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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 38 

7 grudnia 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 07.12.12, godz. 12:00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Uzgodnienia związane z tematami przy-
szłych posiedzeń.  

3. Terminy majowych posiedzeń.  
Ad 1.  
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM. 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu …: 
Proponowane zmiany omówiła kierownik referatu budŜe-
tu, pani Joanna Sakowicz.  
Geneza niekorzystnych zmian (zmniejszenia dochodów i 
wydatków o kwotę ponad 3 mln. zl.) wiąŜe się z otrzy-
maniem informacji ministerstwa finansów, zgodnie z 
którą dochody gmin z tytułu PIT zmniejszą się o ponad 
11 mln. zł., natomiast subwencja oświatowa ulegnie 
zmniejszeniu o ponad 200 tys. zł. (dokładne dane – p. 
projekt uchwały). 
PowyŜsze rekompensuje w roku bieŜącym zwrot przez 
stocznię 8 mln. zł. z tytułu zaległego podatku od nieru-
chomości i przeznaczenie przedmiotowych środków na 
pokrycie zaplanowanych dochodów.  Pozostałe niedobo-
ry proponuje się pokryć środkami, które nie zostaną 
wykorzystane na realizację zaplanowanych inwestycji w 
b.r.  
Szczegółowe informacje zostały przekazane komisji zgod-
nie z treścią uzasadnienia do projektu.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Radny Jerzy Miotke wnioskował o wyjaśnienie przed 
sesją lub w trakcie obrad rady, jakie przyczyny zdecydo-
wały o opóźnieniach w realizacji zaplanowanych inwe-
stycji (wymienionych w uzasadnieniu do przedmiotowe-
go projektu) -  wniosek do Wiceprezydenta M. Stępy.  
4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Przedstawiła p. J. Sakowicz.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.4. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu /…/ części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie 
…: 
Naczelnik M. Karzyński przypomniał powody, dla któ-
rych konieczne jest ponowne przystąpienie do sporządza-
nia planu (opisane w uzasadnieniu do projektu).  

W wyniku ponownego wyłoŜenia planu wpłynęły uwagi i 
zastrzeŜenia, z których część zawierała zarzut nienanie-
sienia w planie budynku (został naniesiony w styczniu 
2012 r.) 
Druga grupa wniosków dotyczyła działek przy ul. Dick-
mana (tereny nr 018 U i 019U), gdzie występuje problem 
z zapewnieniem dojazdu do działek budowlanych. Po 
pierwszym wyłoŜeniu udało się uzyskać kompromis, 
który nie satysfakcjonował Ŝadnej ze stron, a poniewaŜ 
po drugim wyłoŜeniu nadal pojawiały się krytyczne 
uwagi, postanowiono wyłączyć przedmiotowy fragment z 
terenu objętego planem i ponownie przystąpić do sporzą-
dzania planu dla zmniejszonego powierzchniowo obsza-
ru. 
Radny I. Bekisz stwierdził, iŜ jest to któryś raz z kolei, 
gdy  plan zostaje uchylony przez Wojewodę z racji nie 
wyłoŜenia ponownego planu po rozpatrzeniu uwag i 
naniesieniu odpowiednich poprawek. Zastanawiający jest 
dla radnego fakt powtarzania tego samego błędu.  
Dyrektor M. Karzyński sprostował, iŜ taki przypadek nie 
miał na pewno miejsca kilkakrotnie. Ustawa nie przewi-
duje konieczności powtórnego wyłoŜenia planu (o takiej 
potrzebie mówi stanowisko sądu administracyjnego). 
Ustawa mówi jedynie o obowiązku ponownego wyłoŜe-
nia planu w przypadku wprowadzenia zmian przez radę.  
Radny J. Miotke dodał, iŜ zgodnie z jego wiedzą wynie-
sioną z obecności podczas pierwszego i drugiego wyło-
Ŝenia planu, trudno było osiągnąć konsensus z właścicie-
lami działek przy ul. Dickmana.  
Radny B. KrzyŜankowski zasugerował przyjęcie przez 
słuŜby planistyczne Gdyni za regułę, iŜ  po uwzględnie-
niu uwag następuje ponowne wyłoŜenie planu. . 
Dyrektor M. Karzyński stwierdził, iŜ taki wniosek wła-
śnie wyciągnięto i w przypadku Obwodnicy Północnej 
(OPAT) plan wyłoŜono po raz kolejny. KaŜdorazowo 
będzie dokonywana ocena, czy wprowadzone zmiany 
mogą dotyczyć osób trzecich i czy ponowne wyłoŜenie 
jest celowe.  
W związku z obawą radnego I. Bekisza, czy przedłuŜanie 
się prac nad planem dla przedmiotowych terenów nie 
zakłóci budowy lotniska, pan Karzyński zapewnił, iŜ brak 
planu nie będzie przeszkodą, aczkolwiek plan jest nie-
zbędny dla uporządkowania spraw terenowo – prawnych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
NiŜej wymienione projekty uchwał przedstawiał Wice-
prezydent Bogusław Stasiak: 
4.10 – w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów /…/ 
OPEC  …przy ul. Granicznej 11: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.11- w spr. wyraŜenia zgody na pokrycie i objęcie no-
wych udziałów w /…/ OPEC ….- ul. Widna 10: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
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4.12- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości  
/…/ poł. przy ul. Płk-a Dąbka 295: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.13- w spr. zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości /…/ przy Al. Zwycięstwa 162 i 
162A: 
Jak informował Wiceprezydent B. Stasiak, po raz pierw-
szy dzierŜawca został wyłoniony w latach 90. Zastoso-
wano tryb dzierŜawy z uwagi na toczące się wówczas 
postępowanie dot. prawidłowości realizacji ustawy rol-
nej. Przedmiotowa nieruchomość została zabudowana 
zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i pozwoleniem 
na budowę. W międzyczasie ustanowiona została pod-
dzierŜawa. DzierŜawa kończy się w bieŜącym roku i w 
tym teŜ roku inwestor wystąpił o zakończenie poddzier-
Ŝawiania oraz wydzierŜawienie terenu na kolejne 10 lat.  
Wiceprezydent przypomniał, iŜ projekt został wycofany z 
porządku obrad poprzedniej sesji z uwagi na brak wyja-
śnień w sprawie przebiegu ścieŜki rowerowej. Obecnie 
ustalono, iŜ  w umowie dzierŜawy zawarte będzie posta-
nowienie, Ŝe w przypadku  zastosowania rozwiązania 
komunikacyjnego w postaci ścieŜki rowerowej, po-
wierzchnia terenu będącego przedmiotem dzierŜawy 
będzie odpowiednio skorygowana.  
Wiceprezydent zapewnił, iŜ z chwilą zakończenia się 
okresu dzierŜawy, przedłuŜenie wydzierŜawiania będzie 
dokonywane w drodze podjęcia stosownej uchwały przez 
RM. SprzedaŜ przedmiotowego gruntu nie jest moŜliwa z 
uwagi na trwające, związane z przedmiotowym gruntem, 
spory. Na ewentualną sprzedaŜ zgodę musi wyrazić RM.  
Inwestowanie na wydzierŜawianej działce wiąŜe się ze 
świadomym ryzykiem inwestora.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.14- w spr. wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania 
zwrotu udzielonej bonifikaty …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
W związku z przypomnieniem przez radnych (J. Miotke, 
P. Stolarczyk) o nie rozwiązanej kwestii sprzedaŜy 
wspólnotom terenów przyległych (podwórek), Przewod-
niczący A. Bień postanowił, iŜ kwestia ta będzie przed-
miotem posiedzenia w maju b.r. 
Radny I. Bekisz wnioskował o poświęcenie jednego z 
przyszłych posiedzeń omówieniu problemów związanych 
z halą targową w Gdyni.  
Omówienie efektów ponownego wyłoŜenia planu OPAT 
zdecydowano przenieść na jedno z kolejnych posiedzeń. 
Sprawa zostanie omówiona z chwilą rozpatrzenia uwag, 
jakie ewentualnie wpłyną w wyznaczonym terminie. 
Ad 3. 
17 maja b.r., godz. 17 – posiedzenie poświęcone spra-
wom sesyjnym i kwestii sprzedaŜy gruntów wspólnotom 
mieszkaniowym. 
31 maja b.r., godz. 17 – temat hali targowej (na posie-
dzenie zostaną zaproszeni reprezentanci hali rybnej, hali 
łukowej i terenów zewnętrznych) 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 23 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy wniesione 
3. Termin posiedzenia wyjazdowego 

Ad 1.  

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG: 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/  w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: 
Zmiany, jak i przyczyny ich wniesienia, omówiła kie-
rownik referatu budŜetu, p. Joanna Sakowicz.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel odnosząc się do kwestii 
spodziewanego zmniejszenia części oświatowej subwen-
cji ogólnej (zgodnie z informacją ministerstwa finansów) 
wyjaśniła, iŜ gmina nie posiada jeszcze wiedzy, z czego 
wynika zmniejszenie (o ponad 200 tys. zł.).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.2. – w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej /…/ na 
lata 2012-2014: 
Jak wyjaśniła p. J. Sakowicz, zgodnie z przepisami pro-
gnoza jest sporządzana na okres spłaty długów. W 
związku z powyŜszym fakt zaciągnięcia poŜyczki na 
realizację Muzeum Emigracji wymusza dokonanie sto-
sownej zmiany w prognozie.  
W dokumencie zostały uwzględnione teŜ zmiany wpro-
wadzone do projektu budŜetu (pkt 4.1.). 
Szczegółowe informacje przekazane przez p. Sakowicz 
zgodne są z treścią załącznika.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł.za 
4.7. – w spr. wyraŜenia woli współpracy w zakresie 
realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry 
kurs na edukację” …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł.za 
Ad 2. 
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o trwającej 
rekrutacji do gdyńskich przedszkoli.  
W bieŜącym roku po raz pierwszy utworzono w kaŜdej 
szkole zerówki i klasy pierwsze dla 6-latków. W ten 
sposób nie będzie juŜ dla rodziców ograniczeń logistycz-
nych jeśli chodzi o podjęcie stosownych decyzji.  
Wiceprezydent poinformowała o zgłoszeniu do konkursu 
UE projektu adresowanego do szkół zawodowych. W 
razie zakwalifikowania się projektu, gmina uzyskałaby 
ponad 3 mln. zł. w ciągu 3. lat budŜetowych (przy wkła-
dzie własnym wynoszącym ok. 600 tys. zł.). Dzięki 
projektowi moŜliwe będzie wyposaŜenie pracowni kom-
puterowych, kupno tablic interaktywnych, czy zaofero-
wanie uczniom róŜnego rodzaju kursów, zapewniających 
uzyskiwanie uprawnień poszukiwanych na rynku pracy.  
W związku z pytaniem r. A. Bienia o przyczyny zmian w 
planach dotyczących SP nr 37, Wiceprezydent wskazała 
na wyniki analizy wydziału inwestycji. Jak się okazuje 
dotychczasowy budynek nie nadaje się do rozbudowy, 
poniewaŜ - poza salą gimnastyczną -  jest to budowla 
substandardowa. Budynek winien być od nowa wzniesio-
ny. Postanowiono przystąpić do realizacji inwestycji z 
chwilą zapewnienia dzieciom miejsc w innych szkołach.  
Kolejnym tematem omówionym  przez Wiceprezydent 
była kwestia pensum nauczycieli. Sprawa jest bardzo 
trudna i wymaga starannego rozwaŜenia.  
Sprawa dziennika elektronicznego to kolejna kwestia 
podniesiona przez r. A. Bienia. Wiceprezydent poinfor-
mowała, iŜ dziennik jest wprowadzany w 6. szkołach, na 
zasadzie pilotaŜu. Sprawa jest o tyle skomplikowana, Ŝe 
kaŜda szkoła ma właściwy dla siebie system oceniania.  
Przy okazji Wiceprezydent poinformowała o aplikowaniu 
do projektu „Cyfrowa szkoła” adresowanego do klas 4 – 
6.  
Odpowiadając na pytanie r. Bienia dotyczące osiągania 
średnich wynagrodzeń, Wiceprezydent poinformowała o 
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zobowiązaniu dyrektorów do podejmowania działań 
minimalizujących ryzyko  nieosiągania średnich.  
Ad 3. 
Termin posiedzenia wyjazdowego:  14 maja b.r.; godz. 
16:30 (na terenie SP Nr 34) 
_____________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 23 maja: 
 
Porządek posiedzenia- zaopiniowanie projektów 
uchwał kierowanych na sesję RMG 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
Wszystkie, niŜej wymienione projekty, prezentowała 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
5.5. – w spr. udzielenia pomocy finansowej Wojewódz-
twu Pomorskiemu: 
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ szczególnie wartościowe 
są oferowane w ramach programu zajęcia zawodowe, 
adresowane do uczniów ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5.6. – w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji …: 
Wiceprezydent przedstawiła projekt wraz z autopopraw-
ką.  
W kontekście projektu omówiono mechanizm dotowania 
i rozliczania szkół niepublicznych z wydawania uzyski-
wanych od gminy środków.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
_____________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 14 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia – zaopiniowanie dokumentów 
związanych z wykonaniem budŜetu w roku 2011 i 
udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Gdyni.  
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Gdyni za 2011 r. zaopiniowano 
pozytywnie: 5/0/1 
Przewodniczący komisji, radny Stanisław Borski, poin-
formował o pozytywnym zaopiniowaniu  przez radcę 
prawnego poniŜszych projektów. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Gdyni absolutorium za 2011 r. (wraz z uza-
sadnieniem) zaopiniowano pozytywnie: 5/0/1 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budŜetu w 
roku 2011 (wraz z uzasadnieniem) zaopiniowano 
pozytywnie: 5/0/1 
____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 26 czerwca: 
 
1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez 

uwag. 
2. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

a. 5.1. – projekt zreferował Skarbnik Miasta, 
przedstawiając zarazem pozytywna opinię 
RIO. Opinia pozytywna – 3/0/2. 

b. 5.2. – opinia pozytywna – 3/0/2 
c. 5.3. – opinia pozytywna – 5/0/0 

d. 5.4. – opinia pozytywna – 6/0/0 
e. 5.5. – opinia pozytywna – 6/0/0 
f. 5.7. – opinia pozytywna – 6/0/0. 

3. Sprawy wniesione: 
a. R. Ireneusz Bekisz zaproponował, Ŝeby po 

sesji sierpniowej zrobić komisję na U7. 
b. dyrektor Marek Łucyk zaprasza na Volvo 

Gdynia Sailing Days, zaczynające się ju-
tro. 7 lipca odbędzie się oficjalna premiera 
nowego Volvo. 

c. dyrektor Marek Łucyk przedstawił infor-
mację nt. stadionu miejskiego. 

d. 7 lipca odbędzie się Nocny Bieg Święto-
jański, zgłosiło się 2700 chętnych. 

e. przedstawiono informacje o innych impre-
zach, odbywających się w lipcu w Gdyni. 

______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 26 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

2. Informacje.  
Pkt 1. aneksu do porządku obrad RM – projekt uchwały 
w spr. zmiany uchwały RMG w spr. uchwalenia budŜetu 
…: 
Projekt przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 
Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 2. aneksu – w spr. zmiany uchwały RM w spr. Wie-
loletniej Prognozy Finansowej …: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Skarbnik K. Szałucki poinformował o przygotowaniu 
sprawozdania z wykonania budŜetu w pierwszym półro-
czu 2012 roku.  
Skarbnik zadeklarował gotowość szczegółowego omó-
wienia dokumentu, jeśli któraś z komisji lub grupa rad-
nych wyrazi chęć wysłuchania pogłębionej informacji.  
Pan Szałucki zapewnił, iŜ subwencja oświatowa jest jak 
dotąd przekazywana regularnie i właściwie.  
_____________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 16 października: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawa spółki MHT w świetle otrzymanych przez 
komisję dokumentów.  
2. Przyjęcie protokołu.  
Ad 1. 
Z ramienia UM w posiedzeniu wzięli udział: Dyrektor 
UM Jerzy Zając, Wiceprezydent Bogusław Stasiak, 
Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Tomasz 
Banel, Naczelnik Wydziału Dochodów Stanisław Zachert 
oraz radca prawny Krzysztof Czupreta.  
W dyskusji wziął udział radny nie będący członkiem 
Komisji Rewizyjnej – pan Marcin Horała.  
Przewodniczący komisji, radny Stanisław Borski, poin-
formował o przygotowaniu przez urzędników  części 
dokumentów, o dostarczenie których wnioskował radny 
M. Horała (wniosek zawierający przedmiotowy wykaz 
stanowi załącznik do protokołu).  
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Przewodniczący zaproponował debatę nad dostarczonym 
materiałem.  
Radny Tadeusz Szemiot nawiązał do informacji zawartej 
w odpowiedzi na jedną z interpelacji radnego M. Horały, 
mówiącej, iŜ nie kaŜdy kupiec jest akcjonariuszem spółki 
MHT.  
Radca prawny K. Czupreta potwierdził powyŜsze stwier-
dzając, iŜ jest to informacja przekazywana przez samych 
kupców. 
Na kolejne pytanie radnego T. Szemiota, dotyczące moŜ-
liwości w zakresie wyegzekwowania naleŜnych płatności 
spółki na rzecz Miasta, odpowiadał Wiceprezydent B. 
Stasiak: -W ramach obowiązującego porządku prawnego 
i moŜliwości Miasta wykonano wszystkie czynności 
związane z oszacowaniem wierzytelności Miasta w sto-
sunku do spółki. Te czynności obejmowały teŜ postępo-
wanie sądowe, a następnie – wobec braku zdolności 
spółki do zrealizowania naleŜności – postępowanie ko-
mornicze. Postępowanie komornicze miało za zadanie 
wskazanie, które z wierzytelności są do odzyskania. 
Postępowanie to następnie zawieszono, poniewaŜ zasad-
niczą intencją Miasta jest umoŜliwienie dzierŜawcom 
funkcjonującym na hali prowadzenia dalszej działalności. 
Zdecydowano, iŜ optymalnym rozwiązaniem, takŜe z 
punktu widzenia interesu Miasta, jest funkcjonowanie 
hali na dotychczasowych zasadach do czasu wygaśnięcia 
umowy, tj. do końca bieŜącego roku.  
Wiceprezydent zaznaczył, Ŝe wkład finansowy spółki w 
modernizację podziemi hali nie moŜe być pomijany w 
ostatecznych rozliczeniach. Kwestią braną pod uwagę są 
teŜ wierzytelności spółki w stosunku do dotychczaso-
wych dzierŜawców, których niezrealizowanie przekłada 
się na zaległości płatnicze spółki wobec Miasta.  
Miasto zaleciło spółce ściąganie naleŜności od swoich 
dłuŜników, zaś komornikowi zaleciło prowadzenie egze-
kucji w zakresie, który nie naruszy bezpieczeństwa dzier-
Ŝawców.  
Naczelnik St. Zachert poinformował o wyegzekwowaniu 
przez komornika od spółki kilku tysięcy zł. i zapewnił, iŜ 
ze strony Miasta zostało wykonane wszystko, co było 
moŜliwe – wszystkie zaległości sięgające roku 2004 są 
objęte wyrokami. Od strony prawnej wszystko zostało 
zabezpieczone.  
W odpowiedzi na kolejne pytanie r. T. Szemiota, doty-
czące dostarczenia przez spółkę sprawozdanie finanso-
wego, Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ spółka 
przekazała informację na temat realizowanych przez nią 
zadań i związanych z tym kosztów oraz nt. kosztów 
bieŜących jakie ponosi w związku z tą częścią hali, za 
którą jest odpowiedzialna.  
Radny T. Szemiot stwierdził, iŜ dzięki takiemu dokumen-
towi jak sprawozdanie finansowe moŜliwe jest dokonanie 
oceny  faktycznej kondycji spółki i na tej podstawie 
określenie optymalnej polityki, jaka mogłaby być prowa-
dzona wobec niej.  
Kolejne pytanie r. Szemiota dotyczyło moŜliwości złoŜe-
nia wniosku o upadłość spółki – jakie przesłanki zdecy-
dowały, Ŝe takiego wniosku nie złoŜono?  
Na pytanie p. T. Banela o cel złoŜenia takiego wniosku, 
radny T. Szemiot odpowiedział, iŜ Miasto nie musiałoby 
się rozliczać z nakładów poniesionych na hali przez 
spółkę.  
Do przedmiotowej kwestii odniósł się p. K. Czupreta 
stwierdzając, iŜ w razie złoŜenia wniosku o upadłość 
spółki, syndyk musiałby ustalić, na podstawie dokumen-
tacji, wysokość nakładów poniesionych przez spółkę, a w 
konsekwencji wystąpiłby wobec Miasta z określonym 

roszczeniem. Upadłość spowodowałaby, Ŝe hale płaska i 
łukowa przestałyby funkcjonować. Stawianie w stan 
upadłości tego rodzaju podmiotu jak MHT byłoby skraj-
nym ryzykiem.  
Radny T. Szemiot nawiązał do 2. punktów odpowiedzi na 
wystąpienie NIK prosząc o wyjaśnienie następujących 
kwestii: 
- aktualne koszty związane z eksploatacją; 
- wyeliminowanie opłat wnoszonych na rzecz spółki 
przez dzierŜawców (sprawa tzw. wystawek), których nie 
przewidują umowy dzierŜawy zawierane przez Miasto z 
dzierŜawcami 
Odnośnie pierwszej, w/w kwestii, Naczelnik T. Banel 
wyjaśnił, iŜ sprawa kosztów bieŜących związana jest z 
relacją administrator – Miasto i nie dotyczy to spółki.  
W związku z drugą kwestią Naczelnik poinformował o 
wynikach spotkania zorganizowanego na terenie hali, w 
wyniku którego tereny pod tzw. wystawki są określane na 
bieŜąco i przedmiotową sprawę monitoruje Miasto. W 
razie potrzeby sporządzane są aneksy do umów.  
Dyrektor J. Zając przypomniał, iŜ to spółka zrewitalizo-
wała tereny hali w latach 90. Władzom Miasta zaleŜało, 
aby to kupcy zajęli się administrowaniem halą, jednak na 
skutek antagonizmów między dwoma stowarzyszeniami 
działającymi na terenie hali, taka koncepcja stała się 
nierealna. Administrowanie musi przejąć Miasto. Nigdy, 
w odniesieniu do hali, nie pojawił się pomysł wprowa-
dzenia na jej tereny takich podmiotów jak np. TESCO. 
Miasto będzie czyniło starania pozyskania środków z UE 
na rewitalizację zabytkowego obiektu hali (w latach 2014 
– 2020). 
Dyrektor Zając zapewnił, iŜ  czynione będą starania, aby 
pieniądze naleŜne Miastu zostały przez spółkę zwrócone. 
Radny M. Horała zapytał o inne, ewentualne roszczenia 
spółki, poza zwrotem nakładów.  
Radca prawny K. Czupreta oświadczył, iŜ innych rosz-
czeń spółka nie zgłosiła – wnioskowała jedynie o pomoc 
w wyegzekwowaniu naleŜności kupców wobec spółki. 
Oczywiście Miasto nie mogło podjąć takich czynności.  
Odnosząc się do powyŜszego wyjaśnienia radny M. 
Horała przytoczył zapis z protokołu NIK-u dot. wzajem-
nych roszczeń, po czym zapytał; - Skoro nie chodzi o 
nakłady poniesione przez spółkę, to o jakich wzajemnych 
roszczeniach mowa? 
Dyrektor J. Zając wyjaśnił, iŜ kwestia ta związana jest z 
konfliktem jaki miał miejsce między Miastem i spółką, 
dotyczącym parkingu. Samochody dostawcze kupców 
parkowały przy ul. Jana z Kolna. Miasto wydzierŜawiło 
teren od strony ul. 3 Maja, który miał pełnić funkcję 
parkingu. Spółka dzierŜawiąca przedmiotowy teren nie 
płaciła i z tego tytułu powstało wobec niej, ze strony 
Miasta, roszczenie.   
Radny M. Horała powołał się z kolei na pkt 4. protokołu 
NIK-u, w którym zawarta jest informacja o przedstawie-
niu przez Prezesa spółki kosztu realizacji węzła sanitar-
nego, pomieszczenia sanitarnego, itd.  
Dyrektor J. Zając poinformował o braku zgody ze strony 
Miasta na pokrycie kosztów realizacji powyŜszych inwe-
stycji.  
W związku z prośbą r. M. Horały Naczelnik T. Banel 
odniósł się do kwestii nakładów remontowych poczynio-
nych przez spółkę: są to nakłady, które mogły spowodo-
wać wzrost wartości nieruchomości, ale w przypadku 
których spółka winna się wykazać posiadaniem takich 
dokumentów jak pozwolenie na budowę, faktury, ra-
chunki. Takich dokumentów, zgodnie z posiadaną aktu-
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alnie wiedzą, spółka nie posiada. Z końcem roku wszyst-
kie roszczenia wygasają.  
M. Horała- w umowach jakie zawierano z kupcami jest 
klauzula o zwrocie nakładów.  
Mecenas K. Czupreta stwierdził, iŜ prawdopodobnie 
chodziło o to, Ŝe kwota nakładów była dzielona przez 20 
(dotyczy 20. lat). Gdyby powstał spór sądowy, to biegły 
musiałby oszacować ostateczne wartości. Taki zapis był o 
tyle sprawiedliwy, Ŝe uwzględniał stopień inflacji, a 
jednocześnie uwzględniał czynnik amortyzacji.  
Radny M. Horał wyraził ubolewanie, iŜ nie uściślono tej 
zasady.  
Radny M. Wołek zwrócił uwagę, iŜ ustawa o rachunko-
wości została wprowadzona w Ŝycie w 1994 roku, zatem 
niecelowa jest próba dopasowania obecnego porządku 
prawnego do realiów ekonomiczno-prawnych, jakie 
miały miejsce w przeszłości.  
Radny zaapelował o zachowanie dystansu do porządku 
prawnego obowiązującego w czasie zawierania umów, a 
więc początku lat 90-tych.  
Radny M. Horała polemizował z powyŜszym stwierdze-
niem stwierdzając, iŜ podczas podejmowania prób osza-
cowania skutków, konieczne jest odnoszenie się do ów-
czesnych realiów.  
Zdaniem radnego M. Wołka to dobrze z punktu widzenia 
interesów stron, Ŝe taka umowa została zawarta. Trzeba 
pamiętać, Ŝe dotyczyło to nie 2. stron, ale 3. podmiotów.  
Naczelnik T. Banel wyjaśniał, iŜ konieczne było wypra-
cowanie w ówczesnych realiach kompromisu społeczne-
go. Umowa była efektem takiego kompromisu.  
Zdaniem radnego M. Horały zapis, który moŜe genero-
wać potencjalne koszty, nie jest dobrym zapisem.  
Radny zapytał, czy istnieje ryzyko, iŜ w razie sporu 
sądowego z tytułu nieprecyzyjnego zapisu dot. amortyza-
cji, proces przejmowania administrowania obiektem 
przez Miasto ulegnie spowolnieniu. 
Mec. K. Czupreta stwierdził, iŜ ryzyko zawsze istnieje. 
Sąd zapewne dociekałby, co strony miały na uwadze przy 
decydowaniu o formie umowy.  
Radny T. Szemiot zapytał, co się stanie jeśli 30 grudnia 
b.r. któryś z innych wierzycieli  złoŜy wniosek o upa-
dłość spółki.  
Mecenas K. Czupreta stwierdził, iŜ na takie pytania 
odpowie w styczniu.  
Radny T. Szemiot stwierdził, iŜ kontrola NIK wskazała 
na pewną opieszałość w zakresie ściągania zobowiązań 
spółki wobec Miasta. Taki stan rzeczy trwał od 2004 roku 
(spółka przestała płacić). Dlaczego tytuły wykonawcze 
dotyczą dopiero roku 2007? 
K. Czupreta- w kaŜdym roku ryzyko było inne. Wszyst-
kie dokumenty są skrupulatnie pozbierane i nic się nie 
przedawniło. 
Podsumowując powyŜsze Przewodniczący St. Borski 
stwierdził, iŜ część kwestii została wyjaśniona.  
Radny poprosił, aby ewentualne pytania, wnioski zgła-
szano w formie emaili do biura rady w takim terminie, 
aby moŜliwe było wyegzekwowanie odpowiednich do-
kumentów od urzędników przed kolejnym posiedzeniem.  
Przewodniczący poinformował uczestników posiedzenia, 
iŜ termin kolejnego spotkania zostanie określony stosow-
nie do otrzymywania przez komisję kolejnych dokumen-
tów (z wykazu dokumentów sporządzonego przez r. M. 
Horałę). 
Ad 2. 
Protokół z 25 września b.r. został przyjęty.  

_____________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
października: 

 
Miejsce posiedzenia: Klub Osiedlowy „Apteka”, ul. 
Opata Hackiego 17A 
Porządek posiedzenia – zapoznanie się z koncepcją 
rewitalizacji rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa.  
W posiedzeniu wyjazdowym uczestniczył Wiceprezydent 
Michał Guć.  
Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni” reprezentowa-
ła p. Aleksandra Mróz Wykusz.  
Wiceprezydent poinformował, iŜ proces rewitalizacji 
rozpoczął się 4 lata temu. Rodzaj działań,  jakie naleŜy 
podjąć, określono na podstawie rozmów i współpracy z 
mieszkańcami. Koncepcja zagospodarowania przedmio-
towego obszaru – zgodnie z przyjętą filozofią – miała być 
przełoŜeniem na papier Ŝyczeń mieszkańców. Do pierw-
szej koncepcji mieszkańcy zgłosili swoje uwagi, po czym 
przyjęto ostateczny dokument.  
Kolejnym etapem będzie przygotowanie inwestycji (m. 
in. kanalizacja deszczowa), a następnie ich realizacja.  
Od września b.r. pracę z mieszkańcami przejęła fundacja 
„Kreatywni”. Formuła pracy nie jest z załoŜenia  stygma-
tyzowana pomocą społeczną.  
O formach pracy ze społecznością ulic Opata Hackiego i 
Zamenhoffa mówiła p. A. MróŜ Wykusz. 
Jednym z podstawowych problemów zgłaszanym przez 
mieszkańców był brak miejsca do spotkań (bardzo duŜa 
gęstość zaludnienia na małej przestrzeni). Takim miej-
scem stał się klub „Apteka”. Organizowane są zajęcia dla 
wszystkich pokoleń  (np. język angielski dla osób star-
szych i dla młodzieŜy). Zajęć jest coraz więcej, o róŜno-
rodnej tematyce. Ich atrakcyjność przyciąga juŜ miesz-
kańców innych dzielnic. Mieszkańcy zdobywają coraz 
większą wiedzę w zakresie animacji działań społecznych, 
np. sami piszą pisma, zbierają podpisy pod petycjami. 
Fundacja stara się nie powielać działań innych instytucji 
(np. parafii).  
Przedmiotem szczególnej dumy jest „Klub rodzica”, w 
ramach którego prowadzi się zajęcia edukacyjne dla 
rodziców (udział mogą brać dzieci). 
Prowadzone są zajęcia z zakresu problematyki uzaleŜ-
nień. Fundacja współpracuje w tym zakresie  z profesjo-
nalistami.  
Wiceprezydent Guć podkreślił, i Ŝ mieszkańcy mieli silne 
poczucie lekcewaŜenia ich potrzeb, dlatego kładzie się 
nacisk na przekazanie komunikatu, Ŝe zmiany w dzielni-
cy nie będą wprowadzane poza wiedzą i  udziałem w tym 
procesie samych mieszkańców.  
Pani A. Mróz, celem zobrazowania efektów podjętej 
pracy,  poinformowała o sygnałach ze strony Policji i 
StraŜy Miejskiej nt. zmniejszającej się liczby interwencji 
w dzielnicy. Coraz niŜszy jest poziom dewastacji. Relacje 
międzyludzkie ocieplają się, choć wciąŜ jest jeszcze 
wiele do zrobienia.  
W związku z nawiązaniem przez radnego P. Stolarczyka 
do kwestii planu zagospodarowania dla przedmiotowego 
terenu Wiceprezydent poinformował, Ŝe planu jeszcze nie 
ma, jest natomiast koncepcja zagospodarowania znacznie 
bardziej szczegółowa od planu.  
Pani A. Mróz dodała, iŜ koncepcja została poszerzona na 
skutek interwencji jednej ze wspólnot, która domagała się 
objęcia i jej planami prac. Realizacja projektu będzie dwa 
razy droŜsza niŜ zakładano, z uwagi na konieczność 
odwodnienia terenu.  
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Fundacja otrzymuje na swoją działalność z budŜetu mia-
sta 400 tys. zł. rocznie. Podejmowane są próby pozyski-
wania środków zewnętrznych.  
W odpowiedzi na pytanie r. A. Bienia o koszt rewitaliza-
cji, Wiceprezydent stwierdził, Ŝe prawdopodobnie po-
trzebne będą środki rzędu 10 mln. zł.  
Radny J. Miotke zaproponował członkom komisji przy-
gotowanie stosownego wniosku do budŜetu na rok 2013.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
października: 

 
Porządek posiedzenia: - zaopiniowanie projektów 
uchwał kierowanych na sesję RMG. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zmiany uchwały w spr. uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2012: 
Przedmiotowy i kolejny projekt omówiono wspólnie z 
Komisją Samorządności.  
Wiceprezydenci Ewa Łowkiel i Marek Stępa wyjaśnili 
zmiany w kontekście zdarzeń jakie mają miejsce w obrę-
bie działów, za które są odpowiedzialni, tj. edukacji i 
inwestycji.  
Przyczyny proponowania zmian (jak w zał.) oraz propo-
zycje w zakresie przesunięć środków omówiła Z-ca 
Skarbnika, p. Alicja Helbin.  
Wiceprezydent M. Stępa podał przyczyny zmniejszeń w 
dziale inwestycji: 
- przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji 2. inwesty-
cji: ulicy Morskiej w związku z wystąpieniem mieszkań-
ców w spr. skrzyŜowania ulic Morskiej i ZboŜowej oraz 
SP Nr  37 (wykrycie błędów w dokumentacji); 
- oszczędności uzyskane w przetargach  na inwestycje 
drogowe; 
- zapłacenie faktur z tytułu wykonanych juŜ robót (Three 
Star) na początku przyszłego roku 
Radny I. Bekisz nawiązał do przesunięć terminów zakoń-
czenia realizacji inwestycji (dot. szczególnie parku na-
ukowo-technologicznego) wyraŜając nadzieję, iŜ firma 
odpowiedzialna za realizację poniesie z tego tytułu finan-
sowe konsekwencje (odsetki).  
Konieczność obciąŜenia dodatkowymi kosztami powin-
na, zdaniem radnego, dotyczyć takŜe autorów dokumen-
tacji, w której znaleziono błędy (SP Nr 37).  
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, iŜ w umowach prze-
widuje się kary za zwłokę czy niewywiązanie się z umo-
wy i Ŝe postanowienia takich umów są konsekwentnie 
realizowane.  
Radny I. Bekisz wyraził zadowolenie z tytułu powstania 
oszczędności w przetargach, ale jednocześnie wyraził 
ubolewanie, Ŝe zaoszczędzone środki nie zostaną spoŜyt-
kowane na remonty innych dróg. W pierwotnym projek-
cie budŜetu proponowano realizację szeregu innych 
inwestycji, na które ostatecznie nie znaleziono środków 
(radny przede wszystkim ma na myśli inwestycje drogo-
we).  
Pani A. Helbin wskazała na oświatę jako głównego bene-
ficjenta zaoszczędzonych środków.  
W związku z prośbą radnego J. Miotke o przyporządko-
wanie konkretnych inwestycji zmniejszeniom wynikają-
cym z przetargów, Wiceprezydent wymienił następujące 
inwestycje: 
- ścieŜki rowerowe (dofinansowanie z UE – oferta to 55 
% szacowanych kosztów); 

- przebudowa ul. Przebendowskich (60 % kosztorysu); 
- modernizacja dróg gminnych (50 % planowanych wy-
datków); 
- sala gimnastyczna przy SP Nr 6 (65 % kosztów) 
Radny A. Bień poprosił o przygotowanie szczegółowej 
informacji - jakie konkretnie środki przeznacza się na 
konkretne ulice.  
Pani A. Helbin odniosła się z kolei do kwestii PIT, w 
związku z uwagą radnego A. Denisa o malejących do-
chodach gminy z podatku od osób fizycznych: - Dochody 
z PIT są proporcjonalne do osiąganych w latach poprzed-
nich. Nie ma tendencji zniŜkowych. Nie odnotowano do 
tej pory sygnałów wskazujących, Ŝe te dochody będą 
drastycznie niŜsze.  
W związku z powołaniem się przez radnego I. Bekisza na 
informację Skarbnika róŜniącą się od powyŜszej informa-
cji, przekazanej przez p. Helbin, p. S. Zachert wyjaśnił, iŜ 
przyczyną niepokoju moŜe być zwiększona od września 
liczba tytułów wykonawczych i upomnień.  
Projekt zaopiniowano pozytywnie: 5/1/1 
4.2- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
PoniŜsze projekty uchwał prezentował Naczelnik Wy-
działu Dochodów, pan St. Zachert: 
4.4. – w spr. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości …: 
Zdaniem radnego I. Bekisza podniesienie wysokości 
stawek w obecnej sytuacji gospodarczej jest konieczne.  
W związku z pytaniem r. J. Miotke o dochody związane z 
przedmiotowym podatkiem, pan Zachert poinformował, 
Ŝe jest to kwota ok. 15 mln. zł.  
Radny Jerzy Miotke wnioskował o przygotowanie na 
sesję tabelarycznego zestawienia wysokości wszystkich 
stawek przed i po zwiększeniu o współczynnik inflacji 
oraz przypisanie kaŜdemu z podatków wysokości szaco-
wanych dochodów.  
Opinia pozytywna: 5/0/2 
4.5. – w spr. ustalenia podatku od środków transporto-
wych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6 – w spr. określenia zasad ustalania i poboru opłaty 
targowej …: 
Opinia pozytywna: 5/0/1 
PoniŜsze projekty uchwał prezentował kierownik referatu 
gospodarki nieruchomościami, pan Przemek Naskręt: 
4.14 – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ połoŜonej przy ul. Morskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.15- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ przy ul. Olgierda 65: 
Radny B. KrzyŜankowski postulował o wstrzymanie się 
ze zbyciem działki do czasu uchwalenia planu zagospo-
darowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.  
Radny powołał się na swoje doświadczenie argumentu-
jąc, iŜ budynki wielorodzinne powstają na terenach, gdzie 
infrastruktura nie jest dostosowana do obsługi tak duŜych 
obiektów.  
W związku z pytaniem radnego J. Miotke o zapisy w 
studium dla przedmiotowego terenu, Wiceprezydent M. 
Stępa stwierdził, Ŝe niestety studium nie ma w takim 
przypadku Ŝadnej mocy. W przypadkach braku planu 
wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy 
Odmienne stanowisko od stanowiska r. KrzyŜankowskie-
go prezentował radny I.Bekisz.  
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Gmina obecnie potrzebuje pieniędzy. W przypadku pro-
jektu nieakceptowanego przez właścicieli sąsiednich 
działek, mogą być wnoszone uwagi.  
Radny P. Stolarczyk wyraził wątpliwość, czy studium nie 
moŜe obligować do wydania określonej decyzji. Wice-
prezydent M. Stępa powtórzył, Ŝe studium nie stanowi 
podstawy dla decyzji administracyjnych wydawanych w 
indywidualnych sprawach. Jeśli ktoś wydał decyzję, w 
której powołał się na zapisy studium, to popełnił błąd. 
Studium obowiązuje jedynie przy uchwalaniu planu. Nie 
bada się zgodności decyzji ze studium.  
Pan P. Naskręt zwrócił uwagę na zabudowę sąsiednich 
działek, której charakter sprawia, Ŝe sprawa wydaje się 
oczywista, w związku z czym projektodawcy nie widzą 
zagroŜeń.  
Odnosząc się do powyŜszego radny B. KrzyŜankowski 
przypomniał sprawę ulicy Bursztynowej. 
Radny podkreślił, i Ŝ nie jest jego intencją zablokowanie 
sprzedaŜy, a jedynie odroczenie jej w czasie do chwili 
uchwalenia planu. Intencją jest zagwarantowanie dla 
przedmiotowego terenu ładu architektonicznego.  
Wniosek radnego B. KrzyŜankowskiego o wstrzymanie 
sprzedaŜy nieruchomości do czasu uchwalenia planu nie 
został przyjęty: 2/4/0 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 5/1/0 
4.16- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nieru-
chomości przy ul. Armii Krajowej/Obrońców WybrzeŜa 
w trybie bezprzetargowym: 
W związku z uwagą radnego P. Stolarczyka, Ŝe sprzedaŜ 
powinna za sobą pociągnąć wyłączenie z księgi wieczy-
stej, p. Nowoskręt zapewnił, Ŝe w akcie notarialnym 
zawsze jest zawarty wniosek o wyłączenie z księgi lub 
wpisanie w miejsce gminy podmiotu, który nieruchomość 
nabył.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.17- w spr. wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości   
: 
Radny B. KrzyŜankowski przypomniał, Ŝe uŜytkowni-
kiem nieruchomości było Państwowe Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej, a zatem obecni uŜytkowni-
cy kupili prawo uŜytkowania wieczystego, obecnie zaś 
proponuje się im zamienną działkę.   
Pan P. Nowoskręt zwrócił uwagę, Ŝe prawo to moŜna 
dowolnie zbywać, czy przenosić między podmiotami.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
PoniŜsze projekty przedstawili Wiceprezydent M. Stępa i 
Dyrektor M. Karzyński: 
4.8- w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
złoŜonego przez Piotra Pomorskiego …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.9 – w spr. zmiany miejscowego planu /…/ - rejon ulic 
Orlicz Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.10- w spr. zmiany miejscowego planu /…/ - rejon ulic 
Mola Rybackiego: 
Radny B. KrzyŜankowski stwierdził, Ŝe nie jest wyklu-
czone, iŜ w obrębie przedmiotowego terenu powstanie 
obiekt wielkopowierzchniowy typu REAL. 
Opinia pozytywna: 5/0/1 
4.11- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ rejon ulic Jana z Kolna i projektowanej 
Nowej Węglowej: 
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka o warianty 
rozplanowania węzła przy dworcu, Wiceprezydent M. 
Stępa zapewnił, iŜ w ramach prac nad planem będzie teŜ 
moŜliwe sfinansowanie prac nad zaprojektowaniem 
węzła.  

Pan M. Karzyński dodał, Ŝe plan umoŜliwi realizację 
wielu wariantów – w ramach ustaleń pokazane zostaną 
róŜne moŜliwości.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.12- w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ - rejon skweru przy ul. Władysława IV: 
Członkowie komisji uznali, Ŝe warto bronić obecnego 
status quo przedmiotowego terenu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
______________________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 12 listopada: 

 
1. Sprawa MHT . 
2. Wstępne ustalenia dotyczące planowanej 

kontroli zwi ązanej z funkcjonowaniem 
ośrodka hipoterapii. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w spr. zle-
cenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli prawidłowo ści działań /…/ w zakre-
sie prowadzenia gdyńskiego ośrodka hipote-
rapii.  

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
W posiedzeniu wzięli udział: Dyrektor UM Jerzy Zając, 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak, Naczelnik Wydziału 
Polityki Gospodarczej Tomasz Banel, radca prawny 
Krzysztof Czupreta.  
W dyskusji uczestniczył radny Marcin Horała.  
Radny M. Horała ponownie nawiązał do kwestii umowy 
zawartej w latach 90. ze spółką stwierdzając: - Jak rozu-
miem, od czasu zawarcia pierwotnej umowy nie było 
formalnej inicjatywy ze strony Miasta, zmierzającej do 
zmiany umowy, np. poprzez zawarcie w niej  zapisu 
dotyczącego konsekwencji niewywiązywania się przez 
spółkę z płatności wobec Miasta. Jak rozumiem, była to 
tylko rozmowa? 
Mec. K.Czupreta stwierdził, iŜ z pewnością dokonano w 
przeszłości jakiejś redakcji uszczegóławiającej obowiązki 
zarządcy. 
Naczelnik T. Banel zwrócił uwagę, iŜ trudno precyzyjnie 
odpowiadać na szczegółowe pytania odnoszące się do 
szeregu czynności podejmowanych w przeciągu 20. lat. 
Radny M. Horała nawiązał do kwestii dokumentów, które 
spółka mogła dostarczyć w przeszłości, potwierdzających 
czynienie przez nią określonych nakładów. Czy takie 
dokumenty zachowały się – pytał radny – czy teŜ były 
one na tyle niekompletne, Ŝe nie zostały uznane za wia-
rygodne?  
Radny powołał się na zapis w jednym z pism NIK mó-
wiącym o zgłoszeniu przez spółkę roszczeń, które nie 
zostały zaaprobowane przez Miasto.  
Naczelnik T. Banel potwierdził, Ŝe spółka zgłaszała 
pisemnie swoje roszczenia, ale w ślad za nimi nie szła 
dokumentacja. Były to bardziej oczekiwania niŜ konkret-
ne dokumenty.  
Radny M. Horała wyraził przypuszczenie, Ŝe decyzja 
Miasta o nierozwiązywaniu umowy z uwagi na uznanie 
nadrzędności potrzeby  chronienia miejsc pracy kupców 
sprawiła, iŜ Miasto nie egzekwowało naleŜności pod 
groźbą rozwiązania umowy.  
Radny poprosił o potwierdzenie powyŜszego domniema-
nia. 
Pan K. Czupreta stwierdził, iŜ zgodnie z jego wiedzą 
Miasto nigdy nie groziło rozwiązaniem umowy. Taki 
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zabieg miałby swoją logikę i dynamikę –  w konsekwen-
cji konieczne stałoby się rozwiązanie umowy.  
Radny M. Horała zapytał o moŜliwość otrzymania pro-
gramu zagospodarowania hali, o którym mowa w jednym 
z pism NIK, który taki, niepodpisany dokument, otrzy-
mał.  
Mec. K.Czupreta wyraził przypuszczenie, Ŝe prawdopo-
dobnie był to dokument stanowiący ofertę środowisk 
kupieckich, zapraszającą Miasto do zawarcia umów, w 
której środowiska kupieckie deklarowały gotowość po-
niesienia określonych nakładów w celu remontu zabudo-
wy placu. Taki dokument mógł być niepodpisany, po-
niewaŜ stanowił element pisma Przewodniczącego RM 
skierowanego do ówczesnego  Zarządu oraz Rady Mia-
sta. Była to propozycja, ogólna idea. Był to dokument w 
rodzaju pisma, w którym kupcy deklarują gotowość 
wydania określonych pieniędzy na remont w zamian za 
zagwarantowanie przez Miasto czasu trwania umów. 
Radny M. Horała poprosił o wyjaśnienie, jakie kryteria 
musiałyby być spełnione, aby nakłady poniesione przez 
spółkę uznane zostały za wiąŜące – czy wystarczyłoby 
ich formalne udokumentowanie, czy teŜ wymagałoby to 
akceptacji właściciela obiektu? 
Uściślając mecenas K. Czupreta stwierdził, iŜ rozumie, Ŝe 
przedmówca ma na myśli podziemia hali. Jeśli wi ęc 
przedmiotem dzierŜawy są magazyny piwniczne, które 
wymagały remontu, a spółka deklarowała, Ŝe wykona 
remont, to następnie w tych wyremontowanych pomiesz-
czeniach prowadzi swoją działalność do grudnia 2012 
roku. Strony umówiły się, Ŝe z tytułu takich nakładów nie 
będzie roszczeń. Takie nakłady nie były przez Miasto 
weryfikowane. Miasto wyraziło na nie zgodę, poniewaŜ 
przewidywała to umowa dzierŜawy.  
Wiceprezydent B. Stasiak odnosząc się do powyŜszej 
kwestii wyjaśniał, iŜ zasadniczą intencją Miasta było 
nieodbieganie od zapisów umowy, zgodnie z którą z 
dniem 1 stycznia 2013 roku wszystko, co zostało zreali-
zowane na hali, przechodzi pod władztwo Miasta. Takie 
stanowisko miało zapobiec powstawaniu oczekiwań, o 
których mówił radny Horała.  
Mec. K. Czupreta po raz kolejny wyjaśniał, iŜ rozwiąza-
nie umowy przed ustalonym terminem skutkowałoby 
zakończeniem administrowania halą przez spółkę. Miasto 
nie byłoby przygotowane do przejęcia tej funkcji. Po-
wstałby spór, który trwałby wiele lat, a skutki dotknęłyby 
przede wszystkim najemców, a nie spółki.  
Wiceprezydent B. Stasiak zaznaczył, iŜ zasadniczym 
celem jest przygotowanie się do administrowania halą. 
Rozpoczęło się podpisywanie umów (zawarto juŜ kilka-
dziesiąt).  
Radny M. Horała powołał się na paragraf 1. umowy, w 
którym jest zapis o programie zagospodarowania (acz-
kolwiek – dodał radny - nie wiadomo, o jaki program 
chodzi).  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ chodzi o koncepcję funkcjo-
nowania hali (jak będzie urządzone podziemie, jak będzie 
przekształcony parter). 
Radny M. Horała wyjaśnił, Ŝe interesuje go status prawny 
koncepcji i stwierdzenie, czy np. spółka zrobiła coś nie-
zgodnego z tym dokumentem.  
Naczelnik T. Banel podkreślił, Ŝe proces inwestycyjny na 
przestrzeni 20. lat był w poszczególnych okresach funk-
cjonowania hali róŜny w obrębie poszczególnych jej 
części – hali płaskiej, hali łukowej, części podziemnej. 
PrzedłoŜenie takiego programu słuŜyło zapewne przyję-
ciu uchwały RM.  

Wiceprezydent B. Stasiak zobowiązał się do odszukania 
umowy z MHT z roku 1994, w której występuje powoła-
nie się na program zagospodarowania hali.  
Przewodniczący komisji Stanisław Borski zwrócił się do 
członków komisji oraz do radnego M. Horały z pytaniem, 
czy w świetle uzyskanych wyjaśnień i informacji po-
trzebne jest zorganizowanie kolejnego spotkania, czy teŜ 
moŜliwe jest, na podstawie protokołu, sformułowanie 
końcowych wniosków.  
Radny Bartosz Bartoszewicz zaproponował zamknięcie 
tematu hali tym bardziej, Ŝe przed komisją stoi kolejne 
zadanie – wyjaśnienie kwestii związanych z funkcjono-
waniem ośrodka hipoterapii.  
Radny M. Horała stwierdził, Ŝe pozostała do wyjaśnienia 
kwestia programu zagospodarowania hali, która jednak 
nie powinna spowodować powstania potrzeby zadawania 
kolejnych pytań. Przy załoŜeniu, Ŝe nic niespodziewane-
go nie wyniknie w wyniku poznania treści programu, nie 
będzie juŜ potrzeby organizowania kolejnego spotkania 
nt. gdyńskiej hali targowej.  
Ad 2.  
Przewodniczący Stanisław Borski zwrócił się do człon-
ków komisji o przygotowanie listy pytań, w związku z 
planowanym rozpatrzeniem przez komisję kwestii zwią-
zanych z funkcjonowaniem ośrodka hipoterapii w okresie 
zarządzania nim przez fundację. 
Przewodniczący wstępnie zakreślił rodzaj zagadnień, 
którymi powinna zająć się komisja: 
- warunki konkursu na prowadzenie ośrodka, wygranego 
przez fundację; 
- umowa zawarta z fundacją; 
- okres funkcjonowania fundacji przed pierwszą kontrolą 
(zgłaszane nieprawidłowości); 
- informacja dot. kontroli – czego dotyczyła, kto ją pro-
wadził; 
- ewentualne analizy i dokumenty, które powstały po 
przeprowadzeniu pierwszej kontroli; 
- podstawa przyznania dodatkowych pieniędzy na funk-
cjonowanie ośrodka; 
- powody przeprowadzenia drugiej kontroli 
Ad 3.  
Odnosząc się do projektu uchwały radny B. Bartoszewicz 
stwierdził, iŜ komisja juŜ zadeklarowała, Ŝe zajmie się 
sprawą ośrodka hipoterapii. WaŜny jest cel kontroli, a nie 
podstawa procedowania. Celem jest zbadanie, czy w 
okresie zarządzania ośrodkiem przez fundację wystąpiły 
nieprawidłowości.  
Radny Tadeusz Szemiot zwrócił uwagę, Ŝe tryb proce-
dowania na podstawie uchwały miałby charakter sforma-
lizowany. Zdaniem radnego formalna kontrola będzie – w 
odbiorze społecznym – bardziej wiarygodna, a takŜe jest 
gwarancją, Ŝe powstanie wartościowa dokumentacja 
pokontrolna, do której będzie dostęp po kilku latach.  
Radny B. Bartoszewicz zwrócił uwagę, Ŝe posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej nie są nieformalne.  
Radny Marcin Wołek takŜe polemizował z radnym Sze-
miotem – Komisja Rewizyjna jest komisją szczególną, co 
wynika wprost z ustawy o samorządzie, w związku z 
czym uŜycie wobec jej funkcjonowania słowa „niefor-
malne” jest naduŜyciem. Protokoły z posiedzeń są archi-
wizowane i moŜna do nich bez trudu dotrzeć po kilku 
latach.  
Radny zwrócił teŜ uwagę, Ŝe posiedzenia komisji od 
pewnego czasu są jawne, a więc ich przebieg nie jest 
tajemnicą dla  opinii publicznej.  
Zdaniem radnego T. Szemiota praca komisji na podsta-
wie uchwały zostanie zakończona oficjalnym dokumen-
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tem, np. raportem, czego nie gwarantuje zwyczajowy tryb 
pracy przyjęty na posiedzeniach.  
Przewodniczący St. Borski przypomniał swoją deklarację 
złoŜoną na sesji RM, iŜ kontrola komisji będzie anali-
tyczna i  szczegółowa. W pracach komisji mogą brać 
udział wszyscy zainteresowani radni. Posiedzenia są 
protokołowane. KaŜdy ma prawo zgłosić kolejne pytania. 
W posiedzeniach bierze udział sztab urzędników zajmu-
jących się daną sprawą.  
PowyŜszy tryb pracy będzie teŜ miał miejsce w przypad-
ku posiedzeń poświęconych ośrodkowi hipoterapii.  
Radny B. Bartoszewicz zaapelował: - Nie stwarzajmy 
wraŜenia, Ŝe pracujemy w jakichś niejasnych warunkach. 
Zaproponowany i realizowany jest taki sposób pracy, 
który pozwala na jak najszybsze osiągnięcie celu.  
Radny wnioskował o rekomendowanie Radzie Miasta nie 
przyjmowania przedmiotowego projektu, poniewaŜ ko-
misja przystąpi do pracy i wyjaśniania wszystkich zarzu-
tów i wątpliwości, bez obligowania jej do podjęcia takich 
czynności przez uchwałę.  
Radny Tadeusz Szemiot oświadczył, iŜ jego wolą jest 
podjęcie uchwały.  
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań orga-
nów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie prowadze-
nia gdyńskiego ośrodka hipoterapii zaopiniowano nega-
tywnie: 5/1/0 
Komisja przyjęła w sprawie projektu następujące stano-
wisko: projekt uchwały uznano za niezasadny z uwagi na 
zaplanowane przez komisję  działania kontrolne w 
przedmiotowym zakresie, w wyniku pojawienia się za-
rzutów dotyczących funkcjonowania ośrodka hipoterapii 
do czasu przejęcia go w zarząd przez GOSiR. Podstawą 
formalną takich działań jest ustawowe przypisanie Komi-
sji Rewizyjnej funkcji kontrolnej.  
PowyŜsze stanowisko zostało przyjęte nast. stosunkiem 
głosów: 5/1/0 
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 4 grudnia b.r.; godz. 
16:30 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 21 listopada: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektu uchwał na sesję 28.11., 
2. Zmiana systemu gospodarki odpadami komu-

nalnymi w Gdyni, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 zaciągnięcia poŜyczki na realizację projektu 
miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigra-
cji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w 
ramach Inicjatywy JESSICA, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
4.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.3 uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni 
Gdynia, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.4 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych w 
Gdyni przy ul. Kcyńskiej, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.5 wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego, 
opinia pozytywna – 7/0/0 

4.6 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działki drogo-
wej leŜącej w pasie ul. Górniczej, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.7 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-

nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. świrowej 43, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.8 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 

połoŜonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojań-
skiej, Władysława IV i Al. Marszałka J. Piłsud-
skiego, stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
4.9 wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieru-
chomość stanowiącą własność osoby prawnej, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
Aneks do porządku obrad: 
1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2012; 
opinia pozytywna – 5/0/3 
2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdy-
ni na lata 2012 – 2024 

opinia pozytywna – 5/0/3 
3. skargi z dnia 30 października 2012 roku wniesionej 

przez Piotra Pomorskiego na uchwałę nr 
XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 wrze-
śnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni 
rejon ulic Zielonej i A.Dickmana; 

opinia pozytywna – 5/0/0 
4. wyraŜenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w 

projekcie pn. „Smart City Ruhr: RELIEF” 
opinia pozytywna – 5/0/0 
5. wyraŜenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w 

projekcie pn: „CASCADE Cities exchanging on lo-
cal energy leadership; 

opinia pozytywna – 5/0/0 
Ad. 2 
Informację na temat zmiany systemu gospodarki odpadami 
przedstawił wiceprez. M. Guć oraz naczelnik B.Frankowski. 
W spotkaniu udział brali przedstawiciele rad dzielnic. 
Zgodnie z nową ustawą, Gdynia wejdzie do systemu gospo-
darki odpadami.  
Metody rozliczania opłat za śmieci są następujące: 

1. osobowa, 
2. powierzchniowa, 
3. wodna, 
4. ryczałtowa. 

śadna z metod nie odzwierciedla w pełni sposobu rozliczania 
naleŜności za wytworzone śmieci. Uczciwe byłoby jedynie 
dokładne waŜenie kaŜdego pojemnika, ale ustawa na to nie 
pozwala. 
Miasto zamierza zarekomendować metodę ryczałtową – 
prostą, tanią i uczciwą. Opłata będzie pobierana od kaŜdego 
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gospodarstwa domowego. Szacunkowy koszt – ok. 35 zł 
miesięcznie od gospodarstwa segregującego odpady, 50-
100% więcej od gospodarstwa niesegregującego. 
Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z kilku planowanych. 
Tematem gospodarki śmieciowej miasto chce zainteresować 
jak najszersze grono mieszkańców. Nie ma metody, która 
uzyska akceptację wszystkich. 
Następnie wiceprez. Guć odpowiadał na pytania gości i 
wyjaśniał szczegóły planowanej reformy systemu. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – 28 listopada, godz. 15.30. 
_________________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-10-19: 
 
8268/12/VI/O - zakupu upominku dla Zespołu Szkół 

Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni z 
okazji jubileuszu 20-lecia działalności 

 
2012-10-23: 

 
8269/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-

du Miasta Gdyni w 2012 r. 
8270/12/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego na dostawę prasy 
codziennej i czasopism specjalistycznych 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 

8271/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wydanie 
opinii dotyczącej przekazania do uŜytko-
wania obiektu zrealizowanego w ramach 
zadania: „budowa kaplicy pogrzebowej z 
zapleczem technicznym przy ul. Witomiń-
skiej w Gdyni” 

8272/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Rde-
stowej na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej 
do ul. Szafranowej w Gdyni 

8273/12/VI/U - zamówienia opracowania konserwa-
torskiej karty ewidencyjnej dla budynku za-
bytkowego dawnej willi Łosiówka przy ul. 
Korzeniowskiego 7 w Gdyni 

8274/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

8275/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację zadania 
„Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w 
kierunku nosicielstwa HIV” 

8276/12/VI/O - akceptacji zmiany w umowach za-
wartych w 2010 r. i 2011r. na realizację 
badań profilaktycznych 

8277/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu na Rodzinną Szopkę 
BoŜonarodzeniową organizowanego przez 
Szkołę Podstawową Nr 29 w Gdyni 

8278/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na usługę – audit 
zewnętrzny w ramach nadzoru Sytemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2008 w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

8279/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na robotę budow-

laną pn. Budowa małej infrastruktury słu-
Ŝącej ochronie przyrody na obszarze re-
zerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na tere-
nie Miasta Gdyni 

8280/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Eko Dolina Sp. z o.o. 

8281/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 

8282/12/VI/M - wykonania instalacji i wdroŜenia 
oprogramowania oraz rozbudowy serwera i 
sieci komputerowej w siedzibie Administra-
cji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

8283/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Święto-
jańskiej 91 w Gdyni 

8284/12/VI/M - wykonania instalacji zimnej i ciepłej 
wody uŜytkowej dla potrzeb gminnych lo-
kali mieszkalnych przy ul. świrki i Wigury 
8A/7 i 8B/4 w Gdyni 

8285/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych na 
montaŜ elektronicznych podzielników cen-
tralnego ogrzewania w gminnych lokalach 
mieszkalnych przy ul. 3 Maja 9-13 w Gdyni 

8286/12/VI/M - pozwolenia na wymianę uszkodzo-
nych schodów na terenie gminnym przy ul. 
Wojewody Wachowiaka 31 w Gdyni ( 
działka nr 995/9 KM 63) 

8287/12/VI/M - naprawy oświetlenia placu zabaw 
przy ul. Reja 2 A w Gdyni 

8288/12/VI/M - rozbiórki pergoli śmietnikowej zloka-
lizowanej przy ul. Widnej 1 w Gdyni 

8289/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. śerom-
skiego 23 w Gdyni 

8290/12/VI/M - rozbiórki garaŜu przy ul. Morskiej 27-
29 w Gdyni 

8291/12/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym oraz wykazu nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Morskiej 162a 

8292/12/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 
7347/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 24. lipca 2012 r. w sprawie określe-
nia warunków dołączenia i wykazu nieru-
chomości gruntowej zabudowanej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Sojowej 

8293/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul.Architektów 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8294/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Cylkowskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8295/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego, przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

8296/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 191 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8297/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Starowiejskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

8298/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul.Wójta Radtkego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8299/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Władysława IV przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

8300/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta za 
wykonaną pracę geodezyjną na podstawie 
umowy nr 578/MG/122-w/2009 z dnia 
23.03.2009 r 

8301/12/VI/M - rozwiązania z Robotniczą Spółdziel-
nią Mieszkaniową im.Komuny Paryskiej 
umowy uŜytkowania wieczystego w sto-
sunku do nieruchomości połoŜonej przy 
ulicy Wiceadmirała Kazimierza Porębskie-
go 

8302/12/VI/M - zmiany zarządzenia i wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Orzechowej 28, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym 

8303/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wystąpienie na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego ( ul. Rtęciowa) 

8304/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie an-
gielskiej wersji strony internetowej 
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości 

8305/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na druk map Gdyni 

8306/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę i insta-
lację stolików komputerowych dla 52 pla-
cówek oświatowych w Gdyni, realizowaną 
w ramach projektu „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych w Gdyni” 

8307/12/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o. za przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznych 
sieci oświetleniowej i trakcyjnej w Al. Zwy-
cięstwa (Odcinek od ul. Przebendowskich 
do granicy miasta z Sopotem) 

8308/12/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o. za przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznych 
sieci oświetleniowej i trakcyjnej w Al. Zwy-
cięstwa (Odcinek od ul. Stryjskiej do ul. 
Przebendowskich) 

8309/12/VI/S - wyników oceny wniosków o dopusz-
czenie do udziału w przetargu ograniczo-
nym na dostawę, instalację i wdroŜenie 
platformy elektronicznej do obsługi formu-
larzy elektronicznych oraz dostawę i wdro-
Ŝenie w ramach tej platformy 161 formula-
rzy 

8310/12/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni –rejon ulicy Puckiej 

8311/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Leszczynki przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

8312/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomo-
ści sąsiednich 

8313/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7789/12/VI/M 
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie okre-
ślenia warunków zamiany nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni na nieruchomości stanowiące wła-
sność osoby fizycznej 

8314/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 200.000 EUR 
na dostawę bonów towarowych dla Urzędu 
Miasta Gdyni 

8315/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Nowelizacja ustawy prawo za-
mówień publicznych” dla pracowników za-
trudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni 

8316/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 r. 

8317/12/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gdyni 

8318/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
8064/12/VI/O z dnia 02 października 2012r 
w sprawie: akceptacji treści porozumienia 
międzygminnego w sprawie organizacji 
dowozu ucznia niepełnosprawnego miesz-
kańca Gminy Miasta Gdyni do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 
w Wejherowie 

8319/12/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 

8320/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie świe-
tlicy szkolnej dla Kręgu Harcerskiego ,, LS- 
Drzewo Pokoju” w X Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni 

8321/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie bo-
iska sportowego, szatni oraz sali gimna-
stycznej dla Klubu Sportowego SZTORM w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w 
Gdyni 

8322/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
lekcyjnej dla 40 Gdyńskiej DruŜyny Harce-
rek ,,POTOK” w IX Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni 

8323/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów Jesiennego Festiwa-
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lu Piosenki Niemieckojęzycznej, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Gdyni 

8324/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsię-
wzięć inwestycyjno - remontowych na lata 
2011 – 2014 

8325/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Piękna dzielni-
ca” 

8326/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

8327/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup gablot 
8328/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego 
8329/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na tere-

nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

8330/12/VI/M - wykonania remontu czterech po-
mieszczeń biurowych w siedzibie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 4 przy 
ul. Warszawskiej 67 A w Gdyni 

8331/12/VI/M - wykonania robót sanitarno-
porządkowych na poddaszu oraz remontu 
pokrycia dachowego w budynku mieszkal-
nym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni 

8332/12/VI/M - pozwolenia na wykonanie podziału i 
przebudowy gminnego lokalu mieszkalne-
go przy ul. Legionów 61 w Gdyni 

8333/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego oraz przynaleŜnej piwnicy przy ul. 
Cyprysowej 5 w Gdyni 

8334/12/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybie-
nia) w lokalu socjalnym przy ul. Dickmana 
24 w Gdyni 

8335/12/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 6 w Gdy-
ni 

8336/12/VI/M - wymiany okna na klatce schodowej 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 24 w Gdyni 

8337/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego przy ul. Uczniowskiej 1 w 
Gdyni 

8338/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego i zabezpieczenia okienek piwnicz-
nych pod lokalem przy ul. Uczniowskiej 1 w 
Gdyni 

8339/12/VI/M - pozwolenia za wykonanie podziału i 
przebudowy gminnego lokalu mieszkalne-
go przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni 

8340/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8341/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotek z gdyńskim informatorem 
praktycznym dla turystów 

8342/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w Magazynie Gdańskim 

8343/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012r 

8344/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę załoŜenia 
trawników i nasadzenia traw ozdobnych w 

rejonie przystanku Gdynia Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

8345/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na dostawę naturalnej wody źródla-
nej, dzierŜawę i sanityzację dystrybutorów 
oraz dostawę naturalnej wody mineralnej 
średniozmineralizowanej niegazowanej, 
gazowanej i kubków jednorazowych dla 
UMG od grudnia 2012roku do listopada 
2014roku 

8346/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego – 
skrzyŜowanie ul. świrki i Wigury i ul. Sło-
wackiego 

8347/12/VI/P - zakupu aparatu cyfrowego 
8348/12/VI/P - dostępu do sieci Internetu dla po-

trzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Mały Kack (ul. Wieluńska, tunel Wielkopol-
ska) oraz w tunelu Wzg. św. Maksymiliana 

8349/12/VI/P - uchylenia zarządzenia nr 
8164/12/VI/P z dnia 09.10.2012 r. dot. bu-
dowy monitoringu wizyjnego – przejście 
podziemne pod ul. Droga Gdyńska na 
przedłuŜeniu tunelu PKP Gdynia Wzgórze 
św. Maksymiliana 

8350/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zabezpie-
czenia wybiegu bieŜni przy I ALO w Gdyni 
przy ul. Narcyzowej 6 

8351/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

8352/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

8353/12/VI/P - organizacji wystawy „Gdynia/Twarze 
Kultury” na tarasie budynku PLO. 

8354/12/VI/P - promocji wydarzeń z miejskiego 
kalendarza imprez na ekranach w komuni-
kacji miejskiej 

8355/12/VI/P - występu podczas recitalu piosenki 
Ŝydowskiej „Gdynia Moje Sztejtełe” 

8356/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy Gdyńskie Uro-
dziny Niepodległej 

8357/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Pucka 112 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

8358/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
łącznej pow. 110.983m2 stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Zielonej – przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

8359/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (Al. Zwycięstwa 203A) 

8360/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8001/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 wrze-
śnia 2012r. dotyczącego otwarcia postę-
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powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniŜej 200.000 EUR, na opra-
cowanie i aktualizację Gdyńskiego Pro-
gramu Wspierania Przedsiębiorczości 

8361/12/VI/P - organizacji spotkania członków fo-
rum NORDA 

8362/12/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
udostępnienie Krytej Pływalni przy Zespole 
Szkół Nr 7 w Gdyni, Gdyńskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji w celu przeprowa-
dzenia Mistrzostw Gdyńskich Szkół w Pły-
waniu Indywidualnym 

8363/12/VI/R - zmiany umowy o udzielenia zamó-
wienia publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta Gdyni wraz z programem ich usu-
wania 

8364/12/VI/M - zmiany treści regulaminu konkursu 
na „Opracowanie koncepcji i kreacji kam-
panii wizerunkowej miasta Gdyni” 

8365/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego 
na placu targowym –pawilon handlowy nr 
237 

8366/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie ławy o powierzchni 2,0 m² zlokali-
zowanej na placu targowym przy hali ryb-
nej 

8367/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/177/92 z dnia 11.06.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym – 
pawilon handlowy nr 349 

8368/12/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie ugody 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a W.M. 
Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. 
w Gdańsku 

8369/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie no-
wego herbu miasta Gdyni 

8370/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5029/12/VI/S 
w sprawie uruchomienia środków finanso-
wych w roku 2012 na utrzymanie telefonów 
stacjonarnych 

8371/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1136/UI/195/W/2012 na wykonanie ro-
bót budowlanych oświetlenia plenerowego 
– redłowskiej ścieŜki zdrowia „Pastwisko 
Huzarska” w rejonie ul. Kopernika w Gdyni 
na terenie działek nr: 1018/1 km 71 oraz 6 
km 72 obręb Gdynia 

8372/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „budowa kaplicy po-
grzebowej z zapleczem technicznym przy 
ul. Witomińskiej w Gdyni” 

8373/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„przebudowa drogi w zakresie oświetlenia 
w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej 
i Melisowej” 

8374/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie 
KB/776/)Z/26 z 30.12.2011 r. 

8375/12/VI/R - aneksu nr 3 do podręcznika we-
wnętrznych procedur wdraŜania w placów-
kach oświatowych projektu pn: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

8376/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie domków dla 
wolnobytujących kotów 

 
2012-10-26: 

 
8377/12/VI/O - akceptacji wyników postępowania 

konkursowego na realizację programu pro-
filaktycznego w latach 2012 - 2015 

8378/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Juliana Ejsmonda przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony - 
okres 3 lat 

 
2012-10-30: 

 
8379/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn: „Bu-
dowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Prze-
myskiej w Gdyni 

8380/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali w 
VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla 
Chóru Franciszkańskiego Centrum Kultury 

8381/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocz-
tą Polską S.A. dotyczącej świadczenia 
przez Pocztę usług pocztowych w 2012 r. 

8382/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup znaczków 
pocztowych 

8383/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi zasilenia bazy Środków 
Trwałych danymi geodezyjnymi 

8384/12/VI/M - wykonania zasilania elektrycznego 9 
gminnych lokali mieszkalnych oraz koryta-
rza w budynku przy ul. Dickmana 38 w 
Gdyni 

8385/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

8386/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

8387/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8388/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8389/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8390/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8391/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8392/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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8393/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Adm. J. Unruga 
84B/2 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony 

8394/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8395/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8396/12/VI/P - zmiany umowy nr 66/D/JB/12 zawar-
tej w dniu 04.07.2012 roku pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdyni a Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Dwójka” na realizację zadania 
publicznego: „Otwarty turniej tenisa stoło-
wego dla gdyńskiej młodzieŜy” 

8397/12/VI/P - przygotowania i wykonanie wystawy 
„Pamięć Grudnia ’70 na ulicach Gdyni” 

8398/12/VI/P - współfinansowania produkcji płyty 
muzycznej „Niewygodna Prawda” Tade-
usza „Tadka” Polkowskiego 

8399/12/VI/U - akceptacji treści umowy o przyłącze-
nie do sieci elektroenergetycznej oświetle-
nia ulicznego ulicy Knyszyńskiej, Kampino-
skiej i Tucholskiej w Gdyni 

8400/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 8101/12/VI/U 
z dnia 2.10.2012 w sprawie wszczęcia po-
stępowania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej 5 000 000 EUR na wykonie 
zadania „Rozbudowa ul. świrowej w Gdyni 
wraz z ulicami Murarską i Malarską” 

8401/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. 
o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

8402/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200 000 EUR na wykonanie „Pełnie-
nie funkcji InŜyniera Kontraktu w trakcie 
realizacji i w okresie gwarancji robót bu-
dowlanych, obejmujących rozbudowę, 
przebudowę i adaptację Dworca Morskiego 
oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby 
Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

8403/12/VI/M - wymiany okna w mieszkaniu w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wąskiej 38 w Gdyni 

8404/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie 
gminnym będącym w zarządzie ABK nr 4 
w Gdyni 

8405/12/VI/M - wymiany rynien w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 14 
w Gdyni 

8406/12/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do mieszkania nr 4 w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Chwar-
znieńskiej 18 w Gdyni 

8407/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7247/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
17.07.2012 r. dotyczącego wymiany uszko-
dzonych stropów w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w 
Gdyni 

8408/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie ABK nr 
3 w Gdyni 

8409/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. 
Chwarznieńskiej 18 w Gdyni 

8410/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 4/2012 do umowy o powierzenie reali-
zacji zadania publicznego w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na świadczeniu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Nr 3 

8411/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 9/2012 do umowy w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 
do 18 lat 

8412/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 do umowy w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

8413/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 do umowy w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

8414/12/VI/R - wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni, a Związkiem MłodzieŜy Chrześci-
jańskiej Ognisko w Gdyni 

8415/12/VI/S - ogłoszenia rekrutacji na stanowisko 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gdyni oraz przyjęcia regu-
laminu rekrutacji oraz trybu pracy komisji 
rekrutacyjnej 

8416/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na naprawy oraz konserwacje ksero-
kopiarek i faksów dla UMG w 2013 i 2014 
r. 

8417/12/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

8418/12/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubezpie-
czeniem samochodu osobowego dla Stra-
Ŝy Miejskiej w 2012 r. 

8419/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup czyści-
ków ekologicznych na potrzeby UMG do 
14 000 EUR oraz wybór oferenta 

8420/12/VI/S - wykonania usług szklarskich 
8421/12/VI/P - organizacji spektaklu „Chwała Ko-

mandorom – wydobyć z morza niepamięci” 
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8422/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na zamieszczanie 
reklamy Gdyni w anglojęzycznym wydaw-
nictwie dedykowanym turystyce w związku 
z V Forum Turystycznym Państw Bałtyc-
kich 

8423/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

8424/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 351 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

8425/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8426/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Poznańskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 1 rok 

8427/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy A. Abrahama/ 
Obrońców WybrzeŜa przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8428/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława – 
cz. działki nr 1108/62 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8429/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia połoŜonej przy ulicy Swarzewskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8430/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/162/82 z dnia 11 czerwca 1982 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Spokojnej 

8431/12/VI/M - wykonania remontu lokali mieszkal-
nych dla potrzeb Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności w bu-
dynku przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

8432/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją wykona-
nia robót budowlanych: „Przebudowa drogi 
w zakresie oświetlenia w granicach pasa 
drogowego ulic Miłkowej i Melisowej 

8433/12/VI/U - organizacji seminarium pt. „Lokalne 
układy energetyczne – jak uzyskać akcep-
tację społeczną dla nowych inicjatyw OZE” 

8434/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa p. Ro-
manowi Witowskiemu dyrektorowi jednost-
ki budŜetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” 

8435/12/VI/M - uniewaŜnienia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na usługę komplek-
sowej modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków miasta Gdyni dla obrębu ewiden-
cyjnego Chwarzno-Wiczlino 

8436/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na uporządkowanie terenu 

zieleni w pobliŜu budowy gdyńskiego info-
boxu 

8437/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wycinkę i nasadzenia 
drzew 

8438/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup walizek 
8439/12/VI/S - wyraŜenia zgody na remont instalacji 

wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. znajdują-
cych się w budynkach UMG 

8440/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup litografii o 
tematyce Gdyńskiej na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni 

8441/12/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
200.000 EUR na udzielenie kredytu długo-
terminowego w wysokości do 90 mln zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budŜetowego i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty-
tułu kredytów 

8442/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 877 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Krawiec-
kiej – działka nr 79 i działka nr 82 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

8443/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1.100 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ryba-
ków – część działki 80/3 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8444/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania 
oraz udzielenie zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na usługę opracowania i ak-
tualizacji Gdyńskiego Programu Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 

8445/12/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umowy na usługę opracowania i ak-
tualizacji Gdyńskiego Programu Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 

8446/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac zwią-
zanych z organizacją Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości w Gdyni 

8447/12/VI/M - zaproszenia do składania prac kon-
kursowych w zamówieniu publicznym re-
alizowanym w trybie konkursu na „Opra-
cowanie koncepcji i kreacji kampanii wize-
runkowej miasta Gdyni” 

8448/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej 

8449/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/882/PD/42/W/2012 z 8 maja 2012 r. 
zawartej pomiędzy gminą Gdynia a stowa-
rzyszeniem In Gremio 

8450/12/VI/P - udzielenia zgody na pokrycie kosz-
tów związanych z udziałem w konferencji 
„W poszukiwaniu miasta idealnego: Miej-
sce pracy w przestrzeni wielofunkcyjnej” 

 
2012-10-31: 

 
8451/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
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8452/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

8453/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2012 rok 

8454/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na usługę opracowania kon-
cepcji makiety urbanistycznej fragmentu 
miasta Gdyni 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [289] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zawęŜania obchodów Święta Niepod-
ległości, 

2. [290] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie pawilonów handlowych przy ul. Chy-
lońskiej, 

3. [291] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie uzupełnienia sieci połączeń o linię łą-
czącą centrum Gdyni z Rumią wzdłuŜ ul. Mor-
skiej 

4. [292] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie roszczeń wobec miasta ze strony spół-
ki Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Mor-
skich 

5. [293] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie realizacji projektu „Rozwój elektro-
nicznych usług publicznych w Gdyni” 

6. [294] – 28.11.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wydawania przez miasto kwartalnika 
„Bliza” 

7. [295] – 29.11.2012 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie przebudowy ul. Biskupa Dominika 

8. [296] – 04.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wydatków miasta związanych z 
inwestycją Infoboxu, 

9. [297] – 04.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie planowanej wysokości wydatków 
na promocję miasta w r. 2013 oraz ich struktur 

10. [298] – 04.12.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie trybu i zakresu przeprowadzenia 
konsultacji na temat wprowadzenia nowego 
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 

11. [299] – 06.12.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania kamery z włącze-
niem do miejskiego monitoringu przejścia z ul. 
Śliskiej na ul. Dworcową  

12. [300] – 06.12.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie utwardzenia płytami YOMB ul. bpa 
Pelczara. 

_________________________________________ 


