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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 20 

9 grudnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 09.12.11, godz. 11.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 19 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
5. Korespondencja.  
6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska.  
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
kolejno projekty uchwał dot. budŜetu gminy, które na-
stępnie członkowie komisji zaopiniowali w głosowa-
niach: 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2011- 5/1/0 (opinia pozytywna); 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 
2022 - 5/1/0 (opinia pozytywna). 
Projekty uchwał dot. podatków i opłat prezentowane w 
dalszej kolejności przez pana Skarbnika wywołały krótką 
dyskusję: radny Bogdan KrzyŜankowski wnioskował o 
odejście od doktryny maksymalnej stawki podatku od 
nieruchomości. UwaŜa, Ŝe takie działania nie są przyjaz-
ne wobec mieszkańców. Prof. Szałucki wyjaśnił, Ŝe 
miasta nie stać na odstępstwa od przyjętej polityki finan-
sowej. Mieszkańcy mający problemy ze spłatą podatku 
od nieruchomości mogą liczyć na ulgi. Nieprzekonany 
radny złoŜył wniosek o nieprzyjmowanie propozycji 
maksymalnych stawek omawianego podatku, zachowując 
ich poziom z roku ubiegającego. Wniosek został odrzu-
cony w głosowaniu: 1/5/0. 
W rezultacie projekt uchwały został zaopiniowany pozy-
tywnie: 5/1/0. 
Następnie kolejno zaopiniowano projekty uchwał w 
sprawach: 
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych – 
głosowanie: 6/0/0, 

- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na 
terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości – głosowa-
nie: 6/0/0, 
- zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany określenia 
zasad ustalania i poboru – głosowanie: 6/0/0. 
Projekty uchwał w sprawach opłat za pobyt dziecka w 
Ŝłobku lub przedszkolu prezentowała Przewodnicząca 
Komisji (w zastępstwie p. Wiceprezydent Ewy Łowkiel). 
Uzasadnieniem podwyŜek jest wzrost kosztów utrzyma-
nia jednostek. Nie proponuje się jednak stawek maksy-
malnych, tak jak to zrobiły inne gminy trójmiejskie. Z 
przytoczoną argumentacją nie zgodził się radny B. Krzy-
Ŝankowski, który uwaŜa, Ŝe podwyŜki opłat uderzą w 
promowaną politykę wspierania rodzin, będą obciąŜe-
niem gorzej uposaŜonych i wielodzietnych rodzin. Ma to 
szczególne znaczenie w obliczu groŜącego kryzysu i 
innych podwyŜek. Apeluje o wyŜsze umiejscowienie 
opieki nad dzieckiem w hierarchii wartości i waŜności 
zadań budŜetowych. Radny Zygmunt Zmuda – Trzebia-
towski zauwaŜył, Ŝe samorząd ponosi 2/3 kosztów 
utrzymania przedszkoli i Ŝłobków, a podwyŜka nie 
wpływa na przerzucenie całego tego cięŜaru na rodziców. 
Projekty uchwał uzyskały jednak opinie pozytywna w 
kolejnych głosowaniach:   
- w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 
dziecka w Ŝłobku – 5/1/0; 
- w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Miasta Gdynia – 5/1/0. 
Ad 4. Protokół z dnia 21 września br. został przyjęty bez 
uwag. Protokół z dnia 8 czerwca został uzupełniony na 
wniosek radnego B. KrzyŜankowskiego o następujące 
zapisy: „Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził zaniepo-
kojenie artykułami prasowymi dot. sytuacji p. Edyty 
Wieczorkiewicz, matki, której ze względu na złe warunki 
bytowe odebrano niemowlę i umieszczono w placówce 
opiekuńczej. Radny uwaŜa, Ŝe sytuacja ta obnaŜyła lukę, 
która powstała w wyniku likwidacji Domu Samotnej 
Matki” oraz „W toku dalszej dyskusji przedstawiciel 
MOPS reprezentował odmienne zdanie”. Protokół ze 
zmianami został przyjęty.  
Ad 5.  Korespondencja nie wpłynęła. 
Ad 6. Radny Bogdan KrzyŜankowski zaproponował, aby 
na kolejnym posiedzeniu omówić Gminny Program 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raport 
MOPS o bezdomności 2008- 2011. Powrócił takŜe do 
problemu spółdzielni socjalnej PROMYK oraz pomocy 
samotnym matkom (Dom Samotnej Matki). 
Ad 7. Przewodnicząca zaproponowała, aby powyŜsze 
sprawy omówić na posiedzeniu z udziałem p. Wicepre-
zydenta Michała Guć oraz przedstawicieli MOPS w dniu 
9 listopada o godz. 16.30. Następne posiedzenie – 
16.11.2011 r. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Decyzje o warunkach zabudowany i pozwole-
niach na budowę. 

3. Informacje i sprawy wniesione. 
4. Terminy kolejnych posiedzeń. 

Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Projekty od numeru 4.11 do 4.15 przedstawił Wicepre-
zydent Bogusław Stasiak: 
4.11 – w spr. wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej 
własności 3. lokali mieszkalnych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.12 – w spr. zmiany załącznika nr 1 do uchwały RMG 
/…/ w spr. wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy 
Gdynia lokali, których najem jest związany stosunkiem 
pracy w placówkach oświatowych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.13 – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa /…/ działek drogowych przy ul. Młyńskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.14- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
zabudowanej /…/ poł. przy ul. Chwaszczyńskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.15- w spr. zmiany uchwały RM /…/ w spr. wyraŜenia 
zgody na nieodpłatne ustanowienie słuŜebności grunto-
wej na nieruchomości poł. przy ul. Olgierda 28 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Projekty dotyczące kwestii budŜetowych omówiła Z-ca 
Skarbnika Miasta Gdynia, p. Alicja Helbin: 
4.2. – w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu RMG na rok 2011: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.3. – w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. Wielolet-
niej Prognozy Finansowej /…/ na lata 2011-2022: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.4. – w spr. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni: 
O kryteriach branych pod uwagę przy ustalaniu wysoko-
ści stawek poinformował członków komisji Naczelnik 
Wydziału Dochodów, pan Stanisław Zachert.  
Stawki rosną o współczynnik  inflacji, który w latach 
2010/2011 wyniósł 4,2 %. Drobne róŜnice wynikają z 
zastosowanych przeliczeń. 
Proponowana wysokość podatku od nieruchomości  
tradycyjnie kształtuje się na maksymalnym (ustawowo 
określonym) poziomie. 
Zdaniem r. B. KrzyŜankowskiego wskazane byłoby 
odejście od złej – jak określił – tradycji ustanawiania 
podatku w maksymalnej wysokości.  
Radny argumentował, iŜ właściciele podejmowaliby 
trafniejsze decyzje co do przeznaczania pieniędzy niŜ 
czyni to gmina.  
Naczelnik wyjaśnił, iŜ gros środków uzyskiwanych z 
tytułu podatku pochodzi od przedsiębiorców, dla których 
nie stanowi on istotnego obciąŜenia. W przypadku osób 
fizycznych podatek obciąŜa właścicieli, a więc tą grupę 

osób, dla której podatek nie jest wyzwaniem finanso-
wym.  
Z opinią radnego KrzyŜankowskiego nie zgodził się 
radny I. Bekisz.  
Opinia pozytywna: 5/1/1 
Projekty dot. planów zagospodarowania przestrzennego 
przedstawili Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor Biura 
Rozwoju Miasta, pan Marek Karzyński: 
4.8.- w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Orłowo i Redowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: 
Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej: 
Jak informował Wiceprezydent, głębsze analizy wykaza-
ły potrzebę objęcia planem przedmiotowego terenu.  
Pewne wyzwanie stanowią problemy związane z posze-
rzeniem ulicy Wielkopolskiej i zagospodarowaniem 
działki na rogu ulic Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa. 
Dotychczasowe próby sprzedaŜy tego terenu nie powio-
dły się z uwagi na nierozwiązany problem skomuniko-
wania działki. Naturalną granicę stanowi ulica Kaszta-
nowa. Dalsze rozszerzanie ulicy uniemoŜliwiłoby reali-
zację zadania, jakim jest regulacja ciągu wzdłuŜ rzeki 
Kaczej.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.9. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana; 
O treści uwag, jakie wpłynęły do planu, poinformował 
Dyrektor M. Karzyński. 
W związku z pytaniem r. J. Miotke o wniosek w spr. 
przybliŜenia linii zabudowy do klifu p. Karzyński zwrócił 
uwagę, iŜ obowiązuje decyzja Urzędu Morskiego, zgod-
nie z którą linia zabudowy musi się znajdować w odle-
głości odpowiadającej  co najmniej 3. wysokościom 
klifu.  
Wobec stwierdzenia radnego Miotke, iŜ są juŜ zabudowy 
zlokalizowane znacznie bliŜej niŜ wymaga tego przywo-
łana decyzja Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ jest to 
zabudowa, która  powstała „na dziko”. Urząd Miasta 
musi się stosować do postanowień Urzędu Morskiego.  
Odnosząc się do kwestii obszaru nr 15 i uwagi pana 
Borkowskiego, na co zwrócił uwagę Przewodniczący 
komisji, radny A. Bień, pan Karzyński poinformował, iŜ 
autor uwagi miał decyzję o warunkach zabudowy, ale nie 
mógł jej zrealizować z uwagi na program parkingowy.  
Radny Bień zwrócił uwagę na problem zróŜnicowania 
poziomu gruntów pytając, czy w przypadkach, gdy grunt 
jest pofałdowany, nie byłoby celowe wprowadzenie 
wielkości bezwzględnych.  
Pan M. Karzyński stwierdził, iŜ problem ten był wiele 
razy rozwaŜany. W przypadku terenów na skarpie dodaje 
się 1,5 m i umieszcza się zapis, iŜ od wyŜszej strony 
zabudowa nie moŜe przekroczyć 12 m. W pewnych 
przypadkach podawane są teŜ wartości bezwzględne, ale 
tylko wówczas, gdy moŜliwe jest bardzo dokładne okre-
ślenie tych wartości. Nie jest to moŜliwe w przypadku 
duŜych terenów.  
Odnosząc się z kolei do terenu nr 18, pan Karzyński 
przypomniał, iŜ pierwotnie teren był przewidziany pod 
realizację usług z duŜymi kubaturami. Obecnie przewidu-
je się realizację zabudowy jednorodzinnej z usługami.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.10- w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra 
i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. 
Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego: 
Treść uwag do planu omówił dyr. M. Karzyński.  
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Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Ad 2.  
Kwestie związane z wydawaniem decyzji omówili Wice-
prezydent Michał Guć i Naczelnik Wydziału Archi-
tektoniczno – Budowlanego, p. Renata Stelmach.  
Decyzje wydawane są przede wszystkim w takich sytu-
acjach, gdy dla terenów nie obowiązuje jeszcze plan 
zagospodarowania przestrzennego.  
Decyzje o warunkach zabudowy: 
W kolejnych latach wydano następującą liczbę decyzji 
2006 rok: 635  
2007 rok: 550 
2008 rok: 516 
W roku bieŜącym wydano juŜ 323 decyzji, moŜna się 
więc spodziewać, Ŝe do końca roku wydanych zostanie 
około 400 decyzji. 
Na skutek wprowadzonej w wydziale innowacji  6 osób 
zajmuje się wyłącznie wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy (poprzednio większość pracowników wydziału 
zajmowała się wszystkimi rodzajami decyzji). Takie 
rozwiązanie przyniosło pozytywne efekty – decyzje 
wydawane są na bieŜąco. Dawniejsze problemy z termi-
nowością wydawania decyzji wynikały z paru przyczyn – 
problemów kadrowych, boomu inwestycyjnego. Obecnie 
moŜna przyjąć, iŜ wydawanie decyzji jest kwestią 3. do 4. 
miesięcy. 
Czas wydawania decyzji wiąŜe się z koniecznością doko-
nywania uzgodnień z wieloma instytucjami (m. in. 
PWiK, OPEC, gazownia). Utrudnienie stanowi fakt, iŜ 
większość instytucji nie jest tu związana terminami (poza 
konserwatorem). KaŜdorazowo we wnioskach o wyraŜe-
nie opinii wydział zamieszcza prośbę o jak najszybsze 
załatwienie sprawy.  
Kolejnym problemem jest obowiązek dostarczenia za-
wiadomień o wszczęciu postępowania właścicielom i 
uŜytkownikom sąsiednich nieruchomości. Są sytuacje, w 
których trudnością jest ustalenie, kto jest współwłaścicie-
lem sąsiedniej nieruchomości.  
 Do postępowania prowadzonego przed wydaniem decy-
zji naleŜy analiza sąsiedztwa, a więc wyjazdy w teren, 
inwentaryzowanie budynków i na koniec określenie ładu 
architektonicznego. 
Po dokonaniu analizy naleŜy ponownie wysłać do 
wszystkich zainteresowanych stron zawiadomienia o 
gotowym projekcie (z terminem 2-tygodniowym na 
zgłaszanie wniosków). Na tym etapie zdarzają się pro-
blemy pocztowe.  
W myśl orzeczenia Samorządowego Kolegium (wydane-
go wobec sprzeczności między przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych a kpa) lista stron postępo-
wania musi stanowić integralną część decyzji.  
Postępy w pracach planistycznych skutkują zmniejsza-
niem się liczby wydawanych decyzji.  
KaŜdy moŜe wystąpić o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy na gminną działkę.  
Decyzje o pozwoleniu na budowę: 
Wydawanie przedmiotowych  decyzji to kolejny etap po 
uprawomocnieniu się decyzji o warunkach zabudowy. 
Wydawaniem decyzji zajmuje się 19. pracowników 
wydziału (zajmują się takŜe innymi sprawami).  
W kolejnych latach wydano następującą liczbę decyzji: 
2007 rok: 1082 
2008 rok: 1007 
2009 rok:  899 
2010 rok: 912 
W roku bieŜącym wydano do tej pory 652 decyzji, naleŜy 
więc spodziewać się, iŜ do końca roku będzie ich ok. 900.  

W przypadku pozwoleń stronami są tylko ci, których 
nieruchomości znajdują się w obszarze oddziaływania 
przyszłej inwestycji.  
Procedura w przypadku pozwoleń jest mniej skompliko-
wana. Inwestor przedkłada projekt, który jest następnie 
przez urząd weryfikowany. Często stroną jest tylko inwe-
stor. Nie ma obowiązku ponownego zawiadamiania o 
moŜliwości zapoznania się z materiałem.  
PowyŜsze czynniki sprawiają, iŜ łatwiej zmieścić się w 
obligatoryjnym terminie 65 dni. Za przekroczenie termi-
nu mogą być nałoŜone przez Wojewodę na organ sank-
cje. Kara wynosi 500 zł. za decyzję (w Gdyni nie było 
takich przypadków).  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów nawet przesunięcie ścianki 
działowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Tam, gdzie jest to moŜliwe, urząd stara się 
wychodzić na przeciw inwestorom i informuje o moŜli-
wości załatwienia sprawy w drodze zgłoszenia. Rocznie 
jest około tysiąca zgłoszeń i – podobnie jak w przypadku 
pozwoleń na budowę – procedura jest znacznie mniej 
skomplikowana. Jeśli nie ma przeciwwskazań, urząd nie 
podejmuje Ŝadnych czynności i po 30. dniach moŜna 
przystąpić do robót.  
Są teŜ sytuacje, w których dokumenty są niepełne, wobec 
czego inwestor jest wzywany do ich uzupełnienia. W 
przypadkach nieuzupełnienia dokumentów wydawany 
jest sprzeciw (podobnie jak w sytuacjach gdy wymagane 
jest pozwolenie na budowę).  
W związku z pytaniem r. P. Stolarczyka o obowiązujące 
procedury w przypadkach wiatrołapów i daszków, p. 
Stelmach wyjaśniła, iŜ w przypadku kubatur wymagane 
jest pozwolenie na budowę, w innych przypadkach wnio-
sek moŜe być przyjęty w drodze zgłoszenia 
W odpowiedzi na pytanie r. P. Brutela o sposób rozwią-
zywania sporów, w których jeden ze współwłaścicieli 
blokuje pozostałym współwłaścicielom moŜliwość pod-
łączenia się do instalacji gazowej Wiceprezydent wyja-
śnił, iŜ wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Zakładając, iŜ strona uzyska sądową zgodę na podłącze-
nie, drugi współwłaściciel i tak moŜe się odwoływać od 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Radny A. Bień zapytał o sposób postępowania w przy-
padku, gdy minimum stanowiące 3 działki jest przekro-
czone (np. 4 czy 5 działek). 
Pani R. Stelmach wyjaśniła, iŜ  w sytuacjach, gdy trzy 
szerokości kończą się w połowie innej działki, działka ta 
jest uwzględniana w całości. Są sytuacje, w których 
konieczna jest pomoc urbanistów.  
Wiceprezydent Guć dodał, iŜ często na etapie przeprowa-
dzania analizy o opinie proszeni są architekci lub urbani-
ści. Decyzja o warunkach zabudowy jest mini planem 
zagospodarowania przestrzennego.  
Odnosząc się do pytania o praktykę podwaŜania słuszno-
ści decyzji Wiceprezydent poinformował, iŜ takie kwestie 
są rozstrzygane na etapie przekazywania informacji o 
moŜliwości zapoznania się z projektem i zgłaszania 
uwag. Uwagi niezasadne nie są uwzględniane. Część 
uwag trafia do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go, który jest organem rozstrzygającym.  
W odniesieniu do kolejnego pytania, dot. parkingów 
Wiceprezydent poinformował, iŜ wszystkie wymogi 
dotyczące parkingów są określane na podstawie studium 
uwarunkowań. Warunki wydaje ZDiZ i stanowią one 
część decyzji o warunkach zabudowy.  
W odniesieniu do spraw dot. dostępu do drogi publicznej 
procedura jest analogiczna j.w., a więc sprawa jest roz-
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strzygana na etapie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy. Brak dostępu do drogi publicznej jest podsta-
wą do odmowy wydania decyzji.  
W związku z pytaniem r. B. KrzyŜanowskiego o procedu-
ry dot. stawiania ogrodzeń p. Stelmach wyjaśniła, iŜ w 
tych przypadkach nie jest wymagana decyzja o warun-
kach zabudowy. W przypadkach gdy między posesjami 
jest odległość do 20 m, nie ma nawet obowiązku zgłasza-
nia. W przypadkach większych odległości, a takŜe w 
przypadkach ogrodzeń od strony drogi publicznej sprawy  
wymagają zgłoszenia.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego komisji o 
liczbę skutecznych postępowań o uchylenie decyzji 
Wiceprezydent poinformował, iŜ odwołań od decyzji o 
warunkach zabudowy jest kilkadziesiąt rocznie. W roku 
2010 było ich 25. Mniej więcej połowa postępowań 
kończy się uchyleniem decyzji.  
Na kolejne pytanie Przewodniczącego – czy zawsze jest 
tak, Ŝe nie ma wątpliwości interpretacyjnych jeśli są 
plany? – Wiceprezydent odpowiedział, Ŝe im starszy jest 
plan, tym więcej jest wątpliwości. Znacznie ułatwiają 
pracę plany miejscowe.  
W przypadkach pozwoleń na budowę nie ma znaczenia, 
czy jest ono wydawane na podstawie decyzji, czy planu.  
Na pytanie r. Bienia o liczbę spraw, w których następuje 
odmowa wydania decyzji odpowiedziała naczelnik Stel-
mach informując, iŜ w przypadkach sprzeczności z pla-
nem prosi się wnioskodawcę o doprowadzenie do zgod-
ności z planem i najczęściej wnioskodawcy stosują się do 
próśb – wycofują wnioski i nanoszą poprawki. W sytu-
acjach, gdy występują zdecydowane rozbieŜności, wy-
dawana jest odmowa. Takich przypadków jest niewiele 
Ad 3.  
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iŜ przygoto-
wywany jest program mieszkaniowy na kolejne lata, w 
którym zawarta teŜ będzie diagnoza dot. stanu gospodarki 
mieszkaniowej. Przekazana zostanie równieŜ informacja 
nt. programu remontowego, utrzymywania pustostanów i 
pomieszczeń tymczasowych.  
Zdecydowano, iŜ z chwilą przygotowania zapowiedzia-
nych przez Wiceprezydenta dokumentów, zorganizowane 
zostanie posiedzenie tym kwestiom poświęcone.  
Ad 4. 
27.10.11 r.; godz. 17 – omówienie planów dot. Kaczego 
Dołu oraz ulic Wielkopolskiej i Strzelców; 
22.11.11 r. – posiedzenie dot. projektów uchwał kiero-
wanych na sesję; 
24 listopada (po sesji) – posiedzenie dot. projektu budŜe-
tu na rok 2012 

_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 24 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na sesję RMG. 

2. Ustalenie terminów kolejnych posiedzeń. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
zaplanowanej w porządku obrad RM: 
4.2.- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011: 
Proponowane zmiany omówił Skarbnik K. Szałucki. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.3.- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Przedstawione przez Skarbnika projekty dot. podat-
ków (od 4.4. do 4.7.) zaopiniowano jednogłośnie pozy-
tywnie: 4 gł. za 
4.16- w spr. wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 
dziecka w Ŝłobku …: 
Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dot. edukacji, omó-
wiła Wiceprezydent E. Łowkiel. 
Dotychczasowy koszt pobytu dziecka w  Ŝłobku kształ-
tował się na poziomie 858 zł., z czego rodzic pokrywał 
250 zł. Wobec rosnących kosztów  proponuje się pod-
wyŜkę do 300 zł.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.17- w spr. wyraŜenia zgody na udział w projekcie 
systemowym …: 
Realizacja projektu będzie dofinansowana (ok. 500 tys. 
zł. na okres 3. lat) przy udziale własnym gminy. Celem 
projektu jest doposaŜenie pracowni w szkołach zawodo-
wych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.18- w spr. przyjęcia informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych…: 
Wiceprezydent omówiła informacje zawarte w dokumen-
cie – zgodnie z treścią załącznika.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.19- w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli …: 
Projekt dotyczy pensum. Pensum godzin  nauczyciela jest 
bazą do obliczania liczby godzin nadliczbowych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.20- w spr. /…/ ustalenia opłat za świadczenia udziela-
ne przez przedszkola …: 
Mimo proponowanego podniesienia poziomu opłat ich 
wysokość wciąŜ będzie się kształtowała na poziomie 
niŜszym od faktycznych kosztów.  
Radny A. Bień prosił o wyjaśnienie, czy strategicznym 
celem jest obciąŜenie rodziców całkowitymi kosztami 
(wzrost 17 % przekracza znacznie współczynnik inflacji). 
Wiceprezydent przypomniała, iŜ w zeszłym roku opłaty 
nie były podnoszone. Intencją projektodawców jest rów-
nowaŜenie wydatków. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.12- w spr. zmiany załącznika nr 1 uchwały /…/ w spr. 
wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy  Gdynia 
lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy 
w placówkach oświatowych: 
Polityka władzy wykonawczej zmierza w kierunku likwi-
dacji mieszkań. Jedną z przesłanek jest chęć zwolnienia 
dyrektorów szkół z obowiązku zarządzania lokalami 
mieszkalnymi. Część lokali zostanie zaadaptowana na 
potrzeby szkół, inne zostaną przejęte przez ABK. 
W związku z pytaniem r. A. Bienia, czy są mieszkania, 
co do których zasadne jest utrzymanie dotychczasowego 
status quo Wiceprezydent stwierdziła, iŜ likwidacja 
mieszkań wiąŜe się z koniecznością sfinansowania prac 
adaptacyjnych. NaleŜy teŜ brać pod uwagę, iŜ tam, gdzie 
są mieszkania, nie jest potrzebne tworzenie etatu dozor-
cy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad2.  
21 listopada b.r.; godz. 16:30 – projekt budŜetu na rok 
2012 i zaopiniowanie projektów kierowanych na sesję 
RMG. 
2 grudnia b.r.; godz. 12- posiedzenie wyjazdowe na 
terenie Zespołu Szkół Mechanicznych 
______________________________________________
_ 
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Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 25 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych 

na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie zainaugurował powitaniem zebranych 
i stwierdzeniem kworum  przewodniczący komisji Mar-
cin Wołek. 
Ad 2. Pierwszy z pakietów projektów uchwał omówił 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej 
własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni oraz wyraŜenia zgody na ich 
sprzedaŜ wraz z udziałami w prawie uŜytkowania wie-
czystego gruntu połoŜonego przy ul. Orłowskiej 17 – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych 
przy ul. Młyńskiej - opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej - opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1037/10 Rady 
Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na nieodpłatne ustanowienie słuŜebności grunto-
wej na nieruchomości połoŜonej przy ul. Olgierda 28 na 
rzecz kaŜdoczesnego właściciela nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Gedymina - opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0; 
- w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
przejęcia przez gminę Gdynia od gminy Szemud zadania 
w zakresie gospodarki odpadami - opinia pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie zmiany statutu jednostki budŜetowej Zarząd 
Dróg i Zieleni - opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Wiceprezydent dr inŜ. Marek Stępa przedstawił projekty 
uchwał w sprawach: 
– przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo 
i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, 
Armatorów i Kasztanowej - opinia pozytywna w głoso-
waniu: 6/0/0. 
–  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1. 
– uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śród-
mieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, 
I.Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego - opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Następnie Skarbnik Miasta prof. dr hab. K. Szałucki 
zaprezentował projekty uchwał: 
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2011 opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1. 
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 – (druk 4.2) w sprawie 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Gdyni na lata 2011-2022  - opinia pozytywna w głoso-
waniu: 6/0/1. 
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni - opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 4/0/2. 
– w sprawie ustalenia stawek podatku od środków trans-
portowych - opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/1. 
– w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty 
targowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/1. 
– (druk 4.7) w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie 
zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targo-
wej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości. - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 3. Protokoły z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte 
bez uwag. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 17.11.2011. 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 27 
października: 
 
Porządek posiedzenia: omówienie planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla części dzielnic Mały Kack 
i Karwiny  - ulice Wielkopolska i Strzelców  oraz dla 
części dzielnicy ObłuŜe,  tzw. „Kaczego Dołu”: 
Plany prezentowali Wiceprezydent Marek Stępa oraz 
przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego – dyr. 
Marek Karzyński i p. Iwona Markesić. 
Plan zagospodarowania części dzielnic Mały Kack i 
Karwiny – ul. Wielkopolska i Strzelców: 
Pan M. Karzyński omówił cele, osiągnięciu których słuŜy 
opracowywanie niniejszego planu (budowa węzła inte-
gracyjnego, realizacja zabudowy mieszkaniowej) oraz 
strukturę własności występującą na terenie objętym 
planem. 
Przewodniczący komisji, radny A. Bień, postulował o 
takie wyznaczenie linii zabudowy, aby moŜliwe było 
uzyskanie odpowiednich parametrów oświetlenia domów 
na osiedlu Hovnanian, znajdującym się poniŜej terenu 
objętego projektem planu.   
Plan zagospodarowania Kaczego Dołu: 
Prezentująca załoŜenia planistyczne p. I. Markesić poin-
formowała o celach opracowywania planu, tj. weryfikacji 
rozwiązań komunikacyjnych, zapisaniu planu w aktualnie 
obowiązujących standardach, objęciu planem Górnego 
Tarasu, przygotowaniu nowych obszarów inwestycyj-
nych. 
Pani Markesić omówiła takie zagadnienia jak układ 
drogowy, wysokość zabudowy, tereny zielone. 
Odnosząc się do jednego z wniosków postulującego 
połączenie ulicy Perłowej z ul. Kwiatkowskiego p. Mar-
kesić stwierdziła, iŜ Trasa Kwiatkowskiego - ze względu 
na swoją docelową kategorię – nie powinna  posiadać 
dodatkowych zjazdów na odcinku Unruga – Płk. Dąbka. 
Obsługa komunikacyjna budynków jest juŜ zapewniona.  
Jak zaznaczyła p. Markesić, rozwiązania dot. przedmio-
towej kwestii będą jeszcze przedmiotem dyskusji.  
Kolejny wniosek, trudny do zrealizowania, dotyczy 
połączenia ulic Jantarowej i Płk-a Dąbka. Wniosek został 
rozpatrzony przez Prezydenta negatywnie. Wprowadze-
nie duŜo większego ruchu byłoby niewskazane z uwagi 
na zbyt bliskie skrzyŜowanie ulicy Płk-a Dąbka z ul. 
Kwiatkowskiego. Nie jest więc moŜliwe zrealizowanie tu 
lewoskrętu. Realizacja wniosku byłaby sprzeczna z celem 
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jakim jest ograniczenie ruchu na terenach mieszkanio-
wych. Ponadto przedmiotowy teren jest własnością TBS-
u, wobec czego uwzględnienie wniosku ograniczyłoby 
moŜliwość realizowania budownictwa mieszkaniowego. 
Kwestia ta będzie ponownie rozpatrywana.  
Inny problem wiąŜe się z wnioskiem dot. ulicy Szklar-
skiej - o nieposzerzanie zatoki kosztem działki. Wniosek 
został rozpatrzony przez Prezydenta negatywnie z uwagi 
na niezbędność placu do zawracania.  
W trakcie dyskusji publicznej mieszkańcy wnioskowali o 
połączenie ulicy Szklarskiej z ulicą Rębaczy. Zdaniem 
planistów realizacja postulatu nie jest wskazana z uwagi 
na występujący na przedmiotowym terenie duŜy spadek 
(róŜnica poziomów wynosi ok. 11 m). Wobec powyŜsze-
go wnioskowane rozwiązanie zagroziłoby bezpieczeń-
stwu mieszkańców.  
Radny P. Stolarczyk zauwaŜył, iŜ granica obszaru objęte-
go planem przechodzi przez teren cmentarza. Jest tu 
wyznaczona działka geodezyjna pod realizację kolejnego 
pasa ul. Kwiatkowskiego.  
Radny pytał o przyszłość trasy i cmentarza. 
Dyr. Karzyński stwierdził, iŜ to cmentarz wszedł na 
tereny wyznaczone pod trasę. Priorytetem jest droga, a 
nie cmentarz. Kwestia dotyczy pasa terenu poza granica-
mi planu, niemniej jednak – jak oświadczył p. Karzyński 
– sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem wyjaśnień i 
analiz.  
Radny J. Miotke zwrócił uwagę, iŜ najpierw był cmen-
tarz, a potem trasa. 
Odnosząc się do jednego z powyŜszych stwierdzeń (patrz 
zapis dot. połączenia ul. Jantarowej z ul. Płk-a Dąbka) 
radny J. Miotke zarzucił niekonsekwencję -  z jednej 
strony mowa jest o zamiarach zapobieŜenia nadmiernemu 
ruchowi, z drugiej zaś mówi się o planach związanych z 
budownictwem realizowanym przez TBS, co taki ruch 
wygeneruje.  
Wątpliwości r. Miotke podzielił r. Bień pytając czy obec-
ny układ drogowy obsłuŜy dodatkowo zagęszczoną zabu-
dowę mieszkaniową. 
Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski 
do planu: 
- o utworzenie zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na 
zasadzie prawoskrętu; 
- o połączenie ulicy Szklarskiej z ulicą Rębaczy; 
- o sprawdzenie, czy nie jest moŜliwe połączenie ulicy 
Jantarowej z ulicą Płk-a Dąbka; 
- o niedopuszczenie do stworzenia moŜliwości realizo-
wania wysokiej zabudowy na terenie 54UT – zdaniem 
radnych zasadne jest zachowanie dotychczasowej 
perspektywy i tym samym nie przesłanianie  budynku 
kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli, ponadto na wska-
zanym obszarze stoi równieŜ pomnik, który powinien 
być odpowiednio wyeksponowany 
- o rozstrzygnięcie problemu wiąŜącego się z fragmen-
tem parafialnego cmentarza, znajdującego się w pasie 
drogowym ul. E. Kwiatkowskiego 
____________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 14 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
listopada, 

2. Informacja na temat wzniesienia pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – projekt 
zreferowała zastępca skarbnika, p. Alicja Hel-
bin. Opinia pozytywna – 3/0/0 

2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 3/0/0. 
3. przejęcia na własność Gminy pojazdów porzu-

conych na gdyńskich drogach – projekt zrefe-
rował zastępca skarbnika, p. Stanisław Zachert. 
Opinia pozytywna – 3/0/0. 

4. stawek opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych – opinia pozytywna – 3/0/0. 

Ad. 2 
Gośćmi komisji byli panowie J.Michaś i A.Ordyniec, 
członkowie Związku Piłsudczyków. Zreferowali oni 
członkom komisji koncepcję wzniesienia w Gdyni po-
mnika Marszałka, zaprezentowali równieŜ zwycięski 
projekt. Od Rady Miasta oczekują uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na lokalizację w/w pomnika. 
Koszt pomnika – rzędu 400 tys. Pomnik ma stanąć w 
okolicy Urzędu Miasta. 
Komisja zdecydowała o wniesieniu projektu uchwały na 
grudniową sesję. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 16 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 li-
stopada, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w 

sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2011. 

– opinia pozytywna – 5/0/3 
4.2 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z 

dnia 02.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022, 

– opinia pozytywna – 6/0/2 
4.3 wyraŜenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez 

Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budŜetową Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni na okres 4 lat, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
4.4 określenia przystanków komunikacyjnych w mieście 

Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom 
i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego 
korzystania z nich, 

– opinia pozytywna – 6/0/0 
4.5 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Wielki Kack w Gdyni, rejon ul. Nowej Kielnień-
skiej, 

– opinia pozytywna – 6/0/0 
4.6 przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybac-
kiego 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
4.7 zasad oddawania w dzierŜawę nieruchomości gmin-

nych oraz ich obciąŜania, 
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– opinia pozytywna – 7/0/0 
4.8 zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta 

Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 
2010-2015, 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
4.9 przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabyt-

kami Miasta Gdyni na lata 2011-2014”. 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
4.10 wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni własności nieruchomości  
– opinia pozytywna – 8/0/0 
4.11 ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przecho-

wywanie pojazdów na parkingu strzeŜonym. 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
4.12 przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 

dróg na terenie Gdyni 
– opinia pozytywna – 8/0/0 
Ad. 2 
Do komisji wpłynął obywatelski projekt uchwały w 
sprawie gospodarki odpadami. Wg informacji przewod-
niczącego komisji, komisja moŜe się z projektem zapo-
znać, moŜe teŜ uznać go za własny i wnieść pod obrady 
Rady.  
R. M.Horała pytał, czemu Przewodniczący RM, nie 
stwierdziwszy braków formalnych, nie wniósł projektu 
pod obrady. 
Postanowiono zeskanować i przesłać członkom komisji 
opinię Prezydenta Miasta w sprawie w/w projektu (opinię 
negatywną). 
Posiedzenie poświęcone projektowi budŜetu na 2012 rok 
odbędzie się po sesji, wspólnie z Komisją Zdrowia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa i Komisja Oświaty – 
21 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 li-
stopada, 

2. zaopiniowanie ptojektu budŜetu Miasta na 2012 
rok, 

3. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian do budŜetu miasta na 
rok 2011 zreferował skarbnik miasta.  
Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 4/0/0 
Projekt uchwały w sprawie WPF: 
Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 4/0/0 
Ad. 2 
Projekt budŜetu miasta na rok 2012 zreferował skarbnik. 
Projekt charakteryzuje się wysokim tempem przyrostu 
dochodów i wydatków typu majątkowego. Sam budŜet 
jest o 10% większy niŜ poziom realizacji 2011 (1.340 
mln). Wysoki wzrost dochodów jest skutkiem alokacji 
dotacji unijnych. Wskaźnik zadłuŜenia niski, na poziomie 
5,02%. Dynamika remontów dróg wynosi 68% - tak mało 
dlatego, Ŝe została wysoko rozpędzona w ubiegłych 
latach i teraz wraca do normalności. 
1/3 całego budŜetu to jak zwykle oświata. Nie zmniej-
szamy zakresu zadań. Gdyby nie dzieci spoza gminy, 
uczęszczające do naszych szkół, trzeba by zlikwidować 
1/3 szkół ponadgimnazjalnych. 
Poruszono równieŜ kwestię 5-latków w zerówkach, pod-
wyŜek płac dla nauczycieli oraz oświatowych inwestycji. 
Opinia do budŜetu w części oświatowej – 3/0/0. 

Komisja Statutowa wysłuchała informacji na temat bu-
dŜetu w administracji. Wszystkie zadania powtórzyły się 
w wartościach zeszłorocznych, o 23% pomniejszono 
wydatki na promocję miasta. 
Opinia do budŜetu w części administracja – 3/0/0. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie Komisji Oświaty – 2 grudnia, 
godz. 11.00 w ZSMech na Grabówku. 
Komisja Statutowa na grudniową sesję wniesie projekt 
uchwały w sprawie lokalizacji pomnika Marszałka Pił-
sudskiego. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 22 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Opinie do projektów uchwał, 
3. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta na 

2012 rok, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany uchwały budŜetowej na rok 2011 – opi-
nia pozytywna – 4/0/2, 

2. zmiany WPF – opinia pozytywna – 4/0/1. 
Ad. 3 
Skarbnik Miasta zreferował projekt budŜetu na 2012 rok, 
ze szczególnym uwzględnieniem działu sport. BudŜet jest 
bardzo wysoki, jak na uwarunkowania lat ubiegłych, o 
dynamice 110%. Nastąpiła kumulacja zaangaŜowania 
pieniędzy europejskich. O 2% udało się zmniejszyć 
wydatki bieŜące, za to wydatki majątkowe osiągnęły 
171%. Rezerwa ogólna pozwala nam doraźnie wspoma-
gać budŜet pod koniec roku. 
Na 2012 rok zaplanowano na sport 23 mln zł, zamiast 34 
mln, jak w 2011 r.  
Projekt budŜetu GOSiR omówił dyrektor Marek Łucyk. 
Zakończona została duŜa inwestycja – stadion miejski, 
zamierzamy rozpocząć budowę stadionu lekkoatletycz-
nego na Oksywiu (planowany czas pracy – 3 lata). Wy-
konano równieŜ remont elewacji hali lekkoatletycznej. 
Udało się zamknąć w ustalonym limicie wydatków. 
Na szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy mamy 900 tys. 
zł + 900 tys. z „kapslowego”. 
Na organizację imprez przeznaczono 2.100 tys. zł. Im-
prezy organizowane przez GOSiR staja się coraz popu-
larniejsze. Imprez tych będzie coraz więcej: jest trend na 
uprawianie masowej rekreacji. 
BudŜet hali sportowo-widowiskowej, która jest zakładem 
budŜetowym, jest widoczny jedynie w części dotacyjnej. 
Bardzo wysoka jest ilość zaplanowanych imprez. Na hali 
zamontowana zostanie kotara najwyŜszej klasy. 
Radni zadawali pytania o hipoterapię, o projekt „Kibice 
razem”, o wynagrodzenia w GOSiRze, o promocję miasta 
poprzez sport. 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budŜetu miasta na 
2012 r. w dziale sport – opinia 4/0/2. 
Ad. 4 
R. Ireneusz Bekisz wnioskował, aby poświęcić odrębną 
komisję wyłącznie na projekt budŜetu oraz na dyskusję 
nad absolutorium. 
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Następne posiedzenie – 20 grudnia, godz. 15.30. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 23 listopada: 
 
Tematem posiedzenia była dyskusja nad projektem bu-
dŜetu miasta na rok 2012. Projekt zreferował skarbnik 
miasta. 
BudŜet 2012 jest niezwykle wysoki, niemal 1,34 mld zł. 
Dochody bieŜące mają wskaźnik wzrostu 0,7%, po raz 
pierwszy wydatki mają dynamikę wzrostu poniŜej 100%. 
BudŜet jest dopasowany do specyfiki Gdyni. WaŜnym 
czynnikiem okaŜe się zima; od niej zaleŜeć bedzie po-
ziom wydatków na oczyszczanie miasta. Inflacja w pew-
nym momencie przekroczy 4%; powyŜej 4,3 – 4,5% 
pojawi się radykalny wzrost cen i usług. Projektując 
budŜet postanowiliśmy maksymalnie podwyŜszyć rezer-
wy, aby pod koniec roku mieć skąd czerpać. 
Inwestycje budŜetowe 2012 omówili wiceprez. M.Stępa i 
naczelnik Wydziału Inwestycji, T. Horiszna.  
Suma inwestycji 2012 r. to 145 mln zł. 63% przeznaczo-
ne jest na transport i łączność (budowa dróg powiato-
wych i gminnych), 22% na gospodarkę komunalną, czyli 
w sumie 85% idzie na infrastrukturę techniczną. 45% z 
tych 145 mln to inwestycje drogowe. 
W ramach spłacania poŜyczki za oczyszczalnię ścieków 
Dębogórze zostanie wykonana kanalizacja na Psiej Górce 
– jeśli zostanie zrobiona w 2012 roku, WFOŚ umorzy 
gminie ostatnią ratę poŜyczki za Dębogórze.  
Przygotowywana będzie dokumentacja na część dróg z 
listy Komisji Gospodarki Komunalnej. 8% wydatków 
inwestycyjnych to oświata i wychowanie. 
R. M.Horała pytał o dokumentację przyszłościową ulic. 
Dokumentacja na świrową została zakończona. Padło 
pytanie o tryb pracy nad dokumentacją przyszłosciową 
Zamenhofa. Jaka będzie skala inwestycji realizowanych 
przez rady dzielnic? – Na razie wpłynęło 7-8 wniosków, 
rady dzielnic wybierają zagadnienia przerastające ich 
moŜliwości finansowe. 
Komisja zgłosiła dwa wnioski do przyszłorocznego 
budŜetu: 

1. przeznaczenie 50 tys. zł na uporządkowanie te-
renu dawnego (nieuŜywanego) boiska przy Ko-
legium Miejskim i urządzenie tam parkingu, co 
pozwoli na uniknięcie blokowania samocho-
dami ul. Raduńskiej – wynik głosowania wnio-
sku 2/1/3. 

2. przeznaczenie 30 tys. zł na wpisanie święta ul. 
Chylońskiej do kalendarza imprez miejskich – 
wynik głosowania wniosku 5/0/1. 

 Wynik głosowania projektu budŜetu – 4/0/2. 
Trzeci wniosek – przeznaczenie 30 tys. zł na uporządko-
wanie terenu przy przedszkolu 46 na ul. Bławatnej i 
przeznaczenie go na parking – nie uzyskał w głosowaniu 
wymaganej większości (3/3/0). 
Tematem kolejnego posiedzenia komisji będzie rewitali-
zacja ul. Zamenhofa i Opata Hackiego. Osobą wiodącą 
całego projektu jest wiceprez. M.Guć. Komisja spotka się 
w tej sprawie 30 listopada o godz. 15.30. Komisja zapra-
sza dyr. Józefczyka z MOPS, pana wiceprezydenta Gu-
cia, pana wiceprezydenta Stępę, Wydział Inwestycji.  
R. A.Kieszek wnioskował, aby zająć się ustawą śmiecio-
wą. Komisja poruszy ten temat na swoim posiedzeniu 
przed sesją, wiceprez. M.Guć jest proszony o przygoto-
wanie materiałów. 

______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2011-10-26: 
 
3934/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
3935/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 

22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni 
na 2011 roku 

3936/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2011 
rok 

 
2011-10-27: 

 
3937/11/VI/S - zmiany regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Gdyni 
 

2011-11-02: 
 
3938/11/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji 

projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni – 
Etap I” oraz aktualizacji procedur wdraŜa-
nia projektu 

3939/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010 r. w sprawie powołania Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Gdyni 

3940/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
wzorcowania przymiaru wstęgowego 

3941/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3942/11/VI/S - akceptacji treści umowy, dotyczącej 
przyjęcia dofinansowania zadania 

3943/11/VI/S - wyznaczenia koordynatora czynności 
kancelaryjnych 

3944/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na świadczenie 
zastrzeŜonych usług pocztowych w 2012 
roku 

3945/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na świadczenie 
usług pocztowych w 2012 roku 

3946/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Adaptacja lokalu 
uŜytkowego na potrzeby Stowarzyszenia 
Amazonek Gdyńskich przy ul. Morskiej 9-
9A w Gdyni” 

3947/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 
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3948/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 3 w Gdyni 

3949/11/VI/M - naprawy schodów kamiennych z 
montaŜem balustrady na terenie gminnym 
przy ul. Legionów 17 AB w Gdyni 

3950/11/VI/M - remontu instalacji elektrycznej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Dąbrowskiego 
7,9,11,13,17,19,37,43,45,47,49,51,55,57,5
9,61,63 oraz w lokalach mieszkalnych przy 
ul. Wojewody Wachowiaka 
15,17,31,33,35,37, 47,49,51,57 w Gdyni 

3951/11/VI/M - prac wentylacyjnych w trzech loka-
lach mieszkalnych w budynku mieszkal-
nym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni 

3952/11/VI/M - rozbiórki zabudowań na terenie 
nieruchomości przy ul. Orłowskiej 1 w 
Gdyni 

3953/11/VI/M - rozbiórki dobudówki do budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Space-
rowej 9A w Gdyni 

3954/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Chylońskiej 33 w Gdyni 

3955/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3956/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3957/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3958/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3959/11/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Orłowskiej 8a rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego 

3960/11/VI/M - określenia warunków nabycia nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Or-
łowskiej 

3961/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Korzen-
nej/Wielkopolskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony – 3 lata 

3962/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 10 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ikara - 
część działki 1066/34 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

3963/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/42/93 z dnia 03.02.1993 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą rybną pawilon 
handlowy nr 8 

3964/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 7 
na gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Batorego p/t na 
działce nr 449/71, KM 53, obręb Gdynia 

3965/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy MG/77/97 
z dnia 25.07.1997 r. 

3966/11/VI/R - zmiany umowy nr 
KB/49/UO/2/W/2009 z dnia 02.02.2009 r. o 
powierzenie zadania: prowadzenie Schro-

niska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapko-
wo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A w czasie od 
01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. 

3967/11/VI/P - ustalenia składu osobowego Miej-
skiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

3968/11/VI/P - zakupu systemu monitoringu wilgot-
ności i temperatury dla potrzeb MCZK 

3969/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193000 EURO na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn 
biurowych oraz papieru komputerowego i 
termicznego dla UMG w 2011r. 

3970/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

3971/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

3972/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

3973/11/VI/P - organizacji XII Krajowego Zjazdu 
Doktorantów w Gdyni 

3974/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni w 2012 roku” 

3975/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulic w re-
jonie Stryjskiej – Przemyskiej w Gdyni 

3976/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie 

3977/11/VI/O - zmiany załącznika nr 1 do zarządze-
nia nr 2102/11/VI/O Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie 
wysokości dotacji dla niepublicznych i pu-
blicznych niesamorządowych przedszkoli, 
punktów przedszkolnych oraz oddziałów 
przedszkolnych przy niepublicznych szko-
łach podstawowych w 2011 r. 

3978/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na 
wybranych terenach Miasta Gdyni – doty-
czy cześci 1, 3 

3979/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie trawnika z rolki w rejonie Al. 
Piłsudskiego pomiędzy ul. Świętojańską i 
Władysława IV o wartości do 14.000 EUR 

3980/11/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę 
kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 
w 2012 r. 

3981/11/VI/P - zakupu sprzętu i materiałów na wy-
posaŜenie magazynu sprzętu OC i ratow-
nictwa 

3982/11/VI/M - likwidacji stołu pingpongowego znaj-
dującego się przy ul. Kartuskiej 24 w Gdyni 

3983/11/VI/M - wykonania ocieplenia części man-
sardowej gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni 

3984/11/VI/M - wykonania zabezpieczenia okien w 
gminnym lokalu uŜytkowym przy ul. Kartu-
skiej 20 w Gdyni 

3985/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich oraz przemurowania kominów 
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w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Rybaków 5 w Gdyni 

3986/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę polegającą na: 
wykonaniu mapy do celów projektowych 
dla terenu w rejonie Dworca Morskiego 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

3987/11/VI/M - wykonania wycinki drzew oraz przy-
cinki drzew na terenach gminnych będą-
cych w zarządzie Administracji Budynków 
Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

3988/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wymiany 
stolarki okiennej w lokalu uŜytkowym w 
budynku przy ul. Abrahama 68 w Gdyni 

3989/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie mapy wysokościowej w 
postaci warstwic wraz z rysunkiem 3D, pi-
kietami wysokościowymi, obszarami pla-
narnymi i ciekami dla obszaru miasta Gdy-
nia oraz dla terenów przyległych 

3990/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

3991/11/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia wa-
runków przetargu ustnego nieograniczone-
go na oddanie w najem lokali uŜytkowych – 
garaŜy, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni 

3992/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz ogłoszenia i 
organizacji nieograniczonego przetargu 
ustnego na najem lokali uŜytkowych 

3993/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na zakup i dostawę po-
jemników na piasek i sól w związku z reali-
zacją zadania pn.: „Budowa zespołu boisk 
wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły 
I ALO w Gdyni” 

3994/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
zamiennego dla zadania „Budowa ulicy 
Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą tech-
niczną” 

3995/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: 
„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

3996/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie zada-
nia pn. prowadzenie Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. 
Małokacka 3A w czasie od 01.01.2012r. do 
31.12.2016r. 

3997/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie in-
wentaryzacji zieleni porastającej część 
działek 716/387 i 1065/387 km 81 GD zlo-
kalizowanych przy ul. Spacerowej w Gdyni 

3998/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych na 2010 r. i w 2011 r. na realizację 
badań profilaktycznych 

3999/11/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Hutniczej 

4000/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Uranowa) 

4001/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Morska) 

4002/11/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czyn-
szu dzierŜawnego i ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu ustnego nieograni-
czonego na oddanie w dzierŜawę nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miast Gdyni, połoŜonej przy ul. Sando-
mierskiej 

4003/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót bu-
dowlanych dla zadania: „Budowa kanaliza-
cji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni” 

4004/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z realizacją zadania: „adaptacja 
pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gdyni” 

4005/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup i montaŜ stoja-
ków rowerowych oraz wykonanie skrzyni 
na słupki do siatkówki dla potrzeb szkoły I 
ALO w Gdyni 

4006/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkow-
skiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i 
Chwaszczyńskiej w Gdyni” 

4007/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/327/SI/3-W/2011 dotyczącej zaprojek-
towania i wykonania okablowania struktu-
ralnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 
60 placówkach oświatowych w Gdyni, re-
alizowanej w ramach projektu pn: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

4008/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Miasta Gdyni 

4009/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2011 roku 

4010/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni 

4011/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z 
Autyzmem w Gdańsku 

4012/11/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na 
wprowadzenie korekt i uzupełnienie braku-
jących danych przedsiębiorstw w gminnej 
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ewidencji działalności gospodarczej w 
Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości 

4013/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklam Gdyni 
w kalendarzu planszowym na rok 2012 

4014/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy pro-
mującej miasto Gdynię 

4015/11/VI/M - druku broszury „Navigator Tury-
styczny” 

4016/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na promocję miasta z okazji akcji 
„Biało-czerwone jest w modzie. Tydzień 
flagi” na antenie Radia Gdańsk 

4017/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów informu-
jących o szkoleniach i spotkaniach organi-
zowanych w ramach obchodów Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni 

4018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i emisję 
wkładki „Gdynia Przedsiębiorcza” promują-
cej Gdyńskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości na łamach „Dziennika Bałtyc-
kiego” 

 
2011-11-07: 

 
4019/11/VI/O - zmiany uchwały nr 6366/2001/III 

Zarządu Miasta Gdyni z dnia 09.10.2001 r. 
 

2011-11-08: 
 
4020/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania „Prowadzenie projektu „Kibice Ra-
zem” na terenie Gdyni w 2012 roku” 

4021/11/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki Bar-
bary Kanold „DŜentelmen, nie tylko pod 
koszem” 

4022/11/VI/P - zamówienia nowego systemu zarzą-
dzania treścią CMS dla Rad Dzielnic oraz 
modułu do prezentacji dokumentacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej 

4023/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w 
Gdyni 

4024/11/VI/M - rozbiórki garaŜy murowanych na 
terenie nieruchomości przy ul. Legionów 
(dz. nr 29, 30, 789/27, 788/27, k.m. 60, ob-
ręb Gdynia) w Gdyni 

4025/11/VI/M - wyraŜenie stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabu-
dowań przy ul. Sieradzkiej 40 w Gdyni – 
dz. nr 743/254, 746/254, k.m. 76, obręb 
Gdynia 

4026/11/VI/M - zabezpieczenia garaŜu gminnego 
przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni 

4027/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4028/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4029/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4030/11/VI/P - zakupu informatycznego osprzętu 
technicznego dla potrzeb MC 

4031/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę sprzętu kompu-
terowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

4032/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

4033/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zmianę zarzą-
dzenia nr 366/10/VI/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 21.12.2010 r. w sprawie za-
kupu do 14.000 EUR: artykułów hydrau-
licznych, elektronarzędzi, zamocowań, 
śrub, wkrętów i gwoździ; artykułów meta-
lowych, przeglądy i konserwacje sprzętu p-
poŜ, zakupu artykułów remontowo – bu-
dowlanych 

4034/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 17/2011 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

4035/11/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania: „Początek w 
Rodzinie” pt.: „O narodzinach” 

4036/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie 50 flag o wymiarach 100 x 70 
cm z okolicznościowym nadrukiem 

4037/11/VI/M - akceptacji zasad uŜywania znaku 
promocyjnego „Gdynia moje miasto” we 
wszystkich działaniach promocyjnych i in-
formacyjnych Miasta Gdyni 

4038/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

4039/11/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 druk i kolportaŜ tygodnika 
„Ratusz” w 2012 roku 

4040/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011 r. 

4041/11/VI/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego 
„Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” oraz 
akceptacji treści regulaminu konkursu 

4042/11/VI/S - zmiany zarządzenia 3820/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.11 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na remont ele-
wacji budynku Urzędu Miasta Gdyni przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o warto-
ści do 14.000 EUR 

4043/11/VI/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193 000 euro na dostawę bonów towaro-
wych w formie papierowej 

4044/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
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zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsz-
tatów PodróŜniczych” 

4045/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4046/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4047/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4048/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

4049/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

4050/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

4051/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego 
Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

4052/11/VI/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2011 

4053/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 
rok 

4054/11/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyŜej 
193.000 EUR na świadczenie usług edu-
kacyjnych 

4055/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo – kosztowej drogi dojazdo-
wej do Zespołu Parkowego w Gdyni 
Chwarznie 

4056/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych: „Rozbudowa skrzyŜo-
wania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz bu-
dowa ulicy Okrzei w Gdyni 

4057/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej wykonania roboty budowlanej pn: 
„Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infra-
strukturą techniczną” 

4058/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/482/UI/170/W/2011 z dnia 14.09.2011 
r. na wykonanie podziału geodezyjnego 
działek przeznaczonych pod rozbudowę 
ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni wraz z 
budową ścieŜki rowerowej oraz budową i 
przebudową infrastruktury technicznej dro-
gi 

4059/11/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Moniuszki 

4060/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR (…) 

4061/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikowi UM Gdyni w 2011 roku 

4062/11/VI/O - refundacji kosztów zakwaterowania 
w internacie przy Zespole Szkół Budowla-
nych w Gdyni 

4063/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej na terenie Skweru Plymouth 

4064/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 3938/11/VI/R 
w sprawie zmiany składu zespołu ds. reali-
zacji projektu pn: „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni – etap I” oraz aktualizacji procedur 
wdraŜania projektu 

4065/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usługę legalizacji 
ponownej miernika poziomu dźwięku 

4066/11/VI/M - zmiany umowy nr SK/2185/MB/48-
W/2011 na wykonanie koncepcji architek-
tonicznej rozbudowy /nadbudowy/, przebu-
dowy i adaptacji budynku Dworca Morskie-
go oraz Magazynu Tranzytowego na po-
trzeby Muzeum Emigracji przy ulicy Pol-
skiej 1 w Gdyni 

4067/11/VI/M - zarządzenia nr 3946/11/VI/M w 
sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną „Adaptacja lokalu 
uŜytkowego na potrzeby Stowarzyszenia 
Amazonek Gdyńskich 

4068/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w 
Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [115] – 23.11.2011 – radny Bogdan KrzyŜan-

kowski – w sprawie zwolnień grupowych pra-
cowników ABK-3 – odpowiedź 05.12.2011. 

2. [116] – 23.11.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie opóźnień w realizacji przebudowy 
skrzyŜowania ul. Chylońskiej i Północnej, 

3. [117] – 23.11.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kumulowania inwestycji powodują-
cych utrudnienia w ruchu drogowym, 

4. [118] – 23.11.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia przez miasto utrzymania in-
frastruktury drogowej w rejonie osiedla „Za-
mek” – odpowiedź 07.12.2011 

5. [119] – 23.11.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie redukowania negatywnych skutków 
nadmiernego hałasu w Gdyni – odpowiedź 
30.11.2011 

6. [120] – 25.11.2011 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. 
Chylońskiej, 

7. [121] – 25.11.2011 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie uczestnictwa Gdyni w programie 
Ministerstwa Sportu „Moje Boisko Orlik 2012” 

8. [122] – 05.12.2011 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie edycji programu „Moje Boisko - Or-
lik 2012”. 

_________________________________________ 


