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RADY MIASTA GDYNI 
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16 listopada 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.11.12, godz. 14:30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 17 
maja: 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obradom przewodniczył Andrzej Bień, który powi-
tał zebranych i stwierdził kworum. 
Ad 2. Projekty uchwał w sprawach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które przedstawili 
Wiceprezydent Marek Stępa oraz p. Iwona Markesič z 
BPP, zostały po wysłuchaniu informacji zaopiniowane 
następująco: 
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Boni-
sławskiego – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz 
z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej 
i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego 
wniesionej przez Annę Lipską i Martynę Lipską – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie wyraŜenia zgody na lokalizację pomnika inŜ. 
Tadeusza Wendy – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0; 
Przewodniczący komisji omówił kolejno projekty uchwał 
w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym mia-
sta: 
- wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Sieradzkiej 105 – opinia pozytywna w głosowa-
niu: 6/0/0; 

- wyraŜenie zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielko-
polskiego 88 – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielko-
polskiego 86 – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- wyraŜenie zgody na zamianę nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. 
Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu 
Państwa połoŜoną przy ul. Bosmańskiej – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0; 
- nadanie nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. kmdra 
B.Nowotnego) – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- nadanie nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. adm. R.Wagi) 
– opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- wyraŜenie zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego działki nr 424/7 połoŜonej przy ul. Raduń-
skiej 23d – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
W wyniku dyskusji nad projektem uchwały w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokal-
nych, postanowiono nie opiniować dokumentu.  
Ad 3. Członkowie komisji po zapoznaniu się z pismem w 
sprawie programu Natura 2000, skierowanym przez p. 
Michała Gucia, Wiceprezydenta MG, wnieśli o przedsta-
wienie szerszych informacji na temat wprowadzanych 
zmian i braku opinii rady („milcząca zgoda”) na sesji lub 
przed jej obradami, ewentualnie wprowadzenie tej spra-
wy pod obrady rady.  
Wiceprezydent Marek Stepa zachęcał radnych do zainte-
resowania się trwającą w Gdyni w PPNT w dniach 17 – 
19 maja konferencją naukową "Zarządzanie rozwojem 
obszarów metropolitalnych". Radni prosili o informowa-
nie z wyprzedzeniem o takich przedsięwzięciach, których 
organizatorem klub jednym z nich jest miasta Gdynia.  
Ad 4. Harmonogram pracy komisji na maj/czerwiec: 
- 30.05.2012 r. – spotkanie z kupcami Miejskich Hal 
Targowych w Gdyni 
- 06.06.2012 – zaopiniowanie dokumentów do udzielenia 
prezydentowi MG absolutorium za 2011 r. 
- 21.06.2012 – sprawy bieŜące,  
- 27.06.2012 – omówienie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego w wyłoŜeniu.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
30 maja: 
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Przewodniczący komisji Andrzej Bień powitał przyby-
łych na spotkanie przedstawicieli kupców gdyńskiej hali 
targowej. Na posiedzenie zostali zaproszeni reprezentanci 
wszystkich organizacji zrzeszających dzierŜawców sta-
nowisk handlowych w hali. Zaproszono równieŜ człon-
ków zarządu spółki zarządzającej obiektem – Miejskie 
Hale Targowe SA. Pan prezes Eugeniusz Łucyk, po 
złoŜeniu wyjaśnień przewodniczącemu komisji opuścił 
spotkanie nie przystępując do rozmów. Ze swojej strony 
wyraził wolę wyłonienia jednego administratora obiektu, 
reprezentującego wszystkich dzierŜawców.  
W otwartej przez Przewodniczącego dyskusji jako pierw-
sza zabrała głos pani BoŜena Marczak, Prezes Stowarzy-
szenia Kupców Gdyńskiej Hali Targowej, zarejestrowa-
nego 26.06.1991 r. Posiadając delegację do występowa-
nia w imieniu pozostałych stowarzyszeń Hali Targowej w 
Gdyni podkreśliła wolę stron wyboru jednego administra-
tora. Pani Prezes posiłkując się planszą ilustrującą układ 
hal targowych i targowiska omówiła strukturę i obszar 
działania poszczególnych stowarzyszeń. Wyjaśniła, Ŝe z 
końcem roku wygasają zawarte z kupcami umowy dzier-
Ŝawy, a dzierŜawcy nie znają swojego dalszego losu. 
Zdaniem pani Prezes miasto, które jest właścicielem hali, 
nie informuje o swoich planach. Stan budynków jest 
coraz gorszy, najwyŜszy czas zacząć działać. Stowarzy-
szenie kupców ogłosiło konkurs na projekt architekto-
niczny hal targowych w Gdyni dla studentów politechniki 
gdańskiej. Z nadesłanych projektów wybrano trzy, któ-
rych wizualizacje przedstawiła radnym pani Prezes. 
Poinformowała, Ŝe projekty przedstawiono równieŜ panu 
Prezydentowi, któremu – zdaniem pani Prezes – prace 
konkursowe się podobały. Oczekiwano 1,5 roku na kon-
sultacje i opinie radnych miasta. W tym czasie w okoli-
cach targowiska powstały nowe obiekty handlowe, które 
przejęły część klientów. Dotychczasowy administrator – 
miejskie Hale Targowe SA - nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, pobiera od kupców większe kwoty opłat 
dzierŜawczych niŜ ustaliło miasto, nie odprowadzając do 
budŜetu naleŜnych środków i generując zasłuŜenie hali 
wobec miasta. Ponadto nie są prowadzone remonty, a 
bieŜące naprawy wykonują indywidualnie i ze swoich 
środków dzierŜawcy. Kupcy opłacili instalacje ogrzewa-
nia dachu, załoŜyli w halach telefonię stacjonarną, a takŜe 
sfinansowali system ochrony przeciwpoŜarowej. Nakłady 
na te inwestycje i remonty zdaniem kupców,  podniosły 
wartość obiektu. Niepokojące są pogłoski, Ŝe miasto chce 
ich wyprowadzić i oddać obiekt sieciom handlowym. Na 
halach handluje juŜ czwarte pokolenie, to wszystko są 
firmy rodzinne. W gdyńskiej hali w blisko 400 punktach 
handlowych pracuje ponad 1500 osób. Niestety przepły-
wu informacji od władz miasta praktycznie nie ma, a o 
pewnych decyzjach czy planach kupcy dowiadują się z 
gazet. Z informacji przekazanej kupcom tuŜ przed mar-
szem protestacyjnym wynika, Ŝe nowe umowy są przygo-
towywane, ale bezpośrednio zainteresowani nie znają 
Ŝadnych szczegółów, a chcieliby mieć moŜliwość uczest-
niczenia w formułowaniu tych dokumentów. Zapropo-
nowane im dzierŜawy na czas nieokreślony uwaŜają za 
najgorszą propozycję, poniewaŜ moŜna je w kaŜdej chwi-
li rozwiązać z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedze-
nia (pozyskano w tej sprawie 3 niezaleŜne opinie praw-
ne). Trudno wtedy bez lęku inwestować w swoje miejsce 
pracy. Pani Prezes podkreśliła, Ŝe kupcy nie zasłuŜyli na 
takie traktowanie. Przypomniała, Ŝe 20 lat temu miasto 
oferowało kupcom duŜą pomoc w zagospodarowaniu 
obiektu, w tym poręczenia kredytowe. Przedstawiciele 

działających tu stowarzyszeń wyrazili szereg krytycznych 
uwag pod adresem obecnego administratora, m.in.: brak 
kontaktu z dzierŜawcami, niechęć do rozmów, brak in-
formacji o stanie finansów MHT, zadłuŜenie hali wzglę-
dem budŜetu miasta (podatek od nieruchomości), brak 
nakładów, brak remontów, nieprawidłowe wykonywanie 
napraw, bezprawne podwyŜszanie opłat za dzierŜawę w 
stosunku do cen ustalonych przez miasto, wieloletnie, 
drastyczne zaniedbania powodujące degradację obiektu, 
niewykonanie zaleceń pokontrolnych (PIP – 2012 r.), 
blokada działań. DzierŜawcy chcieliby handlować do 
godz. 20, ale nie ma w hali takiej moŜliwości (zimno, 
wilgoć). Przedstawiciel kupców hali rybnej przedstawił 
szczególną sytuację tej grupy handlowców: wysokie 
koszty utrzymania (chłodnie, odpowiednie instalacje, 
itp.), brak zgody na oddanie dzierŜawcom piwnic, które 
niszczeją,  zalewanie przez wody opadowe, wadliwa 
wentylacja, niedopuszczalny stan sanitarny hali, tragiczne 
warunki dla pracowników. Ponadto złe zarządzanie przy-
czynia się do zwiększenia kosztów: np. trzy firmy wywo-
Ŝą odpady zamiast jednej. DzierŜawcy we własnym 
zakresie wyremontowali drzwi wejściowe, dach oraz 
rynny.  
Przedstawiciele kupców podawali kolejne przykłady na 
niegospodarność zarządcy, lekcewaŜenie ich uwag i 
postulatów zarówno przez administratora jak i przez 
miasto, m.in.: niedotrzymanie obietnicy współredagowa-
nia nowych umów na dzierŜawy pawilonów w halach.  
Przewodniczący komisji stwierdził, Ŝe dotychczasowe 
sprawy poruszane przez gości zamykają się w dwóch 
grupach problemowych: wyłonienie jednego administra-
tora oraz kształt i okres obowiązywania nowych umów z 
dzierŜawcami. Przewodniczący podkreślił takŜe, Ŝe wła-
dze miasta nie dąŜą do zamknięcia hal targowych, za-
pewnił, Ŝe nie ma takiej woli. Radny Jerzy Miotke spro-
stował takŜe padające w rozmowie rzekome zapewnienia 
o prywatyzacji hali – nie ma obecnie takiej opcji. Radny 
Marcin Horała stwierdził, Ŝe wobec zarzutów pod adre-
sem spółki zarządzającej nie naleŜałoby brać jej pod 
uwagę przy wyborze nowego administratora, a takŜe 
naleŜy odstąpić od warunku bezwzględnej jednomyślno-
ści, jeśli to właśnie dotychczasowy niewydolny zarządca 
nie jest skłonny do współpracy. Radny Ireneusz Bekisz 
poparł stanowisko kupców w sprawie umów na czas 
nieokreślony. UwaŜa, Ŝe zadłuŜenie hali wobec budŜetu i 
niegospodarność powinien zbadać prokurator. Radny 
zawnioskował, aby na kolejnym posiedzeniu komisja 
spotkała się z Wiceprezydentem Bogusławem Stasiakiem 
w sprawie zgłoszonych przez kupców problemów i obaw. 
Radni I. Bekisz i M. Horała w kolejnych wypowiedziach 
zauwaŜyli, Ŝe miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, określający dla obszaru hali targowej funkcje 
handlowe, nie daje kupcom gdyńskim Ŝadnych gwarancji. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe padły publicznie za-
pewnienia o kontynuacji umów dzierŜawczych z obec-
nymi najemcami, a rada miasta podejmie stosowną 
uchwałę. W dalszej dyskusji powrócił problem braku 
współpracy obecnego administratora z kupcami, sposobu 
jego powołania i ewentualnego odwołania.  
Przewodniczący podsumowując rozmowy poinformował, 
Ŝe odbędzie się posiedzenie komisji z p. Wiceprezyden-
tem, wcześniej przedstawione mu będą postulaty i pro-
blemy kupców. Odpowiadając na pytanie o udział kup-
ców w formułowaniu nowych umów Przewodniczący 
wyjaśnił, Ŝe nie moŜe udzielić takiego zapewnienia, 
poniewaŜ nie jest decydentem w tej sprawie.  
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Na pytanie pani B. Marczak, czy udało się kupcom prze-
konać radnych do postulatów dzierŜawców hali, radny 
Jerzy Miotke odpowiedział, Ŝe zgodnie z deklaracjami 
złoŜonymi na posiedzeniu Kolegium Prezydenta nowe 
umowy będą zawarte w tej samej przestrzeni, pewnie nie 
w takiej samej formule zarządczej, na pewno nie będzie 
likwidacji hali i targowiska. Docenia wagę dzisiejszego 
spotkania, rozmów i moŜliwość bezpośredniego kontak-
tu. Według artykułu prasowego: Niezwłocznie po podję-
ciu uchwały przez Radę Miasta Gdyni, a więc jeszcze na 
kilka miesięcy przed zakończeniem obecnych umów 
miasto zgłosi gotowość do podpisywania z kupcami 
nowych umów, z datą ich obowiązywania od 01.01.2013 
r. Nowe umowy umoŜliwi ą kupcom stabilne funkcjono-
wanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wa-
runkach finansowych analogicznych do obecnych umów. 
Pani Prezes wyraziła nadzieje, Ŝe radni nie będą podej-
mować uchwały w sprawie dalszych losów hali i jej 
kupców, jeśli nie otrzymają całej wiedzy na ten temat. 
Poprosiła takŜe o informowanie stowarzyszeń o wyni-
kach działań komisji.  
Przewodniczący podziękował zebranym za spotkanie 
oraz poinformował, Ŝe posiedzenia komisji odbędą się w 
terminach: 6 czerwca – opiniowanie dokumentów absolu-
toryjnych, 12 czerwca – spotkanie z Wiceprezydentem w 
sprawie Hali Targowej, 21 czerwca – opiniowanie 
uchwał na sesję, 28 czerwca – plany zagospodarowania 
przestrzennego (wyłoŜone). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 27 czerwca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały kierowanej na sesję 
RMG. 
3. Zakończenie obrad. 
Ad 1. Obrady rozpoczął przewodniczący komisji Zyg-
munt Zmuda Trzebiatowski powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum. 
Ad 2. Wiceprezydent p. Bogusław Stasiak zreferował 
projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abo-
namentowej. Po wysłuchaniu wyjaśnień, komisja zaopi-
niowała projekt pozytywnie w głosowaniu – 7/0/0, 
Ad 3. Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 11 września: 
 
Członkowie komisji spotkali się z Wiceprezesem ZPG p. 
Walerym Tankiewiczem, który umoŜliwił radnym zwie-
dzenie portu od strony Zatoki Gdańskiej.  
PodróŜ po basenach portowych odbyła się na pokładzie 
jednostki gaśniczej StraŜak 14. 
Zgodnie z informacją ZPG: port ten jest nowoczesnym 
portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze 
ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowa-
nych, przewoŜonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w 
oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z 

zapleczem, regularne linie Ŝeglugowe bliskiego zasięgu 
oraz połączenia promowe (terminal promowy). Gdyński 
port jest waŜnym ogniwem VI Korytarza Transeuropej-
skiej Sieci Transportowej TEN-T. Port Gdynia charakte-
ryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjny-
mi. Reda osłonięta przez Półwysep Helski, który stanowi 
przez cały rok naturalną osłonę dla zakotwiczonych 
statków, zewnętrzny falochron o 2,5 km długości oraz 
wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14 m 
sprawiają, iŜ port jest łatwo dostępny od strony morza. 
Port Gdynia jest portem niezamarzającym, portem w 
którym nie występują pływy. Poziom wody moŜe wzro-
snąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich lub 
opaść o około 60 cm podczas silnych wiatrów wschod-
nich. Długość nabrzeŜy w Porcie Gdynia wynosi 17.700 
metrów, z których ponad 11.000 przeznaczonych jest do 
operacji przeładunkowych. Całkowita powierzchnia portu 
wynosi 755,4 hektara, w tym 508 ha powierzchni lądo-
wej. Obsługa ładunków skonteneryzowanych  w Porcie 
Gdynia jest domeną dwóch nowoczesnych  terminali 
kontenerowych zlokalizowanych w Porcie Zachodnim :   
BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. 
oraz  Gdyńskiego Terminalu Kontenerowego S.A. ( GCT  
S.A.).Gdyński port to takŜe, wyposaŜone w nowoczesne 
urządzenia przeładunkowe, terminale towarów maso-
wych : Bałtycki Terminal ZboŜowy Sp. z o.o., MTMG - 
Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., Bałtycka 
Baza Masowa Sp. z o.o., Westway Terminal Poland Sp. z 
o.o. oraz Petrolinvest W obsłudze ładunków drobnico-
wych specjalizuje się BTDG -  Bałtycki Terminal Drob-
nicowy Gdynia Sp. z o.o., stanowiący połączenie dwóch 
terminali: ro-ro (zajmującego teren wokół Basenu V) 
oraz terminalu drobnicy konwencjonalnej. 
Członkowie komisji zapoznali się z bieŜącą sytuacją 
portu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi. Po udanej 
akcji ratowniczej (pokaz organizacji i moŜliwości jed-
nostki) oraz zacumowaniu przy nabrzeŜu, wiceprzewod-
niczący Grzegorz Taraszkiewicz podziękował panu Wi-
ceprezesowi za gościnę. 
Na tym posiedzenie zakończono.    
______________________________________________                                            
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
20 września: 
 
Porządek posiedzenia:  

5. Rozpoczęcie obrad. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 
8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia, członkowie 
komisji spotkali się z przedstawicielami Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi 
Titz-Kosko w Gdyni. Spotkanie poprzedziło pismo wy-
stosowane przez grupę mieszkańców budynku przy ul. 
Chwarznieńskiej 136 – 138 zawierające zarzuty wobec 
Prezesa Spółdzielni oraz postulaty dot. przeciągających 
się procedur umoŜliwiających wykup lokali i gruntu, a 
takŜe rozstrzygnięcia sporu sądowego w sprawie własno-
ści majątku spółdzielni (w tym: zakładu rehabilitacyjne-
go). Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdań-
sku od niespełna 20 lat. Dopóki prawomocnym orzecze-
niem nie zakończą się spory majątkowe o pomieszczenia 
w budynku, miasto odmawia zbycia spółdzielni z 90-
procentową bonifikatą gruntu pod gmachem. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "Senior" z wnioskiem o przekształcenie 
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prawa uŜytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem 
w prawo własności wystąpić moŜe jedynie do końca 2012 
r. Wtedy na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni 
uzyska bonifikatę. Po tym terminie będzie to juŜ niemoŜ-
liwe. W artykule „Dziennika Bałtyckiego” przedstawicie-
le Sądu Okręgowego w Gdańsku przyznają, iŜ prawo-
mocny wyrok w interesującej mieszkańców sprawie 
moŜe do końca 2012 r. nie zapaść (akta tej sprawy znaj-
dują się w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w związku z 
postępowaniem zaŜaleniowym na postanowienie o przy-
znaniu biegłemu wynagrodzenia za opracowanie opinii). 
W toku prowadzonego postępowania dowodowego pozo-
staje jeszcze do rozstrzygnięcia wniosek w przedmiocie 
dokonania wyceny udziałów. Z uwagi jednak na funkcjo-
nujący w procedurze cywilnej system zaskarŜania orze-
czeń nie moŜna zagwarantować, Ŝe przed końcem roku  
uprawomocni się ewentualne orzeczenie sądu, kończące 
postępowanie w sprawie. Tłumaczono (rzecznik SO 
Tomasz Adamski) takŜe przewlekłość postępowania, na 
co miało wpływ jego zawieszenie do 2003 r., uchylenie 
wyroku sądu pierwszej instancji z 21 kwietnia 2004 r. 
przez Sąd Apelacyjny oraz trudności z dotarciem do 
dokumentów, mających istotne znacznie dla rozstrzy-
gnięcia. Zdaniem przybyłych przedstawicieli lokatorów o 
tym, Ŝe SM Senior ma czas z wykupem gruntu pod bu-
dynkiem na preferencyjnych warunkach tylko do końca 
2012 r., mieszkańcy dowiedzieli się z pisma, przesłanego 
przez Hannę Szóstakowską, kierownik Referatu Zarządu 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni. Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak informował wcześniej, Ŝe korespon-
dencja ze spółdzielnią trwała z przerwami od 2003 r. 
Uczestniczka spotkania, pani Halina Karczewska wyrazi-
ła obawy dot. niekorzystnego wyroku dla mieszkańców 
spółdzielni, który własność zakładu rehabilitacyjnego 
moŜe przypisać miastu. Jej zdaniem utrata tego ośrodka 
spowoduje wzrost czynszów mieszkańców, którzy maja 
niskie dochody emerytalne. Przewodniczący podsumował 
przedstawione problemy, grupując je w trzech obszarach: 
1) funkcjonowanie spółdzielni – tu gmina nie jest stroną, 
są to sprawy wewnętrzne, które mieszkańcy muszą zała-
twić między sobą, 2) przekształcenie prawa własności 
gruntu z zachowaniem prawa do wykupu lokali z bonifi-
katą – tu istnieje pisemna deklaracja prezesa spółdzielni, 
Ŝe wniosek zarządu zostanie złoŜony w terminie umoŜli-
wiającym skorzystanie z ulgi - oraz 3) sprawa sądowa z 
gminą. Radny Ireneusz Bekisz w dłuŜszej wypowiedzi 
przedstawił pozyskane na spotkaniach i materiałach 
księgowych oraz kontrolnych informacje, z których 
wynika, Ŝe zarząd spółdzielni nie dopuścił się naduŜyć. 
Prezes spółdzielni zapewnił o złoŜeniu w prawidłowym 
trybie i czasie wniosku o przekształcenie. Podkreślił 
takŜe, Ŝe o rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu bonifikaty 
decyduje data złoŜenia wniosku w terminie przed końcem 
2012 r. Radny przestrzegł takŜe przed konsekwencjami 
rozszerzenia majątku spółdzielni o zakład rehabilitacyjny, 
którego koszty utrzymania w przypadku wejścia podatku 
katastralnego mogą znacząco wzrosnąć. Z wieloma za-
rzutami w kierunku obecnego zarządu i prezesa spół-
dzielni występował pan Wojciech Szymanek. Radny I. 
Bekisz stwierdził, Ŝe jeśli prezes dopuścił się czynów 
karalnych mieszkańcy powinni zawiadomić prokuraturę. 
Radny Jerzy Miotke przybliŜył zebranym historię two-
rzenia spółdzielni i zakładu rehabilitacyjnego oraz udzia-
łu w niej gminy Gdynia (grunt, gabinety, basen, remonty, 
opieka pielęgniarska). Zaznaczył, Ŝe nie jest proste i 
jednoznacznie korzystne pozbycie się obiektu. Odesłał 
zainteresowanych do Statutu i aktu załoŜycielskiego. 

Ponadto radził przybyłym, aby skuteczniej poszukali 
wsparcia dla swoich wniosków wśród innych mieszkań-
ców, dzięki głosom których wejdą do rady nadzorczej i 
zwiększą swój udział w kontroli zarządu. 
Przewodniczący zakończył spotkanie krótkim podsumo-
waniem. 
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Bień rozpoczął oficjalną 
część obrad stwierdzeniem kworum i przybliŜeniem 
porządku posiedzenia. 
Ad 2. Informacji na temat projektów uchwał z wiązanych 
z planowaniem przestrzennym udzieliły panie: Mirosława 
Bronk, Kornelia Krzempek oraz Izabela Gendek (Biuro 
Planowania Przestrzennego). Po wysłuchaniu wyjaśnień 
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty w 
kolejnych głosowaniach: 
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Ciso-
wa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej – wraz z 
wnioskiem o rozszerzenie obszaru objętego sporządza-
niem planu do południowej granicy działki 824/17 i 
południowej granicy działki 78 - 7/0/0; 
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana - 
7/0/0. 
Pan Łukasz Dąbrowski z BPP omówił projekt uchwały 
„Plan działań na rzecz zrównowaŜonej energii dla Gdyni 
do roku 2020”, który takŜe uzyskał opinie pozytywna w 
glosowaniu: 7/0/0. 
Projekty uchwał w sprawach dot. gospodarowania mie-
niem komunalnym zostały zaopiniowane pozytywnie w 
kolejnych głosowaniach: 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Brukarskiej 
(7/0/0), 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. Chabrowej (7/0/0), 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Macierewicza (7/0/0), 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w księdze 
wieczystej KW Nr GD 1Y/00030328/2 (7/0/0). 
RównieŜ pozytywne opinie uzyskały projekty uchwał 
wprowadzane aneksem do porządku sesji: 
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budŜe-
tu Miasta Gdyni na rok 2012 7/0/0; 
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012 – 2024 
(7/0/0); 
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni wraz z 
wnioskiem radnego B. KrzyŜankowskiego o wprowadze-
niu zapisu, aby w paragrafie 16 ust. 3 wykreślić zdanie: 
"obowiązek prowadzenia psa w kagańcu nie dotyczy 
osoby utrzymującej szczenię w wieku do 6 miesiąca 
Ŝycia (...)", a zapis ten przytoczyć w kolejnym ustępie z 
treścią: "Obowiązek zakładania psu kagańca nie dotyczy 
szczeniąt w wieku do 6 m-cy (...)" (intencją wnioskodaw-
ców było zwolnienie właścicieli małych psów z zakłada-
nia im kagańców zarówno przy prowadzeniu na smyczy 
jak i zwolnienia psa z uwięzi) – 7/0/0. 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Janow-
skiej – 7/0/0; 
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- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady 
Miasta Gdyni w sprawie przekazania w drodze darowizny 
przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieru-
chomości połoŜonych w pasie drogowym ul. Morskiej – 
7/0/0. 
Ad 3. Przewodniczący poinformował o działaniach w spra-
wie budynków mieszkalnych wchodzących w skład majątku 
Zakładów Mięsnych w upadłości przy ul. Unruga w Gdyni. 
Syndyk sprzedał nieruchomości nie zachowując prawa pier-
wokupu, które posiadali mieszkańcy.  
Ad 4. Harmonogram pracy komisji: 27 września – wizja 
lokalna w rewitalizowanym rejonie ul. Opata Hackiego, 
godz. 17.00, 25 października – posiedzenie dot. spraw sesyj-
nych.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
_________________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 24 września: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Sprawy wniesione. 
4. Zakończenie obrad. 
Ad 1. Obrady rozpoczął przewodniczący komisji Zyg-
munt Zmuda Trzebiatowski powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum. 
Ad 2. Pani Z-ca Skarbnika MG Alicja Helbin omówiła zmia-
ny uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2012. Projekt uchwały uzyskał opinię 
pozytywną w głosowaniu: 8/0/0.  
Pokłosiem zmian w budŜecie jest kolejny projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012 – 2024, 
który uzyskał takŜe pozytywną opinię komisji w głosowaniu: 
7/0/0.  
Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił projekty uchwał w 
sprawach gospodarowania mieniem komunalnym miasta, 
które następnie zostały zaopiniowane pozytywnie w głoso-
waniach:  
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dróg publicznych na terenie Miasta Gdyni, któ-
rych zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni - 8/0/0, 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Brukarskiej - 
8/0/0, 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. Chabrowej - 8/0/0, 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Macierewicza - 8/0/0, 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w księdze wieczy-
stej KW Nr GD 1Y/00030328/2 - 8/0/0, wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Janowskiej - 8/0/0, 
- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady 
Miasta Gdyni w sprawie przekazania w drodze darowizny 
przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieru-
chomości połoŜonych w pasie drogowym ul. Morskiej - 
8/0/0. 

Następnie pan Wiceprezydent Marek Stępa zaprezentował 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i 
Piaskowej, które przesunięte zostało w harmonogramie 
pracy nad planami ze względu na konieczność zabezpie-
czenia dojścia i dojazdu do istniejących zabudowań w tym 
rejonie oraz planowaną inwestycja kolejową. Projekt uzy-
skał opinie pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Kolejno omówiono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana, 
zawarty w projekcie uchwały, który został zaopiniowany 
pozytywnie w głosowaniu: 8/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie „Planu działań na rzecz 
zrównowaŜonej energii dla Gdyni do roku 2020”, na 
temat którego syntetyczną informację przedstawił Wice-
prezydent M. Stępa, takŜe uzyskał opinie pozytywna w 
głosowaniu: 8/0/0. 
Wiceprezydent Michał Guć omówił kolejno projekty uchwał 
w sprawach: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni – opinia 
komisji pozytywna (8/0/0) oraz zmiana uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – opinia pozytywna (8/0/0).  
Ad 3. Pismo p. Marletty Klein dot. umorzenia lub odroczenia 
wydania decyzji o warunkach zabudowy działek przy ul. 
Kopernika, członkowie komisji przyjęli do wiadomości.  
Pismo spółdzielni mieszkaniowych zawierające postulaty dot. 
gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl znowelizo-
wanej ustawy takŜe przyjęto do wiadomości. 
Przewodniczący komisji poinformował o wpłynięciu skargi 
na działania Wydziału Inwestycji UMG i Władz Miasta dot. 
projektu „Rozwoju Komunikacji Rowerowej (…)” na odcin-
ku ul. Unruga 69 w Gdyni w zakresie przesunięcia zatoki 
autobusowej o 10 m. Sprawa zostanie przeanalizowana na 
kolejnym posiedzeniu. 
Poruszono takŜe sprawę zgłoszoną przez p. Walczaka na 
temat wycinki przy ul. Orląt Lwowskich, która zdaniem 
skarŜącego przeprowadzona była niezgodnie z przepisami. 
Na ten temat wypowiadał się naczelnik Wydz. Środowiska 
zaprzeczając nieprawidłowościom.  
Ad 4. Na tym posiedzenie zakończono, ustalając termin 
kolejnego spotkania na 29.10.2012 r. 
_________________________________________________ 

 
Komisja Sportu i Oświaty – 24 paździer-
nika: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta w I 
półroczu 2012 r.  

2. opinie do projektów uchwał na sesję 31.10. 
3. sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Skarbnik miasta przedstawił zarys konstrukcji budŜetu na 
rok 2013 oraz wykonanie I półrocza 2012. BudŜet wyko-
nano na poziomie 52%. Zarysowała się wysoka nie-
sprawność ściągalności podatku od osób fizycznych oraz 
niesprawność na rynku sprzedaŜy nieruchomości. Skut-
kuje to niemoŜnością zrównowaŜenia budŜetu na 2013 r.  
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Rok 2013 to ostatni rok obowiązywania starej ustawy o 
finansach publicznych, w 2014 trzeba będzie spełnić 
nowe warunki finansowe – dochody bieŜące nie mogą 
być niŜsze niŜ wydatki bieŜące. Algorytm ten ustala 
obowiązujące w 2014 r. współczynniki zadłuŜenia – 6% - 
lecz trudno jest znaleźć na to dochody majątkowe. Bu-
dŜet miasta jest zbyt duŜy i trudno uzbierać dochody 
majątkowe na poziomie co najmniej 6%. Niedobór ten 
moŜna pokryć jedynie z dochodów bieŜących, co ozna-
cza, Ŝe trzeba drastycznie ciąć wydatki. BudŜet 2013 
ilościowo nie będzie duŜo gorszy od bieŜącego i 2011 r. 
Główne oszczędności zamierzamy uzyskać na usługach, 
na imprezach, a takŜe na sporcie. 
Nad projektem budŜetu 2013 r. komisje będą pracować w 
dniach 15-28 listopada. 
Ad. 2 
Komisje zaopiniowały następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – Komi-
sja Sportu opinia pozytywna – 4/0/2, Komisja 
Oświaty opinia pozytywna – 3/0/0 

2. zmian WPF – Komisja Sportu opinia pozytyw-
na 5/0/1, Komisja Oświaty opinia pozytywna 
3/0/0 

3. statutu GOSiR – zreferował dyrektor M.Łucyk. 
Komisja Sportu opinia pozytywna – 4/0/1. 

Ad. 3 
Następne posiedzenie Komisji Sportu – 22 listopada, 
godz. 16.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 29 
października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 31 paź-
dziernika, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 – zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – opinia 
pozytywna – 3/0/2 
4.2. – WPF – opinia pozytywna – 3/0/2 
4.4. – podatek od nieruchomości – opinia pozytywna – 
5/1/0 
4.5. – podatek od środków transportowych – opinia pozy-
tywna – 5/1/0 
4.6. – opłata targowa – opinia pozytywna – 5/1/0 
4.8 – wezwanie Piotr Pomorski – opinia pozytywna – 
6/0/0 
4.9. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.10. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.11. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.12. – opinia pozytywna – 5/0/1 
4.14. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.15. – opinia pozytywna – 7/0/0 
4.16. – opinia pozytywna – 7/0/0 
4.17. – opinia pozytywna z autopoprawką – 7/0/0 
Ad. 2 
Gościem komisji był pan Ryszard Walczak (Redłowo). 
JuŜ na poprzedniej komisji sygnalizował on problem 
wydania pozwolenia na budowę na granicy rezerwatu w 
Redłowie, lecz komisja nie wyraziła wówczas woli zaję-
cia się sprawą. Na obecnym posiedzeniu komisja wysłu-
chała informacji p. Walczaka. 

W sierpniu wydana została negatywna decyzja Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska i sprawa trafiła do 
Głównej DOŚ. Nie jest to pierwsza próba wdarcia się 
inwestorów w tkankę rezerwatu. 
Przewodniczący komisji podziękował p. Walczakowi za 
przedstawienie tematu. Komisja postanowiła bliŜej przyj-
rzeć się zasygnalizowanemu zagadnieniu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 31 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie uchwał na najbliŜszą sesję RM, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1) zmian w budŜecie miasta na 2012 r. – projekt 
zreferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna 
– 3/0/0. 

2) zmian w wWPF – jest to konsekwencja zmian 
uchwały budŜetowej. Opinia pozytywna – 
3/0/0. 

3) zmian wysokości podatku od nieruchomości na 
2013 r. – opinia pozytywna – 3/0/0. 

4) zmian wysokości podatku od środków transpor-
towych – opinia pozytywna – 3/0/0. 

5) zmian wysokości opłaty targowej – opinia po-
zytywna – 3/0/0. 

Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-10-02: 
 
8014/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
oszacowania wartości stawki czynszu 
dzierŜawnego 

8015/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

8016/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do porozu-
mienia nr KB/167/PK/2/w/2012 zawartego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie 
dofinansowania kosztów funkcjonowania 
Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012 

8017/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością 

8018/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8019/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.71426.10.2011) 
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8020/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7681/2012/VI/M z dnia 04 września 2012 r. 
dotyczącego kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

8021/12/VI/M - rozbiórki drewnianych zabudowań 
gospodarczych wraz z postawieniem czte-
rech blaszanych kontenerów przy ul. Kal-
ksztajnów 11 w Gdyni 

8022/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni 

8023/12/VI/M - udroŜnienie i czyszczenie instalacji 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Dickmana 
18÷30 i 38 w Gdyni 

8024/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i 
Waleriana Szefk 

8025/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Moniuszki 18 

8026/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia uŜytkowe-
go przy ul. Partyzantów 39 Gdyni, stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni 

8027/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7821/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 11 września w sprawie ogłoszenia i 
organizacji nieograniczonego przetargu 
ustnego na najem pomieszczeń uŜytko-
wych stanowiących własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonych przy ul. Portowej 3 

8028/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, wykonania materiałów pro-
mocyjnych z logo Gdyni na potrzeby XII 
MFG Gdynia 2012 

8029/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk folderu promującego Gdynię i te-
reny inwestycyjne 

8030/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
drzewców do flag promocyjnych 

8031/12/VI/M - akceptacji treści umowy, zawartej 
pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a gdyńskimi 
restauratorami, na korzystanie z mebli 
miejskich 

8032/12/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2012 

8033/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

8034/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

8035/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
akumulatorów do samochodu poŜarnicze-
go STAR OSP Wiczlino 

8036/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

8037/12/VI/S - wykonania przyłącza wodno-
kanalizacyjnego do budynku OSP Wiczlino 

8038/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę zagospo-

darowania wybranych terenów zieleni Mia-
sta Gdyni – w zakresie części 1 – 4 

8039/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 7892/12/VI/S 
z dnia 18.09.2012r. na wykonanie mikory-
zacji drzew na terenie Gdyni 

8040/12/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Morskiej 72/25, Morskiej 
89/14 i Morskiej 110/27 

8041/12/VI/M - wykonania remontów 7 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Morskiej 72/19, Morskiej 
176-184B/8, Morskiej 210/23, Opata Hac-
kiego 29/4, Wiejskiej 7/11. Zamenhofa 
13/41 i Zamenhofa 13/70 

8042/12/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkal-
nego w budynku mieszkalnym przy ul. Ko-
łobrzeskiej 7 w Gdyni 

8043/12/VI/M - prac remontowych w gminnym loka-
lu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17 w 
Gdyni 

8044/12/VI/M - opróŜnienia i dezynfekcji gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 50 w 
Gdyni 

8045/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Olgierda 65 w Gdyni 

8046/12/VI/M - remontu balkonu – galerii w budynku 
mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23 w 
Gdyni 

8047/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 do umowy o wsparcie realizacji 
zadania publicznego w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu punktu dystry-
bucji wsparcia Ŝywnościowego 

8048/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem po-
mieszczeń uŜytkowych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

8049/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialne oraz sądowe / Świętojań-
ska 139 w bl. I, II, III 

8050/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu 3A mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Płk. Dąbka 183 oraz ustalenia terminu jego 
trwania 

8051/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 20 C-
F przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8052/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Oliwkowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8053/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej 30 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8054/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8055/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Makuszyńskiego 



8 
 

8056/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsię-
wzięć inwestycyjno - remontowych na lata 
2011 – 2014 

8057/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8058/12/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 
18 na gruncie stanowiącym własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 36 na 
działce 1059/148, KM 53, obręb Gdynia 

8059/12/VI/P - organizacji międzynarodowej konfe-
rencji projektu unijnego „INTERFACE” 

8060/12/VI/P - organizacji zebrania partnerów pro-
jektu unijnego pn. ,,Botnicki Zielony Kory-
tarz Logistyczny” (Bothnian Green Logistic 
Corridor) w Gdyn 

8061/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty zamówienia na naprawę odzieŜy 
słuŜbowej dla pracowników StraŜy Miej-
skiej w Gdyni 

8062/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4285/VI/P 
dot. dzierŜawy łączy DSL od TP S.A. dla 
potrzeb MCZK 

8063/12/VI/O - ustalenia terminu składania wnio-
sków o przyznanie pomocy finansowej na 
zakup podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2012 r. – 
„Wyprawka szkolna” 

8064/12/VI/O - akceptacji treści porozumienia mię-
dzygminnego w sprawie organizacji dowo-
zu ucznia niepełnosprawnego mieszkańca 
Gminy Miasta Gdyni do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 
w Wejherowie 

8065/12/VI/M - udzielenia zamówienia na promocję 
miasta na antenie TVP Gdańsk z okazji 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2012 

8066/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie elementów identyfikacji gra-
ficznej Miasta Gdyni 

8067/12/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Fe-
stiwalu dla Kobiet PROGRESSteron 

8068/12/VI/P - wynajmu wystawy 
8069/12/VI/P - dofinansowania produkcji filmu do-

kumentalnego 
8070/12/VI/P - współorganizacji 73. rocznicy wysie-

dleń ludności Gdyn 
8071/12/VI/M - powołania członka Rady Nadzorczej 

INVENO Spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością 

8072/12/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym 
Geodetą Kraju w sprawie współdziałania 
przy realizacji zadań, w szczególności za-
kładania i prowadzenia w systemie telein-
formatycznym bazy danych dotyczącej 
ewidencji gruntów i budynków, a takŜe w 
sprawie współdziałania przy pracach zwią-
zanych z modernizacją ewidencji gruntów i 
budynków przeprowadzonej w wojewódz-
twie pomorskim, na obszarze powiatu Mia-
sto Gdynia, obrębu Chwarzno-Wiczlino 

8073/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na usługę: ” Komplek-
sowej modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków Miasta Gdyni dla obrębu ewiden-
cyjnego Chwarzno - Wiczlino” 

8074/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. Kuchnia+ Food Film 
Fest” 

8075/12/VI/M - zmiany zarządzenie nr 7237/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
17.07.2012r. w sprawie powołania Komisji 
ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego dla 
Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organi-
zacyjnych oraz zatwierdzenia regulaminu 
konkursu i regulaminu pracy komisji kon-
kursowej 

8076/12/VI/M - upowaŜnienia dyrektora jednostki 
budŜetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni 
do zaciągania zobowiązań 

8077/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
ekspresów do kawy na potrzeby Biura Ra-
dy Miasta 

8078/12/VI/S - wyraŜenia zgody na dzierŜawę czte-
rech kopiarek na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni w 2012 i 2013 roku 

8079/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup aparatów 
fotograficznych na potrzeby UMG 

8080/12/VI/S - wyraŜenia zgody na przekazanie 
samochodu osobowego Renault Trafic o nr 
rejestracyjnym GA 40019 będącego na 
stanie Urzędu Miasta Gdyni na stan Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gdyni 

8081/12/VI/M - wykonania remontu węzła cieplnego 
wraz z zabezpieczeniem instalacji central-
nego ogrzewania w budynku przy ul. Biało-
stockiej 3 w Gdyni 

8082/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na remont pomieszczeń w 
budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Gdyni przy ul. Białowieskiej 1 

8083/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania:„Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskie-
go i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budo-
wą urządzeń podczyszczających (zadanie 
realizowane w ramach Projektu Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej – budowa i moderni-
zacja systemu odprowadzania wód opa-
dowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni” 

8084/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/153/UI/34/W/2012 z dnia 12.03.2012 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
oświetlenia ulicy Rdestowej na odcinku od 
ul. Chwaszczyńskiej do ul. Szafranowej w 
Gdyni” 

8085/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z 
wolnej ręki na wykonanie robót uzupełnia-
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jących związanych z realizacją zadania 
pn.: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” 

8086/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu wy-
konawczego wpustu kanalizacji deszczo-
wej WP-1 i przyłącza kanalizacji deszczo-
wej KD Ø250 oraz nadzoru autorskiego 

8087/12/VI/U - zarządzenia Nr 7677/12/VI/U Prezy-
denta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2012 
r. w sprawie zawarcia porozumienia doty-
czącego wycinki drzew i krzewów z nieru-
chomości objętych decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” 
- Odcinek III – leśny 

8088/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie 
Tablicy Pamiątkowej Pamięci Gdynian Wy-
siedlonych przez okupanta niemieckiego w 
latach II wojny światowej 

8089/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przesadzenie wraz z 
pielęgnacją drzew kolidujących z inwesty-
cją budowy podczyszczalni wód deszczo-
wych przy ul. Chwaszczyńskiej 

8090/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/278/UI/86/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej polegającej na budowie sie-
ci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w 
Gdyni 

8091/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 226 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

8092/12/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy 
MG/140/98 przy ul. Zielonej 

8093/12/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dzierŜawy dot. Skate Parku zlokalizowane-
go w Parku Kilońskim 

8094/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa miejsc postojowych wzdłuŜ ul. 
Słupeckiej na odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul. Pomorskiej w Gdyni” 

8095/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie prezen-
tacji na temat konwersji autobusu z silni-
kiem diesla na trolejbus w Gdyni podczas 
Uniwersytetu Letniego Trolley oraz konfe-
rencji międzynarodowej w Lipsku 

8096/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przez Za-
kład Usługowy „Geomawit” w Gdyni wy-
druku fotografii nadesłanych na konkurs fo-
tograficzny pn: „Moje trolejbusy, moje mia-
stao” 

8097/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Budowa sieci sanitarnej dla nierucho-
mości połoŜonych przy ul. Zauchy i ul. 
Gierdziejewskiego w Gdyni-Chwarznie” 

8098/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-

tości poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej, 
łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6 

8099/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Budowa dróg gminnych wraz 
z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic 
Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni” 

8100/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości powyŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na od-
cinku od skrzyŜowania z ul. Chylońską II 
do skrzyŜowania z ulicą Kcyńską” 

8101/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy świrowej w Gdyni wraz z 
ulicami Murarską i Malarską” 

8102/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad pracami projektowymi, realiza-
cją i w okresie gwarancji roboty budowlanej 
pn: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem „TRISTAR” 

8103/12/VI/M - wykonania wymiany rynien i rur 
spustowych w budynkach przy ul. Chwarz-
nieńskiej 12 i 24 

8104/12/VI/M - wykonania remontu dachu i elewacji 
na budynku przy ul. Chylońskiej 76 

8105/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6299/12/VI/M 
dotyczącego zmiany zarządzenia w spra-
wie udzielenia pełnomocnictwa kierowni-
kowi ABK Nr 4 

8106/12/VI/M - upowaŜnienia dyrektora jednostki 
budŜetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni 
do zaciągania zobowiązań 

8107/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę serwisu bezprzewodowych 
punktów dostępu do Internetu 

8108/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7841/12/VI/M 
dotyczącego udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego do 5.000.000 EUR na wykonanie 
umocnienia brzegu w miejscu istniejących 
zabudowań zniszczonych łazienek, doko-
nania ich rozbiórki wraz z likwidacją prze-
wodu kanalizacyjnego w Gdyni Orłowie 

8109/12/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
200.000 EUR na usługę „Obsługa banko-
wa budŜetu miasta Gdyni i jednostek orga-
nizacyjnych oraz udzielenie kredytu w ra-
chunku bieŜącym” 

8110/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb wielo-
razowego uŜytku 

8111/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na świadczenie usług do-
radczych 

8112/12/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania dofi-
nansowania w ramach pilotaŜowego pro-
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gramu „Aktywny Samorząd” ze środków fi-
nansowych PFRON 

8113/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 8006/12/VI/O 
z 25.09.2012 r 

8114/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w V LO w Gdyni dla Funda-
cji Zmian Społecznych „Kreatywni” 

8115/12/VI/O - wyraŜenia zgody na bezpłatne udo-
stępnienie terenu SP Nr 26 w Gdyni dla 
Stowarzyszenia Rally-O w celu zorganizo-
wania zawodów dla przewodników i ich 
psów 

 
2012-10-05: 

 
8117/12/VI/R - opinii dot. projektu Regulaminu Or-

ganizacyjnego instytucji kultury Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni 

8118/12/VI/R - ogłoszenia konkursu "Gdyński Ka-
lendarz Pozarządowy na rok 2013" oraz 
przyjęcia jego regulaminu 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [284] – 02.11.2012 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie raportu GOSiR dot. stanu infra-
struktury sportowej – odpowiedź 2012-11-14 

2. [285] – 07.11.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie kryteriów, jakie są brane pod uwagę 
przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje w 
Gminie Gdynia dot. finansowania sportu  

3. [286] – 13.11.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie Agencji Rozwoju Gdyni w okresie 
2009-2012. 

_________________________________________ 


