier” 

112/10/VI/P organizacji konferencji „Miłość – Nie-
pełnosprawna?” w dniu 10 grudnia 2010 r. 

113/10/VI/P współorganizacji widowiska historycz-
nego pt: „Gdynia’70. Za chleb i wolność i 
nową Polskę" 

114/10/VI/P organizacji obchodów 40. rocznicy 
„Grudnia ‘70” 

115/10/VI/P współorganizacji pokazu filmu „Czarny 
czwartek” 

116/10/VI/P udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie projektu graficznego i druk 
gdyńskiego kalendarza pozarządowego na 
rok 2011 

117/10/VI/P dofinansowania organizacji przekaza-
nia Betlejemskiego Światła Pokoju przez 
Związek Harcerstwa Polskiego w dniu 16 
grudnia 2010 r. 

118/10/VI/R udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na oszacowanie 
wskaźników produktów i rezultatów dla 
projektu pn: „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej w Gdyni – odcinek I 

119/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia publicznego o wartości 
do 14.000 EUR na wydruk ankiet i upo-
waŜnienia do podpisania umowy w tej 
sprawie 

120/10/VI/U uregulowania naleŜności za wykonanie 
map dla prowadzonych przez Biuro InŜy-
nierii Transportu zadań gminnych 

121/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie wycinki drzew 
na ulicy Bosmańskiej w Gdyni 

122/10/VI/M zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną „Budowa placu 
zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni – 
etap I” 

123/10/VI/U zmiany treści zarządzenia nr 
17085/10/V/10 w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie ekspertyzy prawidłowości 
wykonania komory krat oraz drogi eksplo-
atacyjnej w ramach zadania „Regulacja 
rzeki Chylonki od torów kolejowych PKP do 
ul. Hutniczej w Gdyni” 

124/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie kosztorysu dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa teatru letnie-
go w Gdyni Orłowie” 

125/10/VI/U akceptacji zmiany treści umowy doty-
czącej zadania: „Rozbudowa ulicy Lesz-
czynki w Gdyni” 

126/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie wyburzenia bu-
dynków związanych z realizacją zadania: 
„Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem 
technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni” 

127/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

128/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Śląskiej 51A w Gdyni 

129/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Chwarznieńskiej 4 w Gdyni 

130/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 



13 
 

131/10/VI/M ustanowienia dozoru gminnych lokali 
mieszkalnych przy ul. Wesołej 5 w Gdyni 

132/10/VI/M uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie w pasie drogowym urządzeń zwią-
zanych z budową przyłączy w ulicach 
gminnych 

133/10/VI/M uregulowania naleŜności za wykonanie 
mapy do celów informacyjnych z uzbroje-
niem podziemnym 

134/10/VI/M ustanowienia dozoru gminnego pawi-
lonu uŜytkowego przy ul. Chwarznieńskiej 
2 w Gdyni 

135/10/VI/M wykonania robót budowlanych instala-
cyjnych i wykończeniowych w pomiesz-
czeniu węzła c.o. i w korytarzu budynku 
przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 

136/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Morskiej 47B w Gdyni 

137/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy 
ul. śeromskiego 8 w Gdyni 

138/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Widnej 2 w Gdyni 

139/10/VI/M wykonania ochrony przed ptakami na 
budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 

140/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Morskiej 43 w Gdyni 

141/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Kampinoskiej 2 w Gdyni 

142/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Pogodnej 4 w Gdyni 

143/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Opata Hackiego 23 w Gdyni 

144/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Chylońskiej 59-63 w Gdyni 

145/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Waszyngtona 28 w Gdyni 

146/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Widnej 2 w Gdyni 

147/10/VI/M wykonania odprowadzenia wód desz-
czowych przy ul. Morskiej 97 w Gdyni 

148/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

149/10/VI/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.DK-71409-1/21/09/ 

150/10/VI/P przekazania środków finansowych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

151/10/VI/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na utrzymanie domeny 
www.gdyniaturystyczna.pl 

152/10/VI/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na druk folderu, aplikacji mia-
sta Gdyni do organizacji śeglarskich Mi-
strzostw Świata klas olimpijskich ISAF w 
2014 roku 

153/10/VI/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wynajem powierzchni re-
klamowych na promocję konkursu „Gdyń-
ski Biznesplan 2011” 

154/10/VI/M nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 
m2 zlokalizowanego na placu targowym – 
pawilon handlowy nr 246 

155/10/VI/M zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z ty-
tułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gmi-
ny Miasta Gdyni nieruchomości drogowej 
/Gdyńska Fabryka Farb Graficznych S.A./ 

156/10/VI/M określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości prze-
znaczonej pod budowę ul. Cechowej 

157/10/VI/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w 
trakcie trwania plebiscytu pt: „Cichy boha-
ter”, organizowanego przez tytuł prasowy 
„Echo Miasta" 

158/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup licencji do 
jednokrotnego wykorzystania fotografii 
barwnych w ulotce prezentacji oraz innych 
nośnikach informujących o przebudowie ul. 
Chwarznieńskiej w Gdyni 

159/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie, montaŜ i 
demontaŜ świątecznej dekoracji drzew na 
Skwerze Kościuszki 

160/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup systemu antywirusowego 

161/10/VI/S zmiany postanowień umowy nr 
SK/2077/SI-W/2009 z firmą Sprint sp. z 
o.o. na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej oraz wniosku o pozwo-
lenie na budowę dla pierwszego etapu bu-
dowy kanalizacji teletechnicznej realizowa-
nej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej 
Sieci Szkieletowej w Gdyni” 

162/10/VI/K zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2010 

163/10/VI/S narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań w 2011r. 

164/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na zakup i montaŜ słupków 
uniemozliwiających przejazd przez chodnik 
przy ul. Ateny 

165/10/VI/P odwołania Pana Jarosława Świerszcza 
ze stanowiska dyrektora Teatru Miejskiego 
im. W.Gombrowicza w Gdyni 

166/10/VI/P powierzenia obowiązków dyrektora 
Teatru Miejskiego im. W.Gombrowicza w 
Gdyni Panu Wojciechowi Zielińsakiemu 

167/10/VI/R wyraŜenia zgody na organizację lun-
chu w dniu 06 grudnia 2010r. dla uczestni-
ków konferencji projektu INTERFACE 

168/10/VI/P zakupu zdjęcia Prezydenta 
 

2010-12-08: 
 
169/10/VI/U zmiany zarządzenia nr 17173/10/V/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listo-
pada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoŜonego do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, re-
jon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. 
Jana Pawła II 

 
2010-12-13: 
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170/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na ustawienie i dzierŜawę 
kontenerów stanowiących zaplecze tech-
niczne dla pracowników ZCK w Gdyni, 
związanych z realizacją zadania: „Budowa 
kaplicy pogrzebowej z zapleczem tech-
nicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni 

 
2010-12-14: 

 
171/10/VI/P zmiany zarządzenia nr 17060/10/V/P z 

dnia 16.11.2010 r. w sprawie udziału w se-
sji fotograficznej dotyczącej kampanii spo-
łecznej pn.: KaŜdemu wolno kochać” 

172/10/VI/P przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie re-
alizacji zadań z zakresu kultury w 2011 ro-
ku 

173/10/VI/P akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dosta-
wę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni w 2011 r 

174/10/VI/K zasad funkcjonowania Samodzielnego 
Referatu Kontroli Finansowej Urzędu Mia-
sta Gdyni 

175/10/VI/K szczegółowych zasad przeprowadza-
nia kontroli finansowych przez Samodziel-
ny Referat Kontroli Finansowej Urzędu 
Miasta Gdyni 

176/10/VI/R zwolnienia ze stanowiska dyrektora - 
wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka 
Nr 2 w Gdyni 

177/10/VI/R zatrudnienia dyrektora - wychowawcy 
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni 

178/10/VI/O akceptacji zmian w umowie nr 
KB/9/OZ/1/w/2010 z dn. 08.01.2010 r. 

179/10/VI/O akceptacji zmian w umowie nr 
KB/10/OZ/2/w/2010 z dn. 08.01.2010 r. 

180/10/VI/O udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup map na po-
trzeby Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni 

181/10/VI/S „Instrukcji postępowania z oświadcze-
niami: majątkowymi, o prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” 
oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń 

182/10/VI/P zmiany zarządzenia nr 11805/09/V/P z 
dnia 18.08.2009 r. w sprawie pełnienia 
funkcji InŜyniera Projektu nad realizacją i w 
okresie gwarancji dla zadania inwestycyj-
nego „ Rozbudowa monitoringu wizyjnego 
Miasta Gdyni” 

183/10/VI/P zmiany zarządzenia nr 13336/09/V/P z 
dnia 22.12.2009 r. w sprawie nadzoru in-
westorskiego dla poszerzonego zakresu: 
„Rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta 
Gdyni” – (zamówienie uzupełniające nr 1) 

184/10/VI/P przeniesienia kamery nr 63 monitorin-
gu wizyjnego miasta 

185/10/VI/S wyraŜenia zgody na ponoszenie opłat 
za uŜywanie częstotliwości radiowej i zle-
cenia usług napraw i konserwacji systemu 
łączności oraz wzorcowania i kalibracji al-
kotestów StraŜy Miejskiej w 2011r do 14 
000 EUR 

186/10/VI/M udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Gdynia na Nadzwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

187/10/VI/M zmiany Zarządzenia nr 17209/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
30.11.2010 roku dotyczącego zlecenia wy-
konania operatu szacunkowego dotyczą-
cego wyceny kosztów nakładów poniesio-
nych na rozbudowę i adaptację lokalu uŜyt-
kowego w budynku ( piwnica ) przy ul. 
Świętojańskiej 49 w Gdyni 

188/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej 
na likwidacji przehaczeń-doprowadzeniu 
do zgodności części kartograficznej z czę-
ścią opisową operatu ewidencji gruntów 

189/10/VI/M wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

190/10/VI/M wyraŜenia zgody na wypłatę odszko-
dowania z tytułu likwidacji Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Stokrotka” przy Al. 
Zwycięstwa w Gdyni 

191/10/VI/M podpisania umowy najmu dotyczącej 
lokalu przy ul. Jerzego Waszyngtona ze 
Stocznią Remontową NAUTA S.A. i wyra-
Ŝenia zgody na wydatkowanie środków fi-
nansowych z budŜetu Miasta na opłatę 
czynszu najmu 

192/10/VI/M zmiany do umowy dzierŜawy TG 
/499/92 z dnia 18 grudnia 1992 roku doty-
czącej gruntu połoŜonego pod halą płaską, 
na którym posadowiony jest pawilon han-
dlowy nr 107 

193/10/VI/M zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/523/92 z dnia 21 grudnia 1992 roku, 
dotyczącej gruntu połoŜonego pod halą łu-
kową, na którym posadowiony jest pawilon 
nr 8 

194/10/VI/M zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/303/93 z dnia 13 października 1993 ro-
ku, dotyczącej gruntu połoŜonego pod halą 
łukową, na którym posadowiony jest pawi-
lon handlowy nr 65 A 

195/10/VI/M akceptacji treści aneksu do umowy z 
Panem Tomaszem Dobke- OTIS TD na 
wykonanie ekspozycji reklamowej progra-
mu „Pies w wielkim mieście” 

196/10/VI/R akceptacji aneksu nr 1/2010 do zawar-
tej pomiędzy Gminą Gdynia a Alina Hinz i 
Jerzym Hinz umowy najmu nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kopernika 35 
na prowadzenie w niej rodzinnego domu 
dziecka 

197/10/VI/M udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko 
Dolina Sp. z o.o. w Łęczycach 

198/10/VI/P produkcji spotu telewizyjnego promu-
jącego Sylwestra 2010 w Gdyni 

199/10/VI/P przyznania Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdyni dla Pani Małgorzaty Talarczyk 

200/10/VI/S uniewaŜnienia wyników postępowania 
o zamówienia publiczne na usługę wyko-
nania projektu realizacyjnego udostępnie-
nia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz 
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oznakowania informacyjnego Rezerwatu 
Przyrody „Kępa Redłowska” 

201/10/VI/S akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/646/SMO/29/W/2010 z dnia 22.10.2010 
r. na wykonanie pracy: Wyprodukowanie 
dokumentalnego filmu przyrodniczego o 
rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska” o 
wartości do 14.000 EUR 

202/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie map o wartości do 14.000 EUR 

203/10/VI/S zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 
5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w spra-
wie Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 

204/10/VI/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.DK-71409/19/09 

205/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup usług szko-
leniowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 roku 

206/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie dla pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r 
konsultacji prawnych w temacie „Doradz-
two i konsultacje prawne dotyczące ostat-
nich zmian prawa zamówień publicznych 

207/10/VI/O dofinansowania kosztów organizacji 
tradycyjnego Świątecznego Koncertu Ga-
lowego oraz Gwiazdkowego Koncertu Ga-
lowego organizowanych przez MłodzieŜo-
wy Dom Kultury w Gdyni 

208/10/VI/S akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
równej lub przekraczającej 193.000 EUR 
na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic 
rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie 
starych tablic rejestracyjnych 

209/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup poduszek do siedzenia dla uczestni-
ków „Zielonej klasy” o wartości do 14.000 
EUR 

210/10/VI/S wyraŜenia zgody na zakup i transport 
Ŝwiru do bieŜącego utrzymania ciągów 
komunikacyjnych na terenie Parku Kolibki 
w Gdyni w okresie zimowym o wartości do 
14.000 EUR 

211/10/VI/M wyraŜenia zgody na organizację i 
przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2011” 

212/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Dickmana 30 w Gdyni 

213/10/VI/M opomiarowanie ciepłej i zimnej wody – 
montaŜ podliczników dla poszczególnych 
uŜytkowników obiektu przy ul. Widnej 8 w 
Gdyni 

214/10/VI/M remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Rybaków 8 w Gdyni 

215/10/VI/M wymiany podłogi w mieszkaniu gmin-
nym w budynku mieszkalnym przy ul. Ślą-
skiej 51 bl.I w Gdyni 

216/10/VI/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 3 
Maja 27/31 w Gdyni 

217/10/VI/M wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w 

zasobach Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

218/10/VI/M wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w 
zasobach Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni 

219/10/VI/O dofinansowania organizacji oraz zaku-
pu nagród dla laureatów konkursu na „Ro-
dzinną szopkę BoŜonarodzeniową” organi-
zowanego przez Szkołę Podstawową Nr 
29 w Gdyni 

220/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup dysków twardych do macierzy sys-
temu Doc Flow 

221/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup kontrolera macierzy dyskowej, ro-
utera i aktualizacji oprogramowania Adobe 
Photoshop 

222/10/VI/S udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup dostępu do serwisu SzuKIO 

223/10/VI/S wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubezpie-
czeniem samochodu dla StraŜy Miejskiej w 
2010r. 

224/10/VI/S wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i kolejnego ogłoszenia sprze-
daŜy w drodze przetargu ofertowego jed-
nego samochodu osobowego 

225/10/VI/P zamówienia ankiety dot. projektu UE 
SEGMENT oraz zmian w CMS (panelu 
administracyjnym) do redagowania 
www.gdynia.pl 

226/10/VI/R przekazania dotacji dla Szpitala Mor-
skiego im. PCK w Gdyni w związku z reali-
zacją projektu pn.: „Rozbudowa części za-
biegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 
przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i 
wyposaŜenia” 

227/10/VI/P zakupu ksiąŜek 
228/10/VI/P publikacji ogłoszenia w gazetach 

dzielnicowych 
229/10/VI/M przyjęcia Aneksu do umowy z dnia 

1.09.2010 r. na podstawie Zarządzenia nr 
16184/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku 

230/10/VI/M przyznania dotacji Fundacji Gospodar-
czej w Gdyni na realizację zadania Pomor-
skie Miasteczko Zawodów w Gdyni w la-
tach 2011-2013 

231/10/VI/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
druku broszury Navigator Biznesowy 

232/10/VI/M powołania Jury Konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2011” 

233/10/VI/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nanie materiałów promocyjnych (zegarów) 
na potrzeby Miejskiej Informacji 

234/10/VI/M udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie pod-
świetlanego semafora z literą „i” na potrze-
by Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 
24 

235/10/VI/S zmiany zarządzenia nr 17/2000/III 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 
2000 r. w sprawie określenia struktury we-
wnętrznej wydziałów i zadań referatów 
Urzędu Miasta Gdyni 



16 
 

236/10/VI/O zlecenia w trybie zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR wykonania zmiany 
Programu Ochrony Środowiska przed Ha-
łasem dla miasta Gdyni 

237/10/VI/O nabycia w trybie zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR usługi aktualizacji w 
okresie 1.03.2011r. do 28.02.2014r. opro-
gramowania CadnaA 

238/10/VI/S wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
o rozpoczęcie postępowania w trybie zapy-
tania o cenę o wartości poniŜej 193.000 
EUR na naprawy samochodów słuŜbowych 
UMG i StraŜy Miejskiej w 2011r. 

239/10/VI/S wyraŜenia zgody na: zakup materiałów 
do remontu sanitariatów w siedzibie StraŜy 
Miejskiej ul. Zakręt do Ok 

240/10/VI/U uregulowania naleŜności za wykonanie 
map ewidencyjnych oraz map do celów in-
formacyjnych dla prowadzonych przez 
Wydział Inwestycji zadań gminnych 

241/10/VI/U akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie konserwacji elewacji drewnianej 
budynku sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 18 w Gdyni 

242/10/VI/U akceptacji porozumienia do umowy 
KB/490/UI/191/W/2010 dotyczącej zadania 
inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia 
wzdłuŜ NabrzeŜa Jana Pawła II” 

243/10/VI/S zlecenia usługi konwojowania gotówki i 
ochrony kas w budynku UMG w 2011 r. 

244/10/VI/S zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę wywozu odpadów z budynku Urzę-
du i lokali podległych Urzędowi Miasta 
Gdyni w 2011r. 

245/10/VI/S wyraŜenia zgody na konserwację i 
naprawę windy „KONE” znajdującej się w 
budynku UMG w roku 2011 

246/10/VI/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 54/10/VI/S z dnia 
07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków 
w roku 2011 na rozliczenie kosztów czyn-
szu oraz dostarczanych mediów do lokali 
eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, 
ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. 
Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. 
Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 
291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Święto-
jańskiej 39 w Gdyni w 2011 roku 

247/10/VI/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 83/10/VI/S z dnia 
07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków 
finansowych w roku 2011 na dostawę me-
diów do pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 
291a w Gdyni – zajmowanych przez StraŜ 
Miejską 

248/10/VI/M wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialna oraz sądowa /Augustyna 
Necla 6/13 

249/10/VI/M zmiany do umowy dzierŜawy 
MG/18/09 z dnia 30.06.2009 r., przedmio-
tem której jest grunt połoŜony przy ul. Puc-
kiej 

250/10/VI/P dokonania zmian w Umowie Nr 
KB/899/PON/62/W/2009 zawartej dnia 
31.12.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Nadwiślańskim Stowarzyszeniem 

Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół – 
„Piast” z siedzibą w Gdańsku 

251/10/VI/P dokonania zmian w Umowie Nr 
KB/877/PON/46/W/2009 zawartej dnia 
31.12.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Stowarzyszeniem Osób z Wadą 
Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni 

252/10/VI/P rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadań dotyczących poprawy 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieŜy w 
wieku szkolnym, mieszkańców Gdyni 

253/10/VI/P rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadań dotyczących działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkań-
ców Gdyni 

254/10/VI/S akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/690/SMO/31/W/2010 z dnia 22.11.2010 
r. na wykonanie robót związanych z nasa-
dzeniami róŜ wzdłuŜ ul. Płk. Dąbka reali-
zowanych w ramach konkursu „Piękna 
dzielnica” wraz z trzyletnią pielęgnacją o 
wartości do 14.000 EUR 

255/10/VI/M zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej (ul. Starochwasz-
czyńska) 

256/10/VI/M wyraŜenia zgody na podpisanie umo-
wy przyłączenia do sieci gazowej Ośrodka 
Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 

257/10/VI/M udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na renowację stopni schodów w budynku 
Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni 

258/10/VI/P podpisania aneksu do umowy nr 
SK/1006/OK/77-W/2010 

259/10/VI/P wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację tradycyjnej zabawy 
sylwestrowej 

260/10/VI/M zatwierdzenia projektu porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Marzeną i 
Krzysztofem małŜonkami Rybickimi oraz 
wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu Miasta na wy-
płatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowe 

261/10/VI/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
śniwnej - działka 107/51 

262/10/VI/S wyraŜenia zgody na podpisanie anek-
su do umowy doradztwa w zakresie orga-
nizacji przetargu na zakup energii elek-
trycznej dla Urzędu Miasta Gdyni oraz dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjo-
nowania syren alarmowych 

263/10/VI/S wyraŜenia zgody na ubezpieczenie 
budynku UMG i lokali podległych, wyposa-
Ŝenia, osób i gotówki do 14.000,00 EURO 
w 2011 r. 

264/10/VI/O powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
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działalność poŜytku publicznego na reali-
zację zadań: „Profilaktyka przez sport”, 
„Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w 
warunkach domowych dla przewlekle cho-
rych na SM”, „Pomoc dzieciom z zespołem 
ADHD i ich rodzinom” 

265/10/VI/P przyznania Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdyni panu Wojciechowi Zielińskiemu 

266/10/VI/S akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej kwoty 193.000 EUR na druk i kol-
portaŜ tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk 
i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 
roku 2011 

267/10/VI/M pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Batorego 

268/10/VI/M skierowania na drogę postępowania 
sądowego wniosku o wydanie nierucho-
mości przy ul. Adm. Unruga 

269/10/VI/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nakładów poniesionych na wybudowanie 
lokalu uŜytkowego – garaŜu nr 24 na grun-
cie stanowiącym własność Gminy Miasta 
Gdyni przy ul. Batorego /przy torach/ na 
działce nr 568/71 i 74, km 53, obręb Gdy-
nia 

270/10/VI/M wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego z osobą fizyczną bez formy 
przetargu publicznego w wyniku zamiany 
garaŜy 

271/10/VI/M określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Źródło Marii, obok nr 19k 

272/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie przełączenia 
kanału deszczowego w rejonie Alei Jana 
Pawła II 

273/10/VI/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania „Budowa placu zabaw 
dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni – I etap” 

274/10/VI/U udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na wykonanie robót do-
datkowych w ramach zadania pn: „Przebu-
dowa ul. Zielnej w Gdyni” 

275/10/VI/U zmiany zarządzenia nr 15199/10/VI/U 
z 01.06.2010 r. w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie podziału geodezyjnego działek 
przeznaczonych pod rozbudowę ulicy 
Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej w Gdyni 

276/10/VI/U zawarcia porozumienia dotyczącego 
realizacji umowy nr KB/488/UI/189/W/2010 
na opracowanie dokumentacji w zakresie 
uzupełnienia odwodnienia obiektu Muzeum 
Miasta Gdyni 

277/10/VI/P akceptacji aneksu nr 6 do umowy nr 
KB/134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinan-
sowania kosztów funkcjonowania policji na 
terenie m. Gdyni 

278/10/VI/S akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na naprawy i kon-

serwacje kserokopiarek i faksów dla UMG 
w 2010 r. w części: A, B, C i D 

279/10/VI/S zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S 
w sprawie Regulaminu pracy pracowników 
UM Gdyni 

280/10/VI/M zawarcia umów na dostawę energii 
elektrycznej oraz usług telekomunikacyj-
nych i informatycznych oraz ponoszenia 
kosztów eksploatacji dla pomieszczeń Mu-
zeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 

281/10/VI/R wprowadzenia regulaminu organiza-
cyjnego dla Domu Dziecka w Gdyni 

282/10/VI/K zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2010 

283/10/VI/K zmiany zarządzenia prezydenta m. 
Gdyni nr 13462/10/V/K z 5.01.2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego UM 
Gdyni 

284/10/VI/K zmiany zarządzenia prezydenta m. 
Gdyni nr 13463/10/V/K z 5.01.2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

285/10/VI/P przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

 
2010-12-16: 

 
286/10/VI/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę zesta-
wów do składania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego dla Urzedu Miasta Gdyni i 
placówek oświatowych , realizowanego w 
ramach projektu "Rozwój elektronicznych 
usług publicznych" 

287/10/VI/M zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych (Layster- 
Group Sp. z o. o.) 

 
2010-12-17: 

 
288/10/VI/P udzielenia zamówienia publicznego na 

druk plakatów informacyjnych 
289/10/VI/P udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup akwareli o tematyce gdyńskiej 
 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [1.] – 06.12.2010 – r. Łukasz Cichowski – w 

sprawie moŜliwości budowy ronda w miejscu 
starej pętli trolejbusowej do Cisowej - odpo-
wiedź 21.12.2010 

2. [2.] – 06.12.2010 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie budowy ul. Modrzewiowej i stworze-
nia dojazdu do osiedli Dolina Cisów i Wikli-
nowa na Pustkach Cisowskich - odpowiedź 
20.12.2010 

3. [3.] – 06.12.2010 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia 
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prac dla inwestycji „Przebudowa skrzyŜowania 
ulic Chylońskiej i Północnej” - odpowiedź 
22.12.2010 

4. [4.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie przywrócenia najkrótszego dojścia do 
przychodni przy ul. Wejherowskiej - odpo-
wiedź 21.12.2010 

5. [5.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie organizacji ruchu i parkowania na ul. 
Krzywej oraz moŜliwości utwardzenia na-
wierzchni – odpowiedź 22.12.2010 

6. [6.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie organizacji ruchu i parkowania na ul. 
Krzywej oraz moŜliwości utwardzenia na-
wierzchni  

7. [7.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie utrzymania ul. Borowikowej – odpowiedź 
22.12.2010 

8. [8.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie uwzględnienia budynku przy ul. Zamenho-
fa 11 w rewitalizacji rejonu Zamenhofa i Opata 
Hackiego – odpowiedź 21.12.2010 

9. [9.] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie kanalizacji ul. Wilczej i innych ulic w 
dzielnicy Demptowo – odpowiedź 20.12.2010 

10. [10] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie bezpieczeństwa pieszych na ul. Nowo-
dworskiego – odpowiedź 17.12.2010 

11. [11] – 06.12.2010 – r. Marcin Horała – w spra-
wie wykorzystania terenu Kolegium Miejskie-
go – odpowiedź 20.12.2010 

12. [12] – 20.12.2010 – r. Mirosława Król – w 
sprawie dodania znaku poziomego przy zjeź-
dzie z estakady z kierunku dzielnic północnych 
w stronę Chyloni i Szczecina – odpowiedź 
30.12.2010 

13. [13] – 23.12.2010 – r. Bogdan KrzyŜankowski 
– w sprawie likwidacji wiaty przystanku auto-
busowego przy ul. Rolniczej w Gdyni – odpo-
wiedź 04.01.2011 

14. [14] – 23.12.2010 – r. Marcin Horała – w 
sprawie udziału bloku przy ul. Zamenhofa w 
projekcie rewitalizacji ulic – odpowiedź 
30.12.2010 

15. [15] – 23.12.2010 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie umieszczenia święta ulicy Chylońskiej 
w kalendarzu imprez miejskich – odpowiedź 
05.11.2011 

16. [16] – 05.01.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie moŜliwości budowy ronda w miejscu 
pętli trolejbusowej w Cisowej – odpowiedź 
18.01.2010 

17. [17] - 05.01.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie moŜliwości utwardzenia uliczek od-
chodzących od ulicy w Cisowej – odpowiedź 
18.01.2010 

18. [18] - 14.01.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie uszczegółowienia zapisów projektu 
budŜetu w rozdziale 92105 - kultura 

19. [19] - 19.01.2011 – r. Mirosława Król – w 
sprawie naprawy i bieŜącego utrzymania ulicy 
Uranowej, 

20. [20] - 19.01.2011 – r. Mirosława Król – w 
sprawie wydłuŜenia czasu trwania sygnalizacji 
świetlnej na ul. Unruga i dojścia do SP 39, 

21. [21] - 19.01.2011 – r. Mirosława Król – w 
sprawie przebudowy ul. Uranowej wraz z bu-
dową oświetlenia. 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


