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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 47 

10 maja 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.05.13, godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Zdrowie, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 20 marca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 

5. Opieka instytucjonalna nad dziećmi w Gdyni. 

6. Informacja Pełnomocnika Prezydenta p. Beaty 
Szadziul na temat realizacji programu Gdynia Rodzinna. 

7. Wolne wnioski. 

8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum Przewodnicząca Komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2 . Do porządku obrad na wniosek Przewodniczącej 
wprowadzono zaopiniowanie uchwał dot. budŜetu MG na rok 
2013 oraz w sprawie dotacji dla organizacji non profit. 
Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego br. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad 4.  Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 
oraz zmiany uchwały dot. WPF. Oba dokumenty uzyska-
ły pozytywna opinie komisji w kolejnych głosowaniach z 
jednakowym wynikiem: 5/0/0.  
Następnie Wiceprezydent Michał Guć przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykony-
wania zleconych zadań, który takŜe został zaopiniowany 
pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0.  
Kolejny projekt referowany przez pana Wiceprezydenta 
dotyczył określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Fundusz przekazał znacznie mniej środków 
na wykonanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
nie wiadomo czy i ewentualnie kiedy spodziewać się 
moŜna dodatkowych transz pieniędzy na te cele. Zdaniem 
pana Wiceprezydenta, polityka finansowania zadań 
PFRON-u uniemoŜliwia planowanie i racjonalne gospo-

darowanie środkami. Komisja zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały w głosowaniu: 5/0/0.  
Ad 5. Wiceprezydent Michał Guć, przygotowany do 
omawiania tematu opieki instytucjonalnej nad dziećmi 
wywołanego wnioskiem p. Radnego Bogdana KrzyŜan-
kowskiego poprosił o ukierunkowanie dyskusji pytania-
mi. 
Radny wyjaśnił, Ŝe do poruszenia tego tematu na posie-
dzeniu komisji skłoniły go doniesienia prasowe o kolej-
nym odebraniu dziecka rodzinie ze względu takŜe na jej 
sytuację ekonomiczną. Radny uwaŜa, Ŝe taki sposób 
działania powinien być ostatecznością, a zaistniałe sytu-
acje naleŜy rozwiązywać inaczej. Radny podkreślił, Ŝe 
nie chce rozmawiać o konkretnym przypadku, ale na jego 
kanwie zastanowić się, czy system jest dobry, czy nie 
moŜe być lepszy. Radny chciałby prześledzić działania 
systemowe – drogę od sygnału do decyzji (sądu). Czy jest 
moŜliwe odebranie dziecka rodzinie (matce) tylko z 
przyczyn ekonomicznych? 
Z-ca dyrektora MOPS pan Franciszek Bronk z zadowole-
niem przyjął zaproszenie do dyskusji na ten waŜny temat. 
Mówił o identyfikowaniu rodzin zagroŜonych na podsta-
wie róŜnych sygnałów i obserwacji, a następnie podjęciu 
odpowiednich działań pomocowych. Skutkiem szybkiego 
reagowania jest znaczny spadek ilości dzieci trafiających 
do „systemu”: co roku trafiało tu       ok. 100 dzieci, w 
ubiegłym roku  - do 40% mniej. Do MOPS-u zgłosiło się 
ponad 5100 rodzin, które wykazywały m.in. bezradność 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad 
dzieckiem. Takie problemy ma ok. 400 rodzin w Gdyni. 
Sąd rodzinny ma pod nadzorem kuratorskim ok. 1000 
rodzin. Pomiędzy instytucjami trwa współpraca i poszu-
kiwanie odpowiednich środków na poziomie profilaktyki. 
Praca socjalna dokonywana jest na trzech poziomach. 
Ograniczeniem w udzielaniu wsparcia jest konieczność 
wyraŜenia zgody na zawarcie kontraktu o asystenturę 
(asystent rodzinny). W stosunku do kaŜdej rodziny i jej 
sytuacji kontrakt jest odpowiednio redagowany. W ra-
mach programu „Rodzina bliŜej siebie” zawarto ok. 300 
kontraktów. Są niestety rodziny, które nie chcą współpra-
cować, wypierają problem, cięŜko więc do nich dotrzeć. 
W stosunku do takich klientów poszukuje się sposobów 
dotarcia. Oczekiwane jest uchwalenie przepisów, które 
zezwolą na asystenturę na mocy wniosku sądu rodzinne-
go. Ubiegamy się o dofinansowanie 9 etatów asystentów 
ustawowych, którzy mogliby zacząć działania juŜ od 
kwietnia. Wstępny nabór kandydatów juŜ został rozpo-
częty. W ten sposób uszczelniony zostanie system docie-
rania do rodzin zagroŜonych.  
W przypadku stwierdzenia przez szpital, dokąd trafia 
dziecko, konieczności interwencji opieki społecznej, 
MOPS poddaje rodzinę badaniu, w czasie którego dia-
gnozuje się jej problemy. W przypadku rodziny małego 
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Henryka, synka p. Karoliny (pytanie radnego B. Krzy-
Ŝankowskiego), odebranie dziecka było skutkiem zarów-
no działań jak i zaniechań rodziców. Pani Karolina, 
wieloletnia podopieczna MOPS, mieszkała w mieszkaniu 
chronionym, była pod ochroną asystenta. JednakŜe mo-
gąc na kaŜdym etapie usamodzielnienia podejmować 
niezaleŜne decyzje, w pewnym momencie zerwała relacje 
z MOPS i wyprowadziła się poza gminę Gdynia (powtór-
nie pojawiła się z dzieckiem w wynajmowanym miesz-
kaniu). W sytuacji, gdy powtarzają się sygnały dot. ro-
dziny, która ma kłopoty na róŜnych polach, obowiązkiem 
MOPS jest powiadomienie sądu. Sąd rodzinny nie odbie-
ra dzieci szybko i pochopnie, najpierw poszukuje środ-
ków pomocowych, zaradczych. Wicedyrektor podkreślił, 
Ŝe o dziecko walka będzie trwała do końca, ono jest tutaj 
najwaŜniejsze. Przypomina, Ŝe pierwsze dziecko rodzi-
ców Henryka przebywa pod opieką domu dziecka na 
południu Polski, bez zainteresowania ze strony rodziców, 
a takŜe bez moŜliwości oddania dziecka do rodziny za-
stępczej. Podobny los czeka Henryka, waŜne jest więc, 
aby dotrzeć odpowiednio do rodziców.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zwrócił uwagę na pro-
blem macierzyństwa młodych wychowanek domów 
dziecka, którym brakuje wzorców rodzinnych.  
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zapytał, czy wy-
chowanki domów dziecka wcześnie zostają matkami, czy 
do MOPS docierają tego typu sygnały. Radna Beata 
Szadziul uwaŜa, Ŝe wiele problemów samotnego macie-
rzyństwa dotyczy równieŜ kobiet spoza systemu opieki 
społecznej. Młode matki powielają schemat rodzinny, w 
którym dorastały. Specjaliści powinni pochylić się nad 
problemem. Wicedyrektor F. Bronk  wyjaśnił, Ŝe osoby 
wychodzące z domu dziecka moŜna monitować, ale nie 
badano czy istnieje wśród wychowanek problem wcze-
snego rodzicielstwa.  
Przewodnicząca zapytała, czy młode matki są przygoto-
wywane do macierzyństwa i otrzymują jakąś pomoc w 
opiece nad dzieckiem. Radny B. KrzyŜankowski stwier-
dził, Ŝe przyszłe matki naleŜałoby objąć programem 
edukacyjnym juŜ w ciąŜy, następnie wspierać pomocą w 
opiece nad dzieckiem.  
Wicedyrektor MOPS wyjaśnił, Ŝe nie zawsze informacja 
o ciąŜy przekazywana jest odpowiednio wcześnie przez 
przyszłą matkę, aby moŜna było ją przygotować do no-
wej roli. Młode matki mogą zdecydować o pozostaniu z 
dzieckiem w placówce opiekuńczej lub usamodzielnia się 
w placówce rodzinnej. Niestety wśród wychowanków 
stających się wcześnie rodzicami brakuje refleksji o 
przyszłości.  
Radny B. KrzyŜankowski zapytał o obecne zadania Spe-
cjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Wicedyrektor wyja-
śnił, Ŝe Ośrodek realizuje diagnostykę i pomoc w spra-
wach przemocy. Podopieczni domów dziecka diagnozo-
wani są w SOW przez zatrudnionego psychologa, a na-
stępnie udzielana jest pomoc terapeutyczna, ukierunko-
wana diagnozą. W tym miejscu Wiceprezydent Michał 
Guć zwrócił uwagę na trudniejszą sytuację samorządo-
wych instytucji niŜ podmiotów zewnętrznych. 
Radny Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski postawił tezę, Ŝe 
jednak usługi w zakresie terapii i diagnozy małych klien-
tów opieki społecznej nie są odpowiednio świadczone. 
Jeśli tak jest, jaka jest tego przyczyna? Pan Franciszek 
Bronk poinformował, Ŝe nie otrzymał dotychczas infor-
macji, Ŝe brakowało konkretnego wsparcia lub nie jest 
realizowana diagnostyka. Radny stwierdził, Ŝe według 
jego wiedzy brakuje superwizji dla wychowawców. 

Wicedyrektor zapewnił, Ŝe dobra superwizja jest sprawą 
podstawową w systemie opieki.  
Przewodnicząca zaproponowała przerwanie dyskusji do 
spotkania po wakacjach. Poprosiła takŜe o zebranie in-
formacji na temat losów rodziców - wychowanków do-
mów dziecka i ich dzieci. Prosiła takŜe o rozpatrzenie 
moŜliwości stworzenia pomocy dla młodych matek w 
formie wizyt pielęgniarek wspomagających w pierwszym 
okresie macierzyństwa (rodzicielstwa).    
Ad 6. Pełnomocnik Prezydenta p. Beata Szadziul przed-
stawiła informacje na temat realizacji programu Gdynia 
Rodzinna. Omówiła kolejno cele i zadania programu, 
podjęte działania i plany na najbliŜszy okres (strona 
internetowa, zatrudnienie osoby w Biurze Prezydenta, 
Karta Gdyńska dla rodzin 2+, działanie „Sportowa rodzi-
na”, spotkania z instytucjami i organizacjami). Radny 
Bogdan KrzyŜankowski wywołał dyskusję na temat 
zasadności nieodpłatnych biletów dla rodzin wielodziet-
nych, która nie zakończyła się sformułowaniem wnio-
sków.  
Na posiedzenie przybyła pani wiceprezydent Ewa Łow-
kiel, która omówiła raport z realizacji w 2012 roku w 
Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii, zawarty w stosowanym projekcie uchwały. Radny 
Bogdan KrzyŜankowski zapytał o sposób realizacji bi-
blioterapii, a takŜe o diagnozę i terapię osób z syndro-
mem DDA. Pani Wiceprezydent udzieliła wyjaśnień, 
obiecując je uzupełnić po otrzymaniu dodatkowych 
informacji m.in. w sprawie doboru uczestników bibliote-
rapii oraz wyboru podmiotu realizującego zadania zwią-
zane z DDA. Radny B. KrzyŜankowski ponowił wniosek 
o powołanie Pełnomocnika ds. uzaleŜnień. Pani Wicepre-
zydent podkreśliła, Ŝe róŜne instytucje wykonują zadania 
związane z profilaktyką i terapią uzaleŜnień, od których 
zbierane są informacje corocznie, nie widzi więc powodu 
tworzenia kolejnego stanowiska. 
Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do zaopinio-
wania projektu uchwały, który w głosowaniu: 5/0/0 
uzyskał opinię pozytywną. 
Ad 8. Kolejne posiedzenie odbędzie się w przyjętym 
stałym terminie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 marca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Obrady poprowadził przewodniczący komisji 
Marcin Wołek. 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił 
kolejno projekty uchwał dot. budŜetu MG, które po krót-
kiej dyskusji zaopiniowano pozytywnie w głosowaniach: 
• zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwale-
nia budŜetu MG na rok 2013 - 5/0/1, 
• zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 
2013-2024 – 5/0/1. 
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Następnie Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił 
projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem komunal-
nym, które takŜe zaopiniowano pozytywnie w głosowa-
niach: 
• ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta 
Radtkego w Gdyni – 7/0/0; 
• wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Leszczynki 155 - 7/0/0; 
• zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. Halickiej – 
7/0/0. 
Pani Anna Wołłejko, radca prawny BPP omówiła projek-
ty uchwał związanych z planami zagospodarowania 
przestrzennego: 
• wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 
11 lutego 2013 roku, złoŜonego przez Dart DG Staszak 
Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, 
rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – opinia pozy-
tywna: 7/0/0, 
• wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 
21 lutego 2013 roku, złoŜonego przez Dart DG Staszak 
Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, 
rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – opinia pozy-
tywna: 7/0/0,; 
• skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej 
przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na uchwałę nr 
III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe 
w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – 
opinia pozytywna: 7/0/0, ; 
• wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜo-
nego przez Lidię Daszutę, dotyczącego uchwały nr 
III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnic Pogórze i ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka – opinia 
pozytywna: 7/0/0, 
• udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „Gre-
en Digital Charter” (Karta Zielonego ICT) – opinia pozy-
tywna: 7/0/0. 
Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke przed-
stawił syntetyczną informację na temat projektu uchwały 
w sprawie zaopiniowania projektu granicy lądowej przy-
stani rybackiej „Gdynia – Oksywie”. Projekt został za-
opiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0. 
Następnie omówił zmianę uchwały w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zago-
spodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Projekt takŜe został zaopi-
niowany pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0. Powiązany z 
powyŜszym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi został równieŜ 
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0. 

Ad 3. Przyjęto bez uwag protokoły z posiedzeń: 
18.12.2012 – 7/0/0, 15.01 i 26.02.2013 – 7/0/0. 
Ad 4. Kolejne posiedzenia odbędą się: 9 kwietnia – wy-
jazd do ZPG, 23 kwietnia – sprawy bieŜące oraz wysłu-
chanie sprawozdania z działalności ZKM Gdynia.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 16 kwietnia: 
 
Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie w ośrodku hipo-
terapii na Kolibkach. W posiedzeniu udział wzięli dyrek-
tor GOSiR, Marek Łucyk, oraz dyrektor ośrodka, Tomasz 
Frymark. 
T.Frymark przybliŜył historię ośrodka od czasu jego 
przejęcia w zarząd od fundacji. Ośrodek został przejęty 
we wrześniu, w złym stanie sanitarnym, wynikającym z 
niedofinansowania. Do października zostało to wyprowa-
dzone na prostą. Wykonano audyt dotyczący prowadze-
nia działalności przez fundację – dzieci nie poniosły 
Ŝadnej szkody, zajęcia były prowadzone właściwie. 
Utrzymaliśmy moŜliwość wykupienia odpłatnych zajęć, 
rozszerzono teŜ ofertę o zajęcia popołudniowe. Hipotera-
pia obejmuje rehabilitację dziecięcych poraŜeń mózgo-
wych, zwiotczenia mięśni, przepukliny, nadpobudliwość. 
Dyrektor M.Łucyk poinformował komisję o planach 
związanych z ośrodkiem hipoterapii. Oprócz generowa-
nia kosztów ośrodek wypracowuje równieŜ dochody – za 
darmo rehabilitację mają dzieci gdyńskie. Zamierzamy 
znaleźć szkółkę jeździecka, która zacznie prowadzić 
działalność na terenie ośrodka. Część powierzchni stajni 
juŜ teraz wynajmujemy; miesięczny koszt utrzymania 
konia to ok. 1 tys. zł miesięcznie. Finanse ośrodka pro-
wadzone są w pełnej jawności, rachunki opłacane są na 
bieŜąco.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 
najbliŜszą sesję w sprawie ustalenia granic kąpielisk na 
terenie Gdyni – wynik głosowania 4/0/0. 
Następne posiedzenie – 14 maja, godz. 16.00. Poświęco-
ne będzie m.in. sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
miasta za rok 2012. 
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 17 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję, 
2. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XLIIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w spra-
wie zamiany nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości sta-
nowiące własność Gminy Kosakowo – opinia po-
zytywna – 7/0/0 

2. wypowiedzenia porozumienia, dotyczącego 
współdziałania powiatów województwa po-
morskiego w realizacji programu „Sprawna 
Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

3. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
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Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
wschód od ul. Świętokrzyskiej – opinia pozytywna 
– 8/0/0 

4. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, 
Szczeblewskiego i Okrętowej – opinia pozytywna – 
8/0/0. 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – we środę sesyjną, poświęcone będzie 
gospodarce odpadami. 
_____________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-03-26: 
 
10103/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na zakup obrazu stanowiącego nagrodę w 
finale XIV edycji konkursu „Gdynia bez ba-
rier” 

10104/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
wraz z opinią kominiarską na wymianę in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym przy ul. Zamenhofa 4 

10105/13/VI/M - wykonania remontu gminnych 
garaŜy przy ul. Traugutta 9, boks nr 3 oraz 
ul. 3 Maja 22-24 boks 3 i 8 w Gdyni 

10106/13/VI/M - wykonania prac związanych z do-
starczeniem gazu do gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Wojewody Wacho-
wiaka 14-18 w Gdyni 

10107/13/VI/M - zakupu i montaŜu skrzynek pocz-
towych w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

10108/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew i krze-
wów na terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

10109/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew i krze-
wów na terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

10110/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Kcyńskiej 10 w Gdy-
ni 

10111/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wymiany insta-
lacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Zamenhofa 4/34 w Gdyni 

10112/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10113/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie 
pokrywania przez powiat kosztów rehabili-
tacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w 
warsztacie terapii zajęciowej znajdującym 
się w Gdyni 

10114/13/VI/O - wyraŜenia zgody zawarcie aneksu 
do „Umowy uŜyczenia nr 2/2012 z dn. 
8.032012 

10115/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie realizacji zadań z 

zakresu edukacji prozdrowotnej wśród 
uczniów klas III gdyńskich szkół podsta-
wowych 

10116/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie realizacji zadań z 
zakresu edukacji muzycznej dzieci w 2013 
r. 

10117/13/VI/O - zakupu projektora multimedialnego 
i drukarki laserowej dla Szkoły Podstawo-
wej nr 40 w Gdyni z okazji jubileuszu 35– 
lecia istnienia placówki 

10118/13/VI/O - zakupu projektora multimedialnego 
i laptopa dla Zespołu Szkół Ekologicznych 
w Gdyni z okazji uroczystego nadania pla-
cówce imienia prof. Stefana Kozłowskiego 

10119/13/VI/O - zakupu zestawu muzycznego dla 
Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 20- lecia nadania placówce 
imienia śołnierzy Armii Krajowej 

10120/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów z Zespołu Szkół Chłodniczych i 
Elektronicznych na XIII Mistrzostwa Polski 
w Armwrestlingu w m. Gniew 

10121/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród oraz organizacji Międzyszkolnych 
Konkursów: „Nakrywania Stołów – Dzie-
dzictwo i współczesność na regionalnym 
stole”, „Wiedza o Regionie”, organizowa-
nych przez Zespół Szkół Hotelarsko - Ga-
stronomicznych w Gdyni 

10122/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z Gemeinscha-
ftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w 
ramach wymiany międzyszkolnej 

10123/13/VI/O - dofinansowania realizacji progra-
mów edukacyjnych dla szkół ponadgimna-
zjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” oraz 
„Poznaj pracę biologa” organizowanych 
przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich 
placówkach oświatowych 

10124/13/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 
4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu 
nagród dla laureatów XVIII Międzyszkolne-
go Konkursu Ortograficznego 

10125/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników VIII Edycji Mistrzostw Gdyni w 
dwa ognie, którego organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 

10126/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
krytej pływalni dla Gdyńskiej Fundacji ,,Via 
Facti’’ na zorganizowanie zawodów pły-
wackich dla dzieci i młodzieŜy niepełno-
sprawnej w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni 

10127/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 10 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10128/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 4 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10129/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Przemysława 6, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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10130/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 14 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10131/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na aktualizację spotu promu-
jącego Miasto oraz jego emisję w telewizji 
TTM 

10132/13/VI/M - udzielenia zamówienia na opraco-
wanie projektów graficznych materiałów 
promujących Gdynię 

10133/13/VI/S - zmiany umów nr: 
KB/127/SMO/6/W/2013, 
KB/128/SMO/7/W/2013, 
KB/129/SMO/8/W/2013, 
KB/131/SMO/10/W/2013 zawartych w dniu 
5.03.2013 roku 

10134/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji na 
pozwolenie na budowę dla zadania „Re-
mont dachu kompleksu sportowego w Ze-
spole Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w 
Gdyni” 

10135/13/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realiza-
cji projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni 
oraz procedury wdraŜania projektu 

10136/13/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy na rok 2013 i 2014 dotyczącej kon-
serwacji, systemu oddymiania oraz sytemu 
sygnalizacji poŜaru 

10137/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10138/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

10139/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Zawiszy Czarnego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10140/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację szlaku tury-
styki pieszej – „Trójmiejskiego” leŜącego w 
granicach Miasta Gdyni 

10141/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na pokrycie kosztów związa-
nych z organizacją posiedzeń Jury Kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2013” 

10142/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację działań w ramach kampanii 
reklamowej miasta 

10143/13/VI/M - wynajęcia pomieszczenia uŜytko-
wego przy ul. Morskiej 93 Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni 

10144/13/VI/M - zatwierdzenia wyboru oferty za-
kwalifikowanej do II etapu ograniczonego 
przetargu ustnego na najem pomieszcze-
nia uŜytkowego przy ul. Derdowskiego 9-
11 w Gdyni stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

10145/13/VI/P - wyraŜenia zgody na realizację za-
dań związanych z udziałem miasta Gdyni 
w Międzynarodowych Targach PolFish 
2013 w ramach projektu ,,Bothnian Green 
Logistic Corridor” 

10146/13/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykona-
nia budŜetu miasta Gdynia za 2012 rok, 
sprawozdań, o których mowa w art. 265 
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i in-
formacji o stanie mienia Miasta Gdynia 
oraz przedstawienia Radzie Miasta i Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej 

10147/13/VI/K - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR na pokrycie kosztów związa-
nych z organizacją wiosennej edycji Gdyń-
skich Targów Pracy w dniu 23 maja 2013 
roku 

10148/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

10149/13/VI/O - pokrycia kosztów transportu wypo-
saŜenia dydaktycznego do pracowni za-
wodowych otrzymanych w formie darowi-
zny z Regionales Berufsbildungszentrum 
Technik Kiel 

10150/13/VI/O - przekazania dodatkowych środków 
na dofinansowanie kosztów wyjazdu do 
Würzburga (Niemcy) na Zgromadzenie 
Ogólne Stowarzyszenia Miast Laureatów 
Nagrody Europy oraz Spotkanie MłodzieŜy 

10151/13/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru 2013 

10152/13/VI/P - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/815/PB/1/w/2012 

10153/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie zamien-
nego projektu wykonawczego branŜy tele-
technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Roz-
budowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku 
od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego 
do skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

10154/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej kwoty 200.000 
euro na usługę pełnienia funkcji InŜyniera 
Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazyny Tranzy-
towego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. 
Polska 1 w Gdyni” 

10155/13/VI/U - zamówienia usługi dostępu do 
serwisu internetowych informacji dotyczą-
cych zagadnień zamówień publicznych pn: 
„PortalZP” 

10156/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac przygo-
towawczych dla inwestycji budowy kana-
łów deszczowych w ul. Adwokackiej, Ofi-
cerskiej i Mierniczej w Gdyni oraz dla in-
westycji budowy i przebudowy kanałów 
deszczowych w ulicach: śmudzkiej, Kur-
piowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z 
budową urządzeń podczyszczających 
przed wylotem do rzeki Kaczej 

10157/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego do war-
tości 200 000 EUR na usługę nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
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„Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na od-
cinku od skrzyŜowania z ulicą Chylońską II 
do skrzyŜowania z ul. Kcyńską 

10158/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej instalowanych urzą-
dzeń w ramach realizowanego zadania: 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

10159/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb wielo-
razowego uŜytku 

10160/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i przepro-
wadzenie warsztatów oceanograficznych 
dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimna-
zjalnych pn: „Warsztaty oceanograficzne 
dla młodzieŜy” 

10161/13/VI/R - uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu kształtowania przyjaz-
nej przestrzeni publicznej 

10162/13/VI/M - wyraŜenia zgody na potrącenie 
wzajemnych naleŜności spółki akcyjnej 
Miejskie Hale Targowe z siedzibą w Gdyni 

10163/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
koszty sądowe 

10164/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się w 
Gdyni – Cudawianki 2013” 

10165/13/VI/O - wyraŜenia zgody na umorzenie 
nieściągalnej naleŜności 

10166/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/1074/OZ/34/W/2012 z 31.08.2012 r. 

10167/13/VI/O - zmiany załącznika nr 1 ogólnych 
zasad kontraktowania z organizacjami po-
zarządowymi prowadzącymi świetlice so-
cjoterapeutyczne 

10168/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy 
KB/771/OZ/21/W/2011 

10169/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
ścisłego zarachowania do wydawania li-
cencji transportowych, zezwoleń i za-
świadczeń wraz z kosztami przesyłki 

10170/13/VI/S - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn: „Zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki za-
kupowi autobusów hybrydowych zasila-
nych gazem CNG na potrzeby świadczenia 
transportu publicznego w Gdyni” ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

10171/13/VI/P - udzielenie zamówienia do kwoty 14 
000 EURO, na utrzymanie i rejestrację 
domeny www.eRatuszgdynia.pl 

10172/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
podpisania Porozumienia Międzygminnego 
między Gmina Miasta Gdyni oraz Gmina 
Luzino w przedmiocie przejęcia przez 
Gminę Miasta Gdyni od Gminy Luzino za-
dania własnego w zakresie gospodarki od-
padami komunalnymi 

 
2013-03-27: 

 

 
10173/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 

rok 2013 
10174/13/VI/k - zmiany zarządzenia Prezydenta 

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

10175/13/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 

 
2013-03-29: 

 
10176/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

do kwoty 14.000 EUR na promocje miasta 
Gdyni w wydawnictwie "Atlas Samochodo-
wy województwa pomorskiego" 

 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [399] – 24.04.2013 – radna Mirosława Król – 

w sprawie strony internetowej programu 
„Gdynia Rodzinna” – odpowiedź 06.05.2013 

2. [400] – 24.04.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie publikacji zarządzeń Prezydenta 
Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej – 
odpowiedź 06.05.2013. 

3. [401] – 08.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie dróg gminnych utwardzonych 
przy zastosowaniu płyt YOMB w 2013 r. 

4. [402] – 08.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. Borowikowej na Pust-
kach Cisowskich 

5. [403] – 08.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu CO i ogrzewania w bu-
dynku Przychodni Zdrowia przy ul. Legionów 
67 

_________________________________________ 
 


