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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
 
Komisja Strategii – 18 grudnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26/28 listopada. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum przewodniczący dr Marcin Wołek. 
Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. InŜynierskiej 15A, która w 
głosowaniu z wynikiem 4/0/0, uzyskała pozytywną opi-
nię komisji. 
Wiceprezydent przedstawił takŜe projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II w 
trybie bezprzetargowym. Na prośbę radnego Jerzego 
Miotke wyjaśnił, Ŝe istniejący na tym terenie KrzyŜ 
Rybacki, objęty ochrona konserwatorską, zostanie za-
chowany (dopuszczalne jest ewentualne przesuniecie do 
10 m). Opinia pozytywna do pojekltu w głosowaniu: 
6/0/1. 
Następnie Wiceprezydent Marek Stępa oraz dyr. BPP 
Marek Karzyński przedstawili kolejno projekty uchwał w 
sprawach: 
• przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chy-
lonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyj-
nego Gdynia Chylonia – opinia pozytywna w głosowa-
niu: 7/0/0; 
• przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i 
Poznańskiej – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0; 
• przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki 
Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazi-
mierza Górskiego – opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0; 
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w 

Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
• skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej 
przez Jarosława Barana na uchwałę nr XXIII/479/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. prze-
strzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie 
w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana, – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
•  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 
projektu ENTER. HUB (European Network exploiting 
Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban 
Benefits), dofinansowanego w ramach Programu 
URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) – opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0. 
• uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załącznik wyłącznie w 
wersji elektronicznej). Tu w dyskusji pani radna Miro-
sława Król zapytała, jakie technologie nie znajdą zasto-
sowania. Pan Łukasz Dąbrowski z BPP wyjaśnił, Ŝe nie 
przewiduje się elektrowni  - spalarni RDF i elektrowni 
wodnych, natomiast el. wiatrowe tylko w planie OPAT. 
Dyskutowano takŜe na temat zmian przepisów dot. obro-
tu energią, w tym o moŜliwościach sprzedaŜy energii 
wytworzonej w małych źródłach (np. baterie fotowolta-
iczne). Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0; 
• przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 
projektu ENTER. HUB (European Network exploiting 
Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban 
Benefits), dofinansowanego w ramach Programu 
URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) – opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0. 
Na wniosek przewodniczącego zaopiniowano uchwały 
dot. budŜetu na 2013 r.: 
- w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 – opinia pozytywna: 5/0/2; 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024 – opinia pozy-
tywna: 5/0/2. 
Ad 3. Protokół (bez uwag) został przyjęty w glosowaniu: 
7/0/0. 
Ad 4. Na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w 
styczniu, opracowany zostanie harmonogram pracy ko-
misji na 2013 r.  
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii – 15 stycznia: 
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Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie uchwał kierowanych na sesję 

RMG. 
3. Harmonogram pracy komisji w 2013 r. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia oraz 

zakończenie obrad. 
Ad 1. Przewodniczący komisji dr Marcin Wołek powitał 
zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 
Ad 2. Wiceprezydent Marek Stępa oraz dyr. BPP Marek 
Karzyński przedstawili projekty uchwał w sprawach dot. 
zagospodarowania przestrzennego, które zostały zaopi-
niowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach: 
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dą-
browa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i 
Nowowiczlińskiej – 5/0/0; 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic 
Tkackiej, Bonisławskiego – 5/0/0; 
- zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budŜetowej 
„Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” – 
4/0/2. 
Po wysłuchaniu informacji na temat projektu uchwały w 
sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (złoŜo-
nego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczące-
go uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 
grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i 
Płk. S. Dąbka), który zostanie wniesiony do porządku 
obrad w trybie nadzwyczajnym, komisja zaopiniowała 
dokument pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, w glosowaniu: 6/0/0. 
Następnie członkowie komisji w kolejnych głosowaniach 
zaopiniowali projekty uchwał w sprawach dot. gospoda-
rowania mieniem komunalnym: 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej 
połoŜonej w pasie ul. Jaskółczej (6/0/0), 
- oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości grun-
towej połoŜonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej 
oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie 
budynków i urządzeń (6/0/0). 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił dodatkowe 
informacje na temat kolejnych projektów uchwał, które 
kolejno przyjęte zostały w głosowaniach: 
- wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii – 6/0/0, 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargo-
wym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej – 6/0/0, 
- wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni – Miasta 
na prawach powiatu połoŜonych w Gdyni przy ul. Płk. 
Stanisława Dąbka – 6/0/0. 
Ad 3. W roku 2013 Komisja zajmie się omówieniem 
Strategii Rozwoju Gdyni, odwiedzi takŜe Pomorska 
Strefę Ekonomiczną oraz stocznie (kwiecień/maj), w 
Zarządzie Portu Gdynia wysłucha sprawozdania z dzia-
łalności i planów inwestycyjnych, PPNT, a takŜe Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo. 

Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 lutego. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 19 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Nazewnictwo ulic, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja dyskutowała o następujących propozycjach 
nazw: 

1. Polana Bernadowska – na tym osiedlu znajda 
się 2 ulice: dojazdowa – Rudolfa Kohnke i 
reszta (wewnętrzne) – Źródło Swelini. 

2. w trakcie wydzieleń geodezyjnych są ul. bpa 
Szlagi, Józefa Kiedronia i inŜ. Heidricha 

3. ul. Robakowskiego lub Robakowskich – komi-
sja akceptuje propozycję nazwy dla drogi pry-
watnej (o ile jest to moŜliwe prawnie). 

4. ul. św. Mikołaja – koncepcja zmiany nazwy 
jednego z odcinków. 

5. Trolejbusowa – zaproponowano zmianę nazwy 
ul. Zakręt do Oksywia. 

6. Antoniego Jasińskiego 
7. Promenada Ireny Kwiatkowskiej. 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – przed sesją marcową. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 25 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 lu-
tego, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni 
– Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i cia-
giem infrastruktury technicznej, - projekt zreferował 
dyrektor M.Karzyński. Wpłynęła 1 uwaga. Opinia 
pozytywna – 7/0/0 

2. uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załączniki na 
płytce CD), - opinia pozytywna – 7/0/0 

3. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do 
zorganizowania regularnego transportu wodnego 
(tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdań-
skiej i Zatoki Puckiej, opinia pozytywna – 7/0/0 

4. porozumienia międzygminnego dotyczącego przeję-
cia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania 
własnego w zakresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi, opinia pozytywna – 4/0/0 

5. zmiany uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta Gdyni 
z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad oddawania w 
dzierŜawę nieruchomości gminnych oraz ich obcią-
Ŝania, opinia pozytywna – 4/0/0 

6. zmiany Uchwały Rady miasta Gdyni w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetar-
gowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej 
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własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Antoniego Ledóchowskiego, opinia pozytywna – 
4/0/0 

7. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
Gdyni, ul. Zielona 23, opinia pozytywna – 5/0/0 

8. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Traczy 14, opinia pozytywna – 4/0/0 

Projekty uchwał z aneksu: 
1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej 
opłaty, 

2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 

3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne, 

5. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok 
zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części 

Projekty zreferował wiceprez. M.Guć. Po dyskusjach 
prezydent zdecydował się zarekomendować radnym 
metodę „od powierzchni gospodarstwa domowego”. 
Określono teŜ stawki za odbieranie śmieci od przedsię-
biorców. 
Opinie do poszczególnych projektów: 
A1 – 5/2/0 
A2 – 5/0/2 
A3 – 7/0/0 
A4 – 7/0/0 
A5 – 7/0/0 
Ad. 2. 
Gośćmi komisji byli panowie M. i W. Dziosa. Przedsta-
wili oni propozycję mechanicznego usuwania psich 
odchodów z ulic i chodników (usługę sprzątania specjali-
stycznym sprzętem). Szacowany koszt – ok. 100 zł za 1 
km drogi za 1 czyszczenie. 
Przewodniczący komisji zobowiązał się ustalić, która 
komórka w UM byłaby najbardziej kompetentna do 
rozmów na ten temat. 
Następne posiedzenie – przed sesją marcową. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii – 26 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesje RMG. 
3. Zakończenie obrad. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął Wiceprzewodniczący komi-
sji Grzegorz Taraszkiewicz, witając zebranych i stwier-
dzając kworum. 
Ad 2. Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mie-
niem komunalnym zaprezentował p. Przemysław Naskręt 
z Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości. 

Członkowie komisji zaopiniowali projekty pozytywnie w 
kolejnych głosowaniach: 

a. zmiany uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta 
Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad 
oddawania w dzierŜawę nieruchomości gmin-
nych oraz ich obciąŜania – 5/0/0; 

b. zmiany Uchwały Rady miasta Gdyni w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprze-
targowym niezabudowanej działki gruntu sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego – 
5/0/0; 

c. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni, ul. Zielona 23 – 5/0/0; 

d. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Traczy 14 – 5/0/0. 

Następnie p. Tomasz Szpindla z Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego omówił projekt uchwały w sprawie 
porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia 
przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który 
członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie w gloso-
waniu: 6/0/0. 
Wiceprezydent p. Marek Stępa wspierany przez dyrekto-
ra BPP p. Marka Karzyńskiego przedstawił projekty 
uchwał w sprawach: 

• zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w 
Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą do-
jazdową i ciągiem infrastruktury technicznej – 
opinia komisji pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 

• uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030” - 
opinia komisji pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 

• zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej 
do zorganizowania regularnego transportu 
wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie 
Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej - opinia ko-
misji pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 

Wiceprezydent p. Michał Guć przedstawił projekt uchwa-
ły w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany 
Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni 
w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów 
usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych 
(ZIPROM)”, który takŜe uzyskał opinie pozytywną w 
głosowaniu: 5/0/1. 
Następnie pan Wiceprezydent omówił kolejno projekty 
uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Po 
przeprowadzeniu wielu analiz, zbieraniu opinii miesz-
kańców, rad dzielnic oraz zarządców nieruchomości 
wybrano metodę ryczałtową (od gospodarstwa domowe-
go), uwzględniającą jednak powierzchnię mieszkalną, 
obniŜająca opłatę dla małych mieszkań.  
Wybrana metoda cechuje się zauwaŜalnymi zaletami: 
- sprawiedliwością rozumianą jako gwarancję objęcia 
systemem wszystkich wytwórców odpadów, przy tym 
eliminując nielegalne sposoby pozbywania się odpadów  
(z analiz prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska 
wynika, Ŝe obecnie 30% mieszkańców nie płaci za zago-
spodarowanie swoich odpadów); 
- prostotą wprowadzania systemu,  
- ograniczeniem kosztów administracyjnych.  
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W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
stawki opłaty wyniosą: 
1) 19 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni nie przekraczającej 40 m2, 
2) 32 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni przekraczającej 40 m2, jednak nie 
większej niŜ 80 m2, 
3) 39 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.  
ZałoŜono, Ŝe większość osób samotnych lub dwuosobo-
wych rodzin zamieszkuje lokale niewielkie.  
Odbiór odpadów niesegregowane wyniesie odpowiednio: 
1) 28 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni nie przekraczającej 40 m2, 
2) 48 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni przekraczającej 40 m2, jednak nie 
większej niŜ 80 m2, 
3) 58 zł od gosp. domowego zajmującego lokal miesz-
kalny o powierzchni przekraczającej 80 m2. 
Przyjęto takŜe załoŜenie, Ŝe mieszkańcy będą segregować 
odpady i naliczana będzie opłata niŜsza.  
Radny Paweł Stolarczyk prosił o informacje kto będzie 
weryfikował segregowanie odpadów, a - jeśli zostanie 
nałoŜona kara w postaci zwiększenia opłaty – jak długo 
będzie pobierana? 
Wiceprezydent poinformował, Ŝe weryfikacja segregacji 
będzie dokonywana przez firmę odbierająca śmieci, a 
potwierdzana przez odpowiednie komórki w urzędzie, 
powołane do obsługi systemu. Niestety ustawodawca nie 
przewidział okresu karania, stad odpowiedź dziś nie jest 
moŜliwa. Wysokość opłaty oraz jej zmiana nastąpi w 
drodze postępowania administracyjnego zakończonego 
wydaniem decyzji Prezydenta MG.  
Radny Jerzy Miotke zapytał, czy w trakcie konsultacji 
pojawiły się nowe wnioski. Wiceprezydent stwierdził, Ŝe 
wielokrotnie wnoszono problem dot. odpadów zielonych, 
których w świetle nowych przepisów gmina nie odpiera. 
Radny J. Miotke zapytał takŜe o pomysł na kampanię 
informacyjną. Wiceprezydent poinformował, Ŝe przygo-
towywana jest kampania skierowana do róŜnych grup 
społecznych. NaleŜy wziąć pod uwagę skalę przedsię-
wzięcia, które od strony wykonawstwa w gminie zostanie 
zabezpieczone 25 etatami w dwóch komórkach urzędu: 
Wydziale Dochodów i Wydziale Środowiska. Na potrze-
by programu zostanie stworzona potęŜna baza danych, 
system naliczania opłat, a takŜe zbudowanie relacji z 
odbiorcami odpadów. Do realizacji zadania zgłosiło się 8 
oferentów, w tym takŜe firmy zagraniczne.  
Radna Mirosława Król zapytała o sposób odbierania 
odpadów segregowanych z domków jednorodzinnych. 
Pan Michał Guć wyjaśnił, Ŝe jeden pojemnik słuŜyć 
będzie gromadzeniu odpadów mieszanych, natomiast 
śmieci posegregowane i wystawione przed posesję odbie-
rane będą w wyznaczonym dniu. Dla gminy nie ma zna-
czenia, kto faktycznie w danym lokalu mieszka i wytwa-
rza odpady – właściciel nieruchomości winien zadbać o 
regulację naleŜności.  
Po dyskusji przystąpiono do wyraŜenia opinii na temat 
poszczególnych projektów uchwał w kolejnych głosowa-
niach: 
1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 
– opinia pozytywna w głosowaniu: 4/2/0; 
2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 4/2/0; 

3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 4/0/2; 
4. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0; 
5. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w 
zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalar-
ni zwłok zwierzęcych i ich części, – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 5/0/1. 
Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 marca br.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 27 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 
12.12.2012 r. i 16.01.2013 r. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 

5. Korespondencja i wolne wnioski. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Obrady prowadziła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska, stwierdzając na wstępie prawomocność posie-
dzenia i witając zebranych. 
Ad 2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 
Ad 3. Protokoły zostały zaakceptowane bez uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy 
Gdynia w 2013 roku, zaprezentowany przez panią Wice-
prezydent Ewę Łowkiel, uzyskał opinię pozytywną w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5. Radny Bogdan KrzyŜankowski wystąpił o poświę-
cenie jednego z posiedzeń komisji przypadkom odebrania 
rodzicom dziecka, sposobom ustalania takich decyzji, 
działaniom systemu opieki nad rodzinami.  
Ad 6. Termin kolejnego posiedzenia: 20 marca 2013 r.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 5 marca: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Inwestycje sportowe w SP6 i SP37. 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Gośćmi komisji byli naczelnik Wydziału Inwestycji, 
Teresa Horiszna, oraz dyrektor GOSiR, Marek Łucyk. 
Naczelnik Horiszna omówiła inwestycje, prowadzone 
przez miasto na terenie dwóch gdyńskich szkół. 
W SP 6 powstają boiska oraz nowa sala gimnastyczna. 
Nawierzchnia na boiskach będzie z trawy syntetycznej 6-
cm do piłki noŜnej oraz nawierzchnia poliuretanowa. 
Boisko małe, niepełnowymiarowe, ale tez grać tam będą 
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dzieci, nie dorośli. Sala gimnastyczna – 44 m plus ścian-
ka wspinaczkowa, 160 miejsc na widowni, od razu przy 
sali szatnie. Podłoga sali na legarach, amortyzująca. 
Termin zakończenia – 14 października, gotowość do 
odbioru – 12 listopada, uŜytkowania – styczeń/luty 2014 
(po feriach). W tegorocznym budŜecie przeznaczono na 
tę inwestycję 9 mln, łącznie ok. 12 mln.  
SP 37 na Wiczlinie – powstanie boisko lekkoatletyczne i 
piłkarskie 60 x 30 m. Boisko nie będzie oświetlone. Sala 
gimnastyczna 18 x 10 m w bryle budynku. W najbliŜ-
szych dniach nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. 
Inwestycja obejmuje przebudowę całego kompleksu 
szkolnego, prace będą prowadzone w bardzo trudnych 
warunkach, przy cały czas funkcjonującej szkole. Termin 
zakończenia całości – czerwiec 2015.  
Ad. 2 
Następne posiedzenie wstępnie zaplanowano na początek 
kwietnia br. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-01-29: 
 
9499/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2013 
9500/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

9501/13/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 2013 rok 

9502/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na: Wykonanie 
usług wyceny nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni (powtórze-
nie części 3 z przetargu nr 
MN.271.122.2012) oraz upowaŜnienia do 
podpisania umów 

9503/13/VI/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Widnej 3 w Gdyni 

9504/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9505/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9506/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9507/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9508/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9509/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

9510/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9511/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku 

9512/13/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej w ramach uczestnictwa Mia-
sta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w 
Unii Europejskiej” 

9513/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 6/2013 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 

9514/13/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocz-
tą Polską dotyczącej świadczenia przez 
Pocztę usług pocztowych w 2013 r. 

9515/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURE na świadczenie usług 
transportowych w zakresie przewozu kurie-
rów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami oso-
bowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej 

9516/13/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 
umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

9517/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Olgierda 
65, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

9518/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Skarbka przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9519/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonywanie banerów z 
nadrukiem okolicznościowym 

9520/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wymianę wielkoformato-
wej reklamy miasta 

9521/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
produkcji spotu promującego miasto 

9522/13/VI/M - zamówienia pakietu usług promują-
cych 15 Ogólnopolskie Spotkania PodróŜ-
ników, śeglarzy i Alpinistów na kanale 
Travel Channel oraz na portalach interne-
towych travelchanneltv.pl i Trojmiasto.pl. 

9523/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na usługę pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budow-
lanych: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” oraz „Przebudowa 
odcinka ul. BP. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

9524/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni 
ścieków przy gminnych budynkach miesz-
kalnych przy ul. Dickmana 18 oraz przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

9525/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni 
wód opadowych przy budynku mieszkal-
nym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni 
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9526/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni 
ścieków przy gminnych budynkach miesz-
kalnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

9527/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
14032/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany 
statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli z siedzibą w Gdyni przy ul. 
Słowackiego 

9528/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9338/13/VI/U 
z dnia 08.01.2013 r. w sprawie uregulowa-
nia naleŜności za umieszczenie urządzeń 
w pasach drogowych 

9529/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowej wykonawczej w zakresie 
prefabrykowanych elementów konstrukcyj-
nych dla potrzeb zadania pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych 
dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy 
ul. Cechowej 22” 

9530/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem pn.: „Rozbiórka budyn-
ków przy ulicy śukowskiej w Gdyni’’ 

9531/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonywa-
nie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w 
Gdyni usług polegających na powielaniu 
dokumentacji i map 

9532/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na prowadzenie projektu muzealno-
edukacyjnego w 2013 r. 

9533/13/VI/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych z 
zaistniałą sytuacją kryzysową 

9534/13/VI/P - utrzymanie w sprawności technicznej 
informatycznego systemu wspomagania 
pracy MCZK i SM DART w Gdyni 

9535/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8348/12/VI/P 
w sprawie dostępu do sieci internetu dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Mały Kack (ul. – 6.15.Wieluńska, tunel 
Wielkopolska) oraz w tunelu Wzg. Św. 
Maksymiliana 

9536/13/VI/P - opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością 

9537/13/VI/P - zmieniające umowę nr 
KB/1357/PON/13/W/2012 zawartą dnia 31 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową 

9538/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2013 roku 

9539/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych kwietnikach 
sezonowych na terenie miasta Gdyni 

9540/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup artykułów do bindowania i zabezpie-
czania dokumentów UMG w 2013r. 

9541/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9542/13/VI/S - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2013 

9543/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę dzier-
Ŝawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci 
bezprzewodowych punktów dostępowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni 

9544/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup aktualizacji systemu do obsługi 
biblioteki oraz dwuletniej asysty technicz-
nej 

9545/13/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie 
sposobu odbioru końcowego i rozliczenia 
zadania zrealizowanego na podstawie 
Umowy KB/102/UI/20/W/2012 z dnia 13 lu-
tego 2012 r 

9546/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/22/UI/7/W/2013 z dnia 03.01.2013r na 
wykonanie roboty budowlanej pn.: „Roz-
biórka budynków przy ul. śukowskiej w 
Gdyni’’ 

9547/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadań z zakresu edukacji muzycznej 
dla dzieci w 2013r. 

9548/13/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Stoczniowiec” umowy uŜytkowa-
nia wieczystego w stosunku do nierucho-
mości połoŜonej przy ulicy Manganowej 

9549/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości zabudowanej stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. świrowej 43 przeznaczonej do sprzeda-
Ŝy w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

9550/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na korektę tekstu w języku angielskim 

9551/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicz-
nego z zakresu pomocy społecznej polega-
jącego na zapewnieniu schronienia wraz z 
opieką dla ok. 17 osób starszych, niepeł-
nosprawnych w szczególności będących 
osobami bezdomnymi 

9552/13/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji 
zadań na rok 2013, wynikających z Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie 

9553/13/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gdyni 

9554/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sal z 
wyposaŜeniem w MłodzieŜowym Domu 
Kultury dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gdyni 

9555/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonywanie plakatów 
promujących wydarzenia z kalendarza im-
prez miejskich w 2013 roku 

9556/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklamy Gdyni 

9557/13/VI/R - udzielenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Pomorskim Zespołem Par-
ków Krajobrazowych w Słupsku z siedzibą 
w oddziale zespołu w Gdańsku w związku 
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z przeprowadzeniem jubileuszowej edycji 
konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

9558/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na aktualizację bazy da-
nych instalacji emitujących pola elektroma-
gnetyczne oraz szkolenie pracowników 
Wydziału Środowiska w dziedzinie oddzia-
ływań pola elektromagnetycznego 

9559/13/VI/S - zakupu biletów PKP-SKM jednora-
zowego przejazdu do celów słuŜbowych 
dla pracowników UM Gdyni 

9560/13/VI/S - uniewaŜnienia akceptacji wyniku 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie zapytania o cenę na dostawę środ-
ków czystości dla UMG do 200.000 EUR w 
2013 r 

9561/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup obuwia 
dla pracowników StraŜy Miejskie 

9562/13/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Wolności 8 

9563/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie badania na-
pięcia na istniejącym kablu energetycznym 
kolidującym z planowaną budową ul. śu-
rawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabro-
wej do ul. Modrzewiowej 

9564/13/VI/M - wyboru zespołu do zorganizowania 
postępowania o zamówienie publiczne na 
wybór podmiotu, którzy przygotuje i prze-
prowadzi postępowanie o udzielenie za-
mówienia na kompleksową dostawę i dys-
trybucję energii elektrycznej dla miasta i 
niektórych jego jednostek organizacyjnych 
oraz innych gmin, działających w Metropo-
litalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Pre-
zydentów i Starostów „NORDA” 

9565/13/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postę-
powania i udzielenia zamówienia na ubez-
pieczenia komunikacyjne dla Gminy Miasta 
Gdyni i niektórych jej jednostek organiza-
cyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego 
do przeprowadzenia postępowania i udzie-
lenia zamówienia 

9566/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
7/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku 
przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni 

9567/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 EUR 
na wykonanie robót budowlanych: „prze-
budowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w 
Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wy-
posaŜenia” oraz „przebudowa odcinka ul. 
Bp. Dominika – dojazd do Szkoły Muzycz-
nej” 

9568/13/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

 
2013-01-30: 

 
9569/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego o wsparcie lub powie-

rzenie zadań z zakresu kształtowania przy-
jaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku 

 
2013-02-05: 

 
9570/13/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2013 
9571/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 
rok 

9572/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2013 rok 

9573/13/VI/S - likwidacji Wydziału Urbanistyki oraz 
zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

9574/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkole-
nia nt: „Stosowanie przepisów znowelizo-
wanej ustawy Prawo wodne” 

9575/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację i reali-
zację 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni 

9576/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1676/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Ko-
munalnych w Gdyni 

9577/13/VI/M - wykonanie zmiany usytuowania 
wodomierza głównego w gminnym budyn-
ku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 11 w 
Gdyni 

9578/13/VI/M - wymiany poziomów instalacji wodnej 
w pomieszczeniach piwnicznych gminnego 
budynku wielorodzinnego przy ul. InŜynier-
skiej 72 w Gdyni 

9579/13/VI/M - montaŜu wkładu kominowego do 
przewodu spalinowego w lokalu mieszkal-
nym przy ul. Kopernika 17 w Gdyni 

9580/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia parteru w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Płk. Dąbka 37 w Gdyni 

9581/13/VI/M - naprawy i wymiany instalacji elek-
trycznej w gminnych lokalach mieszkal-
nych przy ul. Świętojańskiej 98 w Gdyni 

9582/13/VI/M - wykonania prac porządkowych na 
strychu w budynku mieszkalnym przy ul. 
Warszawskiej 44 w Gdyni 

9583/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazo-
wej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Komandorskiej 19 w Gdyni 

9584/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9181/12/VI/M 
Prezydenta Miasta z dnia 18.12.2012r. do-
tyczącego wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z opracowaniem doku-
mentacji projektowej w gminnych budyn-
kach mieszkalnych przy ul. Chwarznień-
skiej 6 i 8 w Gdyni 

9585/13/VI/R - rozszerzenia składu osobowego 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 
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9586/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i materiałów niezbędnych do or-
ganizacji XXXI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego 
„Poezja i Proza Frankofońska” organizo-
wanego przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni 

9587/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników XVII Za-
wodów Komputerowych MłodzieŜy Szkol-
nej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych 
przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę 
Obrony Kraju 

9588/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego Klas IV, którego organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w 
Gdyni 

9589/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczystej 
Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2013 r. w 
Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni – z okazji 87 rocznicy nadania 
praw miejskich Gdyni 

9590/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek 
grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego 
Rady Miasta „Czas Gdyni” 

9591/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego dla 
Urzędu Miasta Gdyni 

9592/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
5 

9593/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9594/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9595/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 48 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 roku 

9596/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Skarbka przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9597/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Leszczynki przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

9598/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9599/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9600/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 24.700 m2 stanowiącej własność 

Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Zielonej- działka nr 86/5 oraz część działki 
nr 87/5 - przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

9601/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i 
obsługę techniczną serwisu internetowego 
forum.gdynia.pl w roku 2013 

9602/13/VI/M - organizacji XV Ogólnopolskich Spo-
tkań PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 
oraz finału Kolosy 2012 w dniach 8-
10.03.2013 r. w Hali Sportowo - Widowi-
skowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 8 

9603/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na przeprowadzenie 
wykładu dla uczestników Konkursu „Gdyń-
ski Biznesplan 2013” 

9604/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na publikację reklamy Gdyni 

9605/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie animowanej pre-
zentacji planowanych inwestycji miejskich 

9606/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9167/12/VI/M 
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie okre-
ślenia warunków nabycia na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Kcyńskiej 

9607/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9121/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia warunków 
nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
prawa uŜytkowania wieczystego 

9608/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

9609/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Chylonia przedsię-
wzięć inwestycyjno – remontowych na lata 
2011 – 2014 

9610/13/VI/P - anulowania zarządzenia nr 
9225/12/VI/P dot. wyraŜenia zgody na 
podpisanie umowy dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb systemu monitoringu 
wizyjnego 

9611/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i 
wykonanie okularów korygujących wzrok, 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
oraz zatwierdzenia oferenta 

9612/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

9613/13/VI/S - wyraŜenia zgody na rozpoczęcie 
postępowania w trybie zapytania o cenę na 
zakup środków czystości dla UMG 

9614/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

9615/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2013 roku 

9616/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9463/13/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycz-
nia 2013r. w sprawie udzielenia zamówie-
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nia publicznego do 14.000 EUR na potrze-
by przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

9617/13/VI/S - zawarcia umów na świadczenie 
usług medycznych na potrzeby kwalifikacji 
wojskowej w 2013 roku 

9618/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na nakręcenie i montaŜ filmu o nominowa-
nych i nagrodzonych Medalem im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą 
„Czas Gdyni” 

9619/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie inwentary-
zacji geodezyjnej rys na elewacjach bu-
dynku VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 

9620/13/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie 
Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej nowego 
zadania inwestycyjnego dotyczącego bu-
dowy układu drogowego wraz z infrastruk-
turą techniczną odcinka ulicy Spacerowej 
w Gdyni Orłowie 

9621/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt sy-
gnalizacji świetlnej skrzyŜowania ul. Mor-
skiej z ul. Chylońską II w Gdyni.” 

9622/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego nr 2 połoŜonego w Gdyni 
przy ul. Bp. Dominika 32-38, przeznaczo-
nego do sprzedaŜy w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego oraz powołania 
Komisji Przetargowej 

9623/13/VI/M - przyjęcia treści umów z Partnerami 
Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” - 
NORDEA Bank Polska S.A. i RADMOR 
S.A. 

9624/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej (dz. nr 238/4, dz. 
nr 238/7 - km 6 obręb Chwaszczyno) 

9625/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 22,60 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Zielo-
nej - część działki nr 176/15 - przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

9626/13/VI/M - zmiany treści umowy uŜyczenia nr 
MG/3/2010 z dnia 23 grudnia 2010r., 
przedmiotem której jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 

9627/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na świadczenie pomocy 
weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz 
niektórym egzotycznym i gospodarskim z 
terenu Gminy Miasta Gdyni 

9628/13/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom UM Gdyni 

9629/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wycinkę drzew i pielę-
gnację drzewostanu na terenie parku w 
Chwarznie 

9630/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup półek 
metalowych 

9631/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wygłuszenie 
drzwi w budynku UMG 

9632/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług introligatorskich i trans-
portowych dla UM Gdyni w 2013 r. 

9633/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację uroczystej sesji RM w dniu 
10.02.2013 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni 
im. Witolda Gombrowicza – z okazji 87. 
rocznicy nadania praw miejskich w Gdyni 

9634/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie przy-
gotowywania i rozpatrywania projektów 
rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta 
Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta 

9635/13/VI/P - składu kapituły Nagrody Literackiej 
Gdynia na kadencję 2013-2014 

9636/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego 
pod tytułem „Świat nie jest taki zły” 

9637/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” 

9638/13/VI/P - współorganizacji konkursu o Nagro-
dę im. Leszka Wiktorowicza 

9639/13/VI/R - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w 
Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego 
limitu kilometrów z tytułu uŜywania wła-
snego samochodu osobowego do celów 
słuŜbowych 

9640/13/VI/R - akceptacji treści umowy w sprawie 
przeniesienia prawa ochronnego na znak 
towarowy 

9641/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wygłoszenie referatu 
autorskiego podczas „Ptasiej konferencji” 
w dniu 15.03.2013 r. 

9642/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
informacyjnych w związku z organizacją 
przez UM Gdyni 15. jubileuszowej edycji 
konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

9643/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/914/UI/140-W/2012 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zadania pn: „Przebudowa zarurowanego 
odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja 
do ul. Hutniczej w Gdyni” 

9644/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej wraz z utwardzeniem nawierzchni w 
części ulic Olgierda i śniwnej” 

9645/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn: „Zagospodarowanie placu przy ul. Chy-
lońskiej 251” 

9646/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 
37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z 
budową przedszkola” 

9647/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
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ści poniŜej 200.000 EUR na wykonanie 
zadania: „Wycinka drzew i krzewów pod 
rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla 
ZCK w Gdyni” 

9648/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/771/OZ/21/W/2011 z 30.12.2011 r 

9649/13/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt 
ucznia spoza gminy Gdynia na kursie teo-
retycznej nauki zawodu w Ośrodku Do-
kształcania Zawodowego funkcjonującego 
w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni 

9650/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8092/08/V/M 
z 28.10.2008 r. w sprawie określenia wa-
runków dołączenia i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni przy ul. Kie-
leckiej i ul. Warszawskiej 

9651/13/VI/M - określenia warunków zamiany nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni na prawo uŜytkowania wie-
czystego przysługującego osobom fizycz-
nym ustanowionego na nieruchomości bę-
dącej własnością Skarbu Państwa 

9652/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem po-
mieszczeń uŜytkowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

9653/13/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr SK/2623/MG/869-W/2012 

9654/13/VI/M - zmiany sposobu finansowania za-
mówienia publicznego do kwoty 14.000 
EUR na opracowanie dokumentacji prze-
targowej SIWZ, wsparciu merytorycznym, 
nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac 
w zamówieniu na: „Dostawa i wdroŜenie 
systemu elektronicznej archiwizacji, zarzą-
dzania i udostępniania przez Internet za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego 
miasta Gdyni” 

9655/13/VI/M - opracowania ekspertyz i dokumen-
tacji technicznej wraz z nadzorem autor-
skim dla części obiektu MHT oraz podłą-
czenia hali rybnej i targowiska miejskiego 
do sieci energetycznej przy ul. Wójta Radt-
kego 36/40 

9656/13/VI/M - opracowania dokumentacji projek-
towej wentylacji mechanicznej wraz z nad-
zorem autorskim dla części obiektu MHT 
przy ul. Wójta Radtkego 36/40 

 
2013-02-07: 

 
9657/13/VI/U - zmiany Zarządzenia583/11/VI/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycz-
nia 2011 roku w sprawie kosztów postę-
powania sądowego i egzekucyjnego w 
sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Usłu-
gowo – Transportowemu OL- Trans uisz-
czenia opłaty sądowej 

9658/13/VI/U - rozpoczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego poniŜej 200 
000 EURO w trybie konkursu rzeźbiarsko-
architektonicznego na wybór wykonawcy 
opracowania koncepcji i dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: 
„Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych 
wraz z zagospodarowaniem terenu” 

9659/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie 
funkcji Sędziego Przewodniczącego kon-
kursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika 
Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem 
zagospodarowania terenu” 

9660/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie 
funkcji Sędziego konkursu dla zadania 
p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysie-
dlonych wraz z projektem zagospodarowa-
nia terenu” 

9661/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie 
funkcji Sędziego Referenta konkursu dla 
zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian 
Wysiedlonych wraz z projektem zagospo-
darowania terenu” 

9662/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie 
funkcji Sędziego Referenta konkursu dla 
zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian 
Wysiedlonych wraz z projektem zagospo-
darowania terenu” 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [353] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie kontroli słuŜb państwowych w Ekodo-
linie – odpowiedź 07.03. 

2. [354] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie inwestycji miejskich planowanych w 
rejonie nasypu wiaduktu pomiędzy ulicami 
Wendy i Węglową – odpowiedź 08.03. 

3. [355] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie problemów z kanalizacją przy ul. Pa-
wiej – odpowiedź 14.03. 

4. [356] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na 
przystankach ZKM – odpowiedź 11.03. 

5. [357] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kosztów funkcjonowania i rozszerze-
nia biletu rodzinnego – odpowiedź 11.03. 

6. [358] – 27.02.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie braku komunikacji pieszej pomiędzy 
kompleksami handlowymi Tesco i Media 
Markt  

7. [359] – 27.02.2013 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie schodów przy ul. Wachowiaka 31 
(modernizacji, wpisu do ewidencji zabytków) – 
odpowiedź 15.03. 

8. [360] – 27.02.2013 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie moŜliwości wykupu mieszkań ko-
munalnych przy ul. Bpa Dominika 3-21 - od-
powiedź 08.03. 

9. [361] – 27.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. śurawiej na odcinku 
od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej - od-
powiedź 04.03. 

10. [362] – 27.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie elektronicznego obiegu dokumen-
tów w UM – odpowiedź 12.03. 

11. [363] – 27.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie umów z właścicielami kiosków 
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wolnostojących na terenie Gdyni – odpowiedź 
11.03. 

12. [364] – 27.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie zniszczonego mostku na rzece 
Chylonce przy Parku Kilońskim – odpowiedź 
15.03. 

13. [365] – 27.02.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie prywatnego śmietnika na ul. Kar-
tuskiej (przy posesji Kartuska 76) – odpowiedź 
14.03. 

14. [366] – 05.03.2013 – radny Paweł Stolarczyk, 
radny Marcin Horała – w sprawie kosztów na-
liczanych przez ABK wobec kupców w miej-
skim zespole hal targowych 

15. [367] – 12.03.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie miejsc parkingowych w 
pobliŜu gdyńskiego parku naukowo-
technologicznego 

16. [367/a] – 15.03.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wsparcia dla druŜyny Asseco Pro-
kom Gdynia 

17. [368] – 15.03.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie portu lotniczego Gdynia Kosakowo 

_________________________________________ 
 


