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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 33 

13 czerwca 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 12.06.08, godz.13.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 13 maja: 
 

W ramach realizacji harmonogramu pracy na rok 

2008 członkowie komisji odwiedzili Stocznię Gdynia 

SA, celem zapoznania się z sytuacją bieżącą i 

perspektywami dla branży stoczniowej. Gospodarzem 

spotkania był radny Jerzy Miotke, kierownik Wydziału 

Elektrycznego i Automatyki. W programie wizyty 

znalazły się: prezentacja filmu reklamowo – 

informacyjnego o stoczni gdyńskiej, zwiedzanie hali 

produkcyjnej, zapoznanie się z pracami montażowymi w 

suchym doku przy budowie dwóch statków: 

kontenerowca i samochodowca oraz dyskusja. Radni 

otrzymali materiały informacyjne, pismo do Premiera RP 

Donalda Tuska skierowane przez Sekcję Krajową 
Przemysłu Okrętowego NSZZ Solidarność oraz 

komunikat Prezesa Zarządu Stoczni Gdynia SA 

Antoniego Poziomskiego. Wizyta komisji zbiegła się z 

decyzją Inwestora Amber Sp. z o.o. o wycofaniu się z 

udziału w inwestycji w Stoczni Gdynia S.A. Zarząd 

stoczni zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa o 

kontynuowanie procesu prywatyzacji przy normalnym, 

bieżącym jej funkcjonowaniu (zgodnie z zawartymi 

kontraktami w roku 2008 ma zostać oddanych 9 statków). 

Uzyskano zapewnienie o dalszym prowadzeniu rozmów i 

działań prywatyzacyjnych.  

Wizytę zakończono zwiedzaniem. 

___________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 20 maja: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał 

wnoszonych na sesję RMG 28 maja br. 

3. Ustalenie terminu i tematyki kolejnego 

spotkania. 

Ad. 1 Posiedzenie rozpoczął przewodniczący 

komisji Marcin Horała, stwierdzając kworum i witając 

radnych oraz gości: Panią Alicję Helbin – Zastępcę 
Skarbnika MG, Dyrektora BPPMG p. Marka 

Karzyńskiego, Konserwatora Zabytków MG Roberta 

Hirscha, Wiceprezydentów Marka Stępę i Bogusława 

Stasiaka oraz radnego Rafała Geremka. 

Ad. 2. Przystąpiono do omawiania projektów 

uchwał wnoszonych na sesję w dniu 28 maja: 

a) Druk 4.32. - zmiany Uchwały w 

sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów                           

i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 

uchwały budżetowej – referował radny Rafał Geremek, 

który wyjaśnił powody wnoszenia projektu: 

doprecyzowanie procedur i zintensyfikowanie prac rady 

nad projektem budżetu złożonym do 15 listopada przez 

Prezydenta, umożliwienie radnym kompleksowe 

zapoznanie się ze wszystkimi pozycjami budżetowymi 

oraz ustalenie jednoznacznej kodyfikacji postępowania. 

Projektodawcy podkreślają rangę uchwał budżetowej i 

absolutoryjnej, nad którymi praca rady powinna być 
bardziej pogłębiona. Proponowane zmiany nie wpłyną na 

zwiększenie prac wydziału budżetu lub wydłużenie 

terminu przyjęcia uchwały. Pani A. Helbin stwierdziła, że 

radni mogą zgłaszać wnioski dot. kształtu budżetu, 

wskazując źródła finansowania na pokrycie 

proponowanych dochodów i wydatków. Zaznaczyła, że 

urzędnicy muszą mieć czas na przygotowanie na 

grudzień ostatecznej wersji uchwały. Wyraziła obawy co 

do zachowania wymaganych terminów. Radny Andrzej 

Bień stwierdził, że propozycje zawarte w projekcie nie 

zawierają merytorycznie pozytywnej zmiany. Radni 

zgłaszając swoje wnioski już teraz przyczyniają się do 

kreowania budżetu. Radny R. Geremek poprosił panią 
Skarbnik o uwagi do projektu uchwały (w imieniu 

wydziału). Opinia pozytywna - głosowanie: 2/1/1. 

b) Referował Wiceprezydent Marek 

Stępa, udzielając wyjaśnień do treści projektów uchwał, 

które zaopiniowano w głosowaniu: 

• - Druk 4.4. – w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon Mola Rybackiego - opinia pozytywna - głosowanie: 

4/0/0. 

• - Druk 4.5 - w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic 

Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej Opinia pozytywna 

- głosowanie: 4/0/0. 

• - Druk 4.8. - w sprawie skargi z dnia 

24 kwietnia 2008 r. złożonej przez Stowarzyszenie 

Gdynia SOS na uchwałę nr XV/355/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki 

i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; Opinia 

pozytywna - głosowanie: 4/1/0. 

• - Druk 4.9. - w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XV/355/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego 

złożonego przez Stowarzyszenie Gdynia SOS; Opinia 

pozytywna - głosowanie: 4/1/0. 

• - Druk 4.10 – w sprawie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/400/08 z 

dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gdyni złożonego przez Antoniego 

i Janinę Aniołkowskich; Opinia pozytywna - głosowanie: 

5/0/0. 

• - Druk 4.11 – w sprawie skargi 

złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę 
XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego; Opinia pozytywna - 

głosowanie: 4/1/0. 

c) Referował Konserwator Miejski p. Robert 

Hirsch: 

- Druk 4.15 – w sprawie przyznania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta 

Gdyni; Prelegent po krótkim omówieniu złożonych 

wniosków o dotacje przedstawił zdjęcia finansowanych 

zabytków Gdyni i udzielił informacji o planowanym 

zakresie prac za środki z budżetu Miasta. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 

d) Referowała Z-ca Skarbnika p. Alicja Helbin: 

    - Druk 4.1. w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/349/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/0.  

e) Referował Wiceprezydent Bogusław Stasiak. 

Omówił projekty, które kolejno przyjęto w głosowaniu: 

- Druk 4.17. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w 

celu poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej - Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.18. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Bosmańskiej nr 120 w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego; Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.19. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej w celu 

poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej, 

stanowiącej własność osoby fizycznej; Opinia pozytywna 

– głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.20. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej 

użytkownika wieczystego; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.21. w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonych przy ul. Zapotocznej na 

nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej; 

Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.22. w sprawie zamiany nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w 

użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nova”, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy 

Miasta Gdyni; Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.23 w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

od Skarbu Państwa przez Gminę Miasta Gdyni 

nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową z ulicy 

Puckiej; Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.24 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej przy 

ul. Cechowej - Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

- Druk 4.25 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej; Opinia 

pozytywna – głosowanie: 5/0/0 

Pan Wiceprezydent udzielił również wyjaśnień 
w sprawie poruszonej w interpelacji złożonej przez 

radnego Bogdana Krzyżankowskiego, a dotyczącej 

działki leżącej przy ul. II MPS w Gdyni oraz braku 

miejsc parkingowych na Osiedlu Leśniczówka w 

zasobach Sp. Mieszk. „Bałtyk”. Odpowiedź na zawarte w 

interpelacji pytania zostanie udzielona po uzyskaniu 

informacji od Zarządu Spółdzielni o planach 

zagospodarowania terenów pod miejsca parkingowe, a 

także o decyzji właściciela przedmiotowej działki co do 

ew. zmiany sposobu jej wykorzystania (sprzedaży).  

Poinformował również, że zostało wydane 

zarządzenie Prezydenta o wykonaniu progów 

zwalniających przy ul. Śląskiej 51.  

e) Referował Wiceprezydent Michał Guć – 

aneks do porządku obrad – projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania programów rewitalizacji 

części dzielnic Mały Kack i Działki Leśne, rejon ulic: 

Wileńskiej, Wołyńskiej, Kazimierza Górskiego, 

Sportowej, Olimpijskiej, Stryjskiej oraz części dzielnic 

Śródmieście i Kamienna Góra, rejon ulic: Zawiszy 

Czarnego, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer 

Kościuszki, Aleja Jana Pawła II oraz Parku Rady Europy 

i Placu Grunwaldzkiego - możliwość uzyskania 

dodatkowych, ważnych punktów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 

Opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/0.  

Ad. 3. Ustalono termin kolejnych posiedzeń: 
1. 10 czerwca 2008 r. godz. 17.00 z udziałem 

zaproszonych gości: Naczelnika Wydziału Inżynierii 

Ruchu Jacka Oskarbskiego, Naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych Jolanty Steppy, Wiceprezydenta Marka 

Stępy i Wiceprzewodniczącego RMG Jerzego Miotke. 

Problematyką spotkania mają być sprawy społeczne 

(przydział lokali dla osób niepełnosprawnych, zmiana 

zasad) oraz zagadnienia związane z planami i wnioskami 

dot. zmian w ruchu drogowym w Gdyni. Przewodniczący 

poprosił członków komisji o przesyłanie pocztą 
elektroniczną pytań i propozycji do rozpatrzenia na 

posiedzeniu.  

2. 17 czerwca 2008 r. godz. 17.00 – sprawy 

związane z sesją. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

___________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 21 maja: 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 16 

kwietnia 2008r, . 

4. Omawianie projektów uchwał wnoszonych na 

sesję kwietniową.  
5. Działania promujące program szczepień  

przeciw HPV i organizacja przebiegu tego 

programu profilaktycznego.  

6. Wolne wnioski. 

7. Korespondencja. 

8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 

komisji. 

Ad 1. 

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący komisji, radny 

Bogdan Krzyżanowski.  

Ad 2.  

Członkowie komisji przyjęli bez uwag propozycje 

Przewodniczącego odnośnie kolejności rozpatrywania 

poszczególnych projektów uchwał. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 6 gł. za.  

Ad 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto 

jednogłośnie: 6 gł. za. 

Ad 4. 

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 

4.1. – w spr. zmiany uchwały RMG /…/ w spr. 

uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008: 

Proponowane zmiany w części dochodowej i wydatkowej 

budżetu omówił – zgodnie z treścią załącznika – 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za.  

4.3. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. określenia 

zadań, na które przeznacza się środki z PFRON: 

Jak informował prezentujący projekt K. Szałucki, zmiany 

wynikają z potrzeby dostosowania alokacji środków do 

zgłoszonych potrzeb.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za.  

4.32 – w spr. zmiany Uchwały w spr. procedury 

uchwalania budżetu …: 

Na prośbę Przewodniczącego komisji, przesłanki 

wniesienia projektu pod obrady RM omówił radny Rafał 

Geremek.  

W przekonaniu projektodawców procedura uchwalania 

budżetu wymaga uzupełnienia o elementy zwiększające 

udział radnych w podejmowaniu ostatecznych decyzji w 

przedmiotowym zakresie. Wynika to z interpretacji  

przepisów ustawy o samorządzie gminnym, odnoszących 

się do prac związanych z uchwalaniem budżetu i 

udzielaniem absolutorium. Zdaniem autorów projektu 

wszyscy radni powinni mieć możliwość zapoznania się z 

projektem budżetu w pierwszym czytaniu, które 

odbywałoby się na sesji poświęconej  wyłącznie 

budżetowi. Kolejnym etapem byłaby praca w komisjach i 

przekazanie poprawek komisji do drugiego czytania, tj. 

do Komisji Budżetowej  (taka procedura w istotny sposób 

zmieniłaby wagę pracy tej komisji). Kolejny etap to 

trzecie czytanie, podczas którego rada  decydowałaby o 

ostatecznym kształcie budżetu, w tym o uwzględnieniu 

bądź nie poprawek odrzuconych przez Komisję 
Budżetową.  
Intencją projektodawców jest więc zmiana sposobu pracy 

rady nad budżetem, bez jednoczesnego nakładania na 

wydziały i prezydentów dodatkowych zadań. Tym 

samym to, co stanowiło prawo radnego (udział w pracach 

budżetowych), stałoby się jego obowiązkiem.  

W wyniku dyskusji (z udziałem Skarbnika Miasta Gdyni) 

radny R. Geremek zdecydował o potrzebie wniesienia 

poprawki do § 5a, zgodnie z którą pkt 4. brzmiałby 

następująco: „Pierwsze czytanie odbywa się na sesji 

zwykłej, w pierwszym dniu roboczym po terminie 

złożenia projektu przez Prezydenta i obejmuje …”  

(dalszy tekst jak w projekcie).  

Projekt z uwzględnieniem poprawki (j.w.) został przyjęty 

następującym stosunkiem głosów: 4/0/3.  

4.2. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania /…/ z tytułu zawarcia umowy o 

świadczenie publicznych usług przewozowych …: 

Projekt przedstawił Dyrektor ZKM, pan Olgierd 

Wyszomirski.  

W związku z pytaniem radnego Jerzego Miotke o 

możliwość dokonywania korekt kwot zaciągniętych 

zobowiązań pan O. Wyszomirski stwierdził, że jeśli 
prognoza okaże się nietrafna, nie wykluczone, że 

zaistnieje konieczność zwrócenia się do rady o dokonanie 

stosownych zmian. Pan Wyszomirski zapewnił, iż w 

razie takiej potrzeby, stosowne wnioski będą składane w 

okresie tworzenia uchwały budżetowej.  

Opinia pozytywna: 5/0/2 

4.13 – w spr. ustalenia górnych stawek opłaty /…/ za 

usługi w zakresie odbierania /.../ odpadów komunalnych 

oraz nieczystości ciekłych: 

Projekt omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  

Radny R. Geremek przypomniał o swojej interpelacji, w 

której powołuje się na skargi mieszkańców co do 

podnoszenia przez „Sanipor” cen powyżej 

maksymalnych stawek. Radny pytał o działania, jakie 

będą podjęte w stosunku do „Saniporu” w razie 

stwierdzenia stosowania przez firmę tego rodzaju 

praktyk.  

Wiceprezydent E. Łowkiel oświadczyła, iż umowy, w 

których zawarto ceny przekraczające maksymalne stawki, 

są z mocy prawa nieważne. „Sanipor” powinien takie 

umowy zmienić.  
Radny R. Geremek stwierdził, iż wskazane byłoby, aby 

gmina chroniła interes mieszkańców, wobec których 

stosowane są praktyki niezgodne z lokalnym prawem 

(uchwałą RM). 

Radny wniósł o zapoznanie go z wnioskami jakie 

przyniosą kontrole, które – zgodnie z treścią odpowiedzi 

na przywołaną interpelację – mają być, z ramienia 

urzędu, przeprowadzone.  

Opinia  pozytywna: 6/0/1 

4.12 – w spr. Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Gdyni: 

Projekt prezentowała Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Zdaniem radnego R. Geremka liczba osób korzystających 

z pojemnika o pojemności 110 l powinna być 
podniesiona do 6. (tabela w § 13). 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

 4.27 – w spr. zbycia środka trwałego – karetki 

pogotowia: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

Aneks do porządku obrad XX Sesji RMG – projekt 

uchwały w spr. zasad usytuowania /…/ miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży: 

Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za.  

Aneks do porządku obrad XX Sesji – projekt uchwały w 

spr. zmiany Uchwały /…/ dotyczącej przyjęcia do 

realizacji Gdyńskiego Powiatowego Programu na Rzecz 

Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 

2008m – 2013: 
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Wniesienie projektu pod obrady RM uzasadniła 

Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za.  

Ad 5. 

Wiceprezydent E. Łowkiel potwierdziła stwierdzenie 

Przewodniczącego komisji, iż gdyński program szczepień 
przeciw HPV zyskał już rozgłos, czego dowodem było 

zaproszenie Wiceprezydent przez Kancelarię Prezydenta 

RP do udziału w konferencji nt. zdrowia kobiet, na której 

pani E. Łowkiel w krótkim wystąpieniu prezentowała 

założenia programu.  

Realizacja programu rozpocznie się w czerwcu b.r. 

(pierwsze szczepienie). Realizacja drugiego szczepienia 

wskazana jest po 2. miesiącach (nie wcześniej niż po 

1.miesiącu). Podpisano umowy z przychodniami, w 

których zaleca się przeprowadzenie drugiego szczepienia 

po 2. miesiącach.  

Trwają prace nad spotem telewizyjnym na temat 

programu. Prezydent Miasta Gdyni wyśle do rodziców 

dziewczynek pismo zapraszające do skorzystania ze 

szczepienia.  

Zakłada się, że cykl szczepień winien się zmieścić w 12. 

miesiącach. 

Ad 6.  

Radni J. Miotke i R. Geremek wnioskowali o 

usprawnienie pracy na posiedzeniach komisji.  

Ad 7.  

Wobec braku korespondencji punkt nie został 

zrealizowany.  

Ad 8.  

Stały termin posiedzeń: trzecia środa miesiąca; godz. 17. 

______________________________________________ 

 

Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 27 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na 

sesje w dniu 28 maja. 

3. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad. 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji 

Marcin Wołek, witając radnych i gości. 

Ad. 2. Przystąpiono do opiniowania projektów uchwał, 

oznaczonych zgodnie z porządkiem obrad RMG: 

a)  Referował Dyr. ZKM prof. dr hab. O. Wyszomirski 

• Druk 4.2 – w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta 

Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu 

zawarcia umowy o świadczenie publicznych 

usług przewozowych w zakresie komunikacji 

trolejbusowej i części komunikacji autobusowej 

w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej na 

okres 8 lat – zobowiązanie wynika z 

konieczności przeprowadzenia zamówienia 

publicznego usług przewozowych w zakresie 

całej komunikacji trolejbusowej i części 

komunikacji autobusowej w związku z 

wypowiedzeniem umów przez 

przedsiębiorstwa komunikacyjne. PKT oraz 

PKA dążą do zapewnienia sobie odpowiednich 

środków na realizacje zawartego porozumienia 

w sprawie wynagrodzeń i na reprodukcję 
taboru oraz świadczenia usług na rzecz 

Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 

Zatoki Gdańskiej. Na kwotę zobowiązania 

składają się kwoty wynikające z prognoz 

wzrostu wynagrodzeń sektorowych, cen oleju 

napędowego letniego, cen energii elektrycznej, 

cen towarów i usług konsumpcyjnych (Oprac. 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), a 

także dane własne dot. prędkości 

eksploatacyjnej w sieci gdyńskiej komunikacji 

miejskiej. Po krótkiej dyskusji projekt uchwały 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1. 

b)  Referował Skarbnik Miasta prof. dr hab. K. Szałucki  

• Druk 4.1 – w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/349/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; 

Pan Skarbnik zwrócił uwagę na kolejne punkty 

uzasadnienie do uchwały, opisujące 

szczegółowo zmiany budżetowe, wyjaśniając 

ich pochodzenie. Udzielił również wyjaśnień 

dot. braku przeciwwskazań prawnych 

podejmowania uchwały dot. budżetów lat 

następnych w zakresie wydatków 

nieinwestycyjnych. Opinia pozytywna – 

głosowanie 8/0/0. 

c) Referował radny Rafał Geremek 

• Druk 4.32 – w sprawie zmiany Uchwały w 

sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 

rodzajów i szczegółowości materiałów 

towarzyszących projektowi uchwały 

budżetowej; Obawy zgłaszane przez radnych 

dotyczyły możliwości nie dotrzymania 

terminów związanych z przyjęciem uchwały 

budżetowej w grudniu. Przewodniczący RMG 

Stanisław Szwabski zawnioskował, aby po 

debacie nad projektem uchwały na sesji RM, 

odesłać go do komisji celem ponownego 

rozpatrzenia. Wniosek został przyjęty w 

głosowaniu: 5/0/3 – tym samym komisja 

odstąpiła od opiniowania projektu. 

d) Referował Z-ca Dyr. MOPS Jarosław Józefczyk 

• Projekt wnoszony aneksem na sesję w sprawie 

zmiany uchwały nr XIX/466/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczącej 

przyjęcia do realizacji Gdyńskiego 

Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu 

Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 

2008 – 2013 w brzmieniu zgodnym z treścią 
załącznika; Do programu wnosi się zapisy z 

obszaru edukacji i rozwoju kadr 

gospodarczych. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 7/0/0. 

e) Referował Konserwator Zabytków MG Robert Hirsch: 

• Druk 4.15 – w sprawie przyznania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, niestanowiących własności 

Gminy Miasta Gdyni; Po omówieniu wniosków 

złożonych w II naborze zgodnie z 

Regulaminem z 2004 r. (uchwała RMG), 

Przewodniczący RMG St. Szwabski złożył 

wniosek o przywrócenie Domu Kuracyjnemu 

pierwotnego przeznaczenia (obecnie budynek 

mieszkalny). Wniosek został przyjęty w 

głosowaniu: 8/0/0. Projekt uchwały uzyskał 

pozytywna opinię w głosowaniu: 8/0/0. 

f)  Referowali Wiceprezydent dr inż. arch. M. Stępa oraz 

Dyr. BPP Marek Karzyński 

• Druk 4.4 – w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola 

Rybackiego; Wykonanie planów poprzedzone 

zostanie przygotowaniem studiów 

zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujących teren, który powinien być 
włączony do Śródmieścia Gdyni. Skarb 

Państwa nosi się z zamiarem prywatyzacji 

„Dalmoru”, właściciela tych nieruchomości, 

które powinny być zagospodarowywane 

według propozycji gminy. Ruchy 

własnościowe będą mogły odbywać się ze 

świadomością możliwości takiego 

zagospodarowania. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0.  

• Druk 4.5 – w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic 

Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej; plan 

uznaje stan istniejący na terenach pokrytych w 

większości przez zabudowę jednorodzinną o 

niskiej intensywności (rezydencjonalną). 
Tereny należące do gminy przeznaczone 

zostały do zabudowy wielorodzinnej 

(autopoprawka wnosi dopuszczenie lokalizacji 

usług edukacyjnych i opiekuńczych nad 

małymi dziećmi) z pasem usług oddzielających 

inwestycje mieszkalne od cmentarza (z 

planowaną budową parkingu 

przycmentarnego). Część terenów prywatnych 

zarezerwowano na sport i rekreację. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 8/0/0 

• Druk 4.8 – w sprawie skargi z dnia 24 kwietnia 

2008 r. złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia 

SOS na uchwałę nr XV/355/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 

Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; 

Opinia pozytywna – głosowanie: 5/1/1. 

• Druk 4.9 – w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa dot. uchwały nr XV/355/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 

Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego 

złożonego przez Stowarzyszenie Gdynia SOS; 

Opinia pozytywna – głosowanie: 5/1/1. 

• Druk 4.10 – w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr XVII/400/08 z 

dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni 

złożonego przez Antoniego i Janinę 
Aniołkowskich; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.11 – w sprawie skargi złożonej przez 

Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę 
XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 

grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego; Opinia 

pozytywna – głosowanie: 5/1/1. 

g) Projekty uchwał złożone przez Wiceprezydenta 

Bogusława Stasiaka 

• Druk 4.17 – w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy MG położonej przy ul. B. 

Krzywoustego w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.18 – w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy MG, położonej 

przy ul. Bosmańskiej nr 120 w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.19 – w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Chylońskiej w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej 

oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej, 

stanowiącej własność osoby fizycznej; Opinia 

pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.20 – w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Orłowskiej 8a na rzecz jej użytkownika 

wieczystego; Opinia pozytywna – głosowanie: 

8/0/0. 

• Druk 4.21 – w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. 

Zapotocznej na nieruchomości stanowiące 

własność osoby fizycznej; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.23 – w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

od Skarbu Państwa przez Gminę Miasta Gdyni 

nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową z 

ulicy Puckiej; Opinia pozytywna – głosowanie: 

8/0/0. 

• Druk 4.24 – w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości przeznaczonych pod 

przebudowę drogi publicznej przy ul. 

Cechowej; Opinia pozytywna – głosowanie: 

8/0/0. 

• Druk 4.25 – w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Orłowskiej; Opinia pozytywna – głosowanie: 

8/0/0. 

h) Pozostałe projekty uchwał 

• Druk 4.26 – w sprawie wyrażenia zgody na 

udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Visual 

Cities, Urban Planning for Attractive Cities, 

dofinansowanego z programu Regionu Morza 

Bałtyckiego 2007 – 2013; Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

• Druk 4.28 – w sprawie desygnowania 

przedstawicieli RMG do prac w Związku Miast 

Bałtyckich – zmiana uchwały. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

• zawarcia umowy o współpracy pomiędzy 

miastem Gdynia i miastem Kunda (Republika 

Estońska) (Z ANEKSU). Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 
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• przystąpienia do opracowania programów 

rewitalizacji części dzielnic Mały Kack i 

Działki Leśne, rejon ulic: Wileńskiej, 

Wołyńskiej, Kazimierza Górskiego, Sportowej, 

Olimpijskiej, Stryjskiej oraz części dzielnic 

Śródmieście i Kamienna Góra, rejon ulic: 

Zawiszy Czarnego, Armii Krajowej, 

Borchardta, Skwer Kościuszki, Aleja Jana 

Pawła II oraz Parku Rady Europy i Placu 

Grunwaldzkiego (Z ANEKSU); Opinia 

pozytywna – głosowanie: 7/0/1. 

Ad. 3. Przewodniczący podziękował radnemu Jerzemu 

Miotke za zorganizowanie spotkania komisji w Stoczni 

Gdyni S.A. Kolejne posiedzenia komisji poświecone 

będą planom rozwojowym SKM oraz (we wrześniu, 

wspólnie z Kom. Gosp. Mieszkaniowej RMG) 

problematyce komunalnej gospodarki mieszkaniowej 

(zasady i perspektywy działań na lata kolejne). W 

czerwcu planowane są dwa spotkania komisji: 10.06 oraz 

19.06. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 28 maja: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 28 

maja 2008 r. 

Ad. 1 

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń. 
Ad. 2 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 

rok 2008 przedstawiła zastępca skarbnika Miasta, p. 

Alicja Helbin. Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Projekt uchwały w sprawie dotacji dla zabytków (4.15) 

przedstawił Miejski Konserwator Zabytków, p. Robert 

Hirsch. W terminie składania wniosków (do 31.03.08) 

złożonych zostało przez właścicieli 5 wniosków o 

dotacje. 4 z nich spełniły wymogi formalne i zostały 

zarekomendowane Radzie na najbliższą sesję. Opinia 

pozytywna – 5/0/0. 

Komisja prosi Konserwatora Zabytków o informację, 
które z zabytków są przeznaczone do renowacji. 

Przewodnicząca zaproponowała termin objazdu po 

zabytkach – 19 czerwca, godz. 13.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 28 maja: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian budżetu na rok 2008. 

Ad. 1 

Projekt przedstawił Skarbnik Miasta. Komisja 

zaopiniowała projekt pozytywnie – 12/0/0. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 28 maja: 
 

Komisja spotkała się w celu wniesienia autopoprawki do 

uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom na 

Chwarznie. Zamiast „Prymasa Tysiąclecia” jedna z ulic 

otrzyma nazwę „Kardynała Wyszyńskiego”. Uznano, że 

taka forma nazwy, zbliżona do nazw nadawanych ulicom 

sąsiednim („ojca Pio”, „siostry Faustyny”), wprowadzi 

porządek w nazewnictwie. Użycie nazwiska patrona ulicy 

ułatwi również ewentualną identyfikację osoby przez 

zainteresowanych. 

Wynik głosowania za autopoprawką – 4/0/0. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 9 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję rady. 

2. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 

Komisja zdecydowała o wniesieniu pod obrady 

najbliższej sesji 2 projektów uchwał w sprawach: 

1. zwolnienia z opłat za dokonanie zmian we wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia 

z opłat osób ubiegających się o wydanie 

dokumentów stwierdzających uprawnienie do 

kierowania pojazdem lub o wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadkach, 

gdy konieczność wydania nowego dokumentu 

wynika ze zmian administracyjnych uchwalonych 

przez Radę Miasta Gdyni – uchwała ta zwalnia z 

opłat za wydanie nowego dokumentu osoby 

ubiegające się o wymianę prawa jazdy, dowodu 

rejestracyjnego oraz wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej w przypadku, gdy  konieczność 
wymiany tych dokumentów jest skutkiem zmiany 

nazwy ulicy, uchwalonej przez Radę Miasta. Wynik 

głosowania za wniesieniem projektu – 4/0/0. 

2. zmiany nazwy niektórych ulic w Gdyni – zmianie 

ulegną nazwy 4 ulic w Redłowie, dotychczas 

noszących imiona działaczy komunistycznych. 

Osoby te, jako działające na szkodę Państwa 

Polskiego, nie powinny być patronami ulic. 

Zdecydowano zatem zmienić nazwy tym 4 ulicom, 

nadając im imiona wybitnych współczesnych 

pisarzy i poetów (Herberta, Miłosza, Czapskiego, 

Kisielewskiego. Wynik głosowania – 4/0/0. 

Ponadto komisja zapoznała się z projektem uchwały w 

sprawie uzupełniającego wyboru ławników sądowych, 

przygotowanym przez Zespół ds. wyboru ławników. 

Ad. 2 

Następne posiedzenie – w razie konieczności – przed 

sesją. 
______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-05-27: 

 

6301/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Kamienna 

Góra i Śródmieście w Gdyni rejon ulic 

Słowackiego Krasickiego i Al. Marszałka 

Piłsudskiego 
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6302/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Chwarzno 

- Wiczlino w Gdyni rejon łącznika 

gdyńskiego Trasy Kaszubskiej 

6303/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Pogórze i 

Obłuże w Gdyni rejon ulic adm. J. Unruga 

i Płk. S. Dąbka 

6304/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni rejon Skweru 

Kościuszki oraz łącznika ul. Jana z Kolna i 

10 Lutego 

6305/08/V/K spisania z ewidencji księgowej 

należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 
6306/08/V/R akceptacji aneksu nr 3/2008 do 

umowy KB/7/MOPS/2007 dotyczącej 

prowadzenia schroniska dla osób 

bezdomnych uzależnionych od alkoholu z 

terenu Gdyni 

6307/08/V/O skierowania do Dyrektora Izby 

Skarbowej w Bydgoszczy wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej 

6308/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 

uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu 

Formacji Gimnastyczno – Tanecznych 

GIM- Show 2008 organizowanego przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 

6309/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód 

rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo przeznaczonej pod budowę 
drogi publicznej 

6310/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód 

rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo przeznaczonej pod budowę 
drogi publicznej 

6311/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód 

rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo przeznaczonej pod budowę 
drogi publicznej 

6312/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Miętowej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6313/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Raduńskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia. 

6314/08/V/M ustalenia wykazu lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Miasta 

Gdyni przewidzianych do wynajęcia w 

drodze publicznego nieograniczonego 

przetargu ustnego oraz regulaminu 

przetargu 

6315/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/29/MGG/11/D/08 dotyczącej 

ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa 

6316/08/V/U uregulowania należności z tytułu 

użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne 

gruntów leśnych wyłączonych z produkcji 

za rok 2008 

6317/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni 

6318/08/V/S zmiany Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Gdyni 

6319/08/V/S zmiany struktury wewnętrznej 

wydziałów i zadań referatów Urzędu 

Miasta Gdyni 

6320/08/V/S zmiany szczegółowego podziału zadań 

pomiędzy Prezydentem, 

wiceprezydentami, sekretarzem i 

skarbnikiem miasta Gdyni 

6321/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 

SK/527/OK/23-W/2008 na organizację 
pięciu spektakli Teatru Gościnnego; Małe 

formy z wielkimi aktorami 

6322/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Obłuże festynu rekreacyjnego 

pod hasłem „Rejs dookoła świata” 

6323/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Babie Doły festynu rodzinnego 

pod hasłem „Rozpoczęcie lata” 

6324/08/V/S wyrażenia zgody na zakup materiałów 

biurowych 

6325/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

6326/08/V/P organizacji finału II edycji konkursu 

„Jak żyć w przyjaźni” 

6327/08/V/S zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 

5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni 

dotyczącego Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

6328/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie projektu 

zamiennego projektu budowlanego i 

wykonawczego na budowę kanalizacji 

deszczowej w ul. Wendy 

6329/08/V/U akceptacji treści umowy 

KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie 

zadania: „Geodezyjne wydzielenie 

nieruchomości przeznaczonych pod 

rozbudowę ul. Chwaszczyńskiej i budowę 
ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 

6330/08/V/U akceptacji treści umowy 

KB/634/UI/239-W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 
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branży drogowej na przebudowę ulicy 

Nasypowej i Zielonej 

6331/08/V/U wszczęcia postępowania  o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego do 206.000 EUR na 

wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia: 

„Remont podstacji prostownikowych do 

zasilenia sieci trakcyjnej trolejbusowej na 

terenie miasta Gdyni” 

6332/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie nadzoru 

autorskiego nad realizacją inwestycji: 

Przebudowa ul. Mylnej” 

6333/08/V/U akceptacji aneksu do umowy 

KB/731/UI/286/W/2007 na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej na rozbudowę 
Pomorskiego Parku Naukowo – 

Technologicznego w Gdyni 

6334/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/595/UI/217-W/2007 na wykonanie 

opracowania projektu budowlanego i 

wykonawczego przebudowy kanałów 

deszczowych w ul. Ejsmonda 

6335/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/484/UI/159/W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

regulacji rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. 

Mikołaja i Hutniczej 

6336/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej przepompowni 

ścieków zlokalizowanej przy Al. Marsz. 

Piłsudskiego 

6337/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/360/UI/116/W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

budowy kanalizacji deszczowej w ulicach 

Arciszewskich i Muchowskiego 

6338/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/719/UI/282-W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

oświetlenia ul. Zielonej 

6339/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/267/UP/63/W/2008 na wykonanie 

projektu budowy i przebudowy 

infrastruktury technicznej w ulicach 

Nasypowej i Zielonej 

6340/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/84/UI/35-W/2007 na wykonanie 

opracowania projektu budowlanego i 

wykonawczego przebudowy i budowy 

kanału deszczowego w rejonie ulic 

Nasypowej i Zielonej 

6341/08/V/P organizacji Gdyńskiego Forum 

Pozarządowego 

6342/08/V/P druku raportu ze współpracy Gdyni z 

organizacjami pozarządowymi  

6343/08/V/P zawarcia umowy z firmą wystawiającą 
się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy 

„Kieler Woche” 

6344/08/V/P przyznania Nagród Prezydenta Miasta 

Gdyni dla laureatów VII edycji Festiwalu 

Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 

Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2008” 

6345/08/V/P powierzenia działań promujących 

imprezę miejską „Lato zaczyna się w 

Gdyni – Świętojańska Carnival 2008” 

Sopockiej Grupie Marketingowej sp. z o.o. 

6346/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy 

Mały Kack „Gdynia Morska i Bezpieczna” 

w ramach konkursu „Bezpieczna 

dzielnica” 

6347/08/V/O upoważnienia pana Wiesława 

Kosakowskiego, dyrektora III LO  

6348/08/V/O upoważnienia pani Łucji Chaberek – 

dyrektora Gimnazjum nr 4 w Gdyni  

6349/08/V/O przeznaczenia środków finansowych 

na zorganizowanie finału powiatowego 

konkursu dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych i policealnych 

województwa pomorskiego „Bogactwo 

energetyczne natury” 

6350/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni dla 

Stowarzyszenia „ARTANGO” 

6351/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót 

budowlanych w rejonie usytuowania 

tablicy informacyjnej dotyczącej Janka 

Wiśniewskiego w ramach projektu 

„Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego 

w Gdyni – etap II”  

6352/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/204/UI/57/W/2007 na wykonanie 

zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie 

nieruchomości przeznaczonych pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon 

ulic Wiczlińskiej i Suchej 

6353/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/265/UI/83/W/2007 na wykonanie 

zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie 

nieruchomości przeznaczonych pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon 

ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i 

Śliskiej” 

6354/08/V/U akceptacji aneksu nr 5 do umowy 

KB/316/UI/101/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oraz studium wykonalności dla 

przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa 

systemów kanalizacji zbiorczej i 

zaopatrzenia w wodę na obszarze 

aglomeracji Gdynia” 

6355/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy 

KB/234/UI/51/W/2008 na wykonanie 
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dróg eksploatacyjnych i dojazdowych do 

przepompowni ścieków sanitarnych 

projektowanych w obszarze Gdyni Zachód 

6356/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie opracowania 

analizy i prognozy wskaźników 

efektywności dla studium wykonalności 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i 

Sopocie w zakresie zarządzania 

transportem publicznym 

6357/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót 

budowlanych i projektowych w ramach 

projektu „Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” 

6358/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie 5000 egzemplarzy planu Gdyni 

6359/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie w dwutygodniku „Namiary na 

Morze i Handel” emisji reklamy 

promującej miasto z okazji VIII 

Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego Gdynia 2008” 

6360/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR przez 

Gminę Miasta Gdyni moderacji 

Konferencji Końcowej panu Piotrowi 

Tamowiczowi w ramach projektu 

www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie z 

umową dofinansowania nr 

Z/2.22/II/2.6/004/06/U/06 

6361/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Hutniczej nr 40 będącej własnością 
Skarbu Państwa 

6362/08/V/M podpisania aneksu do umowy zawartej 

pomiędzy gminą Gdynia a Markiem 

Jerzym Straszewskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą Marek 

Straszewski 

6363/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni przy 

ul. Króla Jana III będącej własnością 
Skarbu Państwa 

6364/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

gminy nieruchomości niezabudowanej 

ozn. na km 39, jako działka nr 289/11 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

6365/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na renowację planów miasta 

oraz tablic informacyjnych 

6366/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

druk trzech plakatów „Mistrzostwa Świata 

w Odpoczywaniu” 

6367/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na promocję miasta w 

magazynie „Wiadomości Turystyczne” 

6368/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na opracowanie 

szczegółowej koncepcji szlaku 

kulinarnego w Gdyni oraz jego realizację 
6369/08/V/M zatwierdzenia projektu porozumienia 

oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta 

dotyczących wypłaty wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z gruntu 

6370/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni 

6371/08/V/S zmiany zarządzenia nr 9 z 28 czerwca 

2002 r. w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia egzaminów w zakresie 

wykonywania transportu drogowego 

taksówką  
6372/08/V/R zawarcia umowy z fundacją 

„Pomocna Dłoń” z Kościerzyny na 

przyjęcie do realizacji zadania: 

zapewnienie całodobowej opieki wraz z 

wychowaniem w formie placówki 

rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 

rodzin naturalnych 

 

2008-05-28: 

 

6375/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

6376/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 

8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 

2008 rok 

6377/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 

8.01.2008 r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacjidochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 

rok 

6378/08/V/P przekazania środków pieniężnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 

 

2008-06-03: 

 

6379/08/V/P wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie z wolnej 

ręki na organizację i realizację XXXIII 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 

Gdyni 

6380/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

budowę i zainstalowanie na serwerze 

wirtualnym systemu służącego do 

zbierania informacji na temat 

przedwojennych mieszkańców Gdyni 
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6381/08/V/P realizacji cyklu imprez kulturalnych 

Rady Dzielnicy Oksywie w ramach 

konkursu „Kultura w dzielnicy” 

6382/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu 

rodzinnego 

6383/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej budynku położonego 

przy ul. Wendy 

6384/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na montaż sygnalizatorów  S-

2 wzdłuż ul. Wielkopolskiej 

6385/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

organizacji ruchu na ul. Źródło Marii 

6386/08/V/U zawarcia aneksu do umowy 

KB/741/UR/43/W/07 na wykonanie 

projektu drogowego: „Modernizacja 

skrzyżowania ulic Tatrzańskiej i 

Olsztyńskiej 

6387/08/V/R organizacji w Gdyni konferencji 

Stowarzyszenia Miast Autostrady 

Bursztynowej 

6388/08/V/O ustalenia odpłatności za pobyt ucznia 

spoza Gminy Miasta Gdyni na kursie 

teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego w Zespole 

Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

6389/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego 

dla publicznej niesamorządowej i 

niepublicznych szkół podstawowych na 

realizację zadania związanego z 

prowadzeniem nauczania języka 

angielskiego w klasach I i II w roku 

szkolnym 2007/2008 

6390/08/V/O powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego w sesji 

letniej 2008 

6391/08/V/O przeznaczenia środków finansowych 

na wynagrodzenie dla ekspertów 

biorących udział w postępowaniu 

egzaminacyjnym na nauczyciela 

mianowanego w sesji letniej 2008 

6392/08/V/O dofinansowania kosztów wyjazdu 

Zespołu Muzyki Dawnej „EUTERPE” z 

Młodzieżowego Domu Kultury na festiwal 

w Estonii 

6393/08/V/M ustanowienia dozoru budynku 

mieszkalnego położonego przy 

Al. Zwycięstwa 

6394/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w 

budynku położonym przy 

ul. Okoniewskiego 

6395/08/V/M wykonania ogrodzenia placu zabaw 

zlokalizowanego przy ul. Żeglarzy 

6396/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Bohaterów Starówki 

Warszawskiej 19 

6397/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Kapitańskiej 27 

6398/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Kopernika 6/ 

6399/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Kopernika 12 

6400/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Maciejewicza 15 

6401/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Okoniewskiego 5 

6402/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Pawiej 13 A 

6403/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Zygmunta Augusta 6 

6404/08/V/M zmiany zarządzenia nr  

16 889/06/IV/M dotyczącego ustalania 

zasad struktury i wielkości wyłączeń ze 

sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków 

mieszkalnych stanowiących  

mieszkaniowy zasób gminy. 

6405/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

6406/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

6407/08/V/M skierowania na drogę postępowania 

sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia 

i opuszczenia lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni położonego przy ul. Unruga 31 

6408/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia Zachód 

6409/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia Zachód 

6410/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 
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docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia Zachód 

6411/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonej pod rozbudowę ulicy 

Chwarznieńskiej 

6412/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: 

Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

przeznaczonej pod budowę drogi 

publicznej 

6413/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6414/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Janowskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6415/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6416/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Manganowej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6417/08/V/M zmiany umowy dzierżawy 

MG/181/2001 przedmiotem której jest 

nieruchomość położona przy ul. Batorego i 

10 Lutego 

6418/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6051/08/V/M 

dotyczącego określenia warunków nabycia 

na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości zajętej pod drogę publiczną 
6419/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy 

ul. Bosmańskiej/Algierskiej 

6420/08/V/S akceptacji aneksu do umowy z Pocztą 
Polską dotyczącej odbioru i doręczania 

przesyłek pocztowych 

6421/08/V/S zmiany szczegółowego podziału zadań 
pomiędzy Prezydentem, 

wiceprezydentami, sekretarzem i 

skarbnikiem miasta Gdyni 

6422/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy 

ul. Bosmańskiej/Algierskiej 

6423/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy Rybaków 

6424/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy Rybaków 

6425/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy Rybaków 

6426/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Lipowej 51 

6427/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Lipowej 53 

6428/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Merkurego 6 

6429/08/V/O dofinansowania projektu 

edukacyjnego „Aby chcieć, aby móc, aby 

tworzyć” organizowanego przez 

Gimnazjum nr 4 

6430/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację pobytu w Gdyni delegacji z 

Kristiansand 

6431/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie projektu i druk ulotki o 

współpracy Gdyni i Kilonii 

6432/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EURO, na przygotowanie 

uroczystości zakończenia VI edycji 

konkursu „Gdyński Biznesplan 2008” 

6433/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EURO, na wykonanie tablic 

formatu A4 z dyplomami w etui oraz 4 

tablic formatu A4 bez etui dla zwycięzców 

konkursu „Gdyński Biznesplan 2008” 

6434/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci  

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: 

Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

przeznaczonej pod  drogę publiczną 
6435/08/V/M zmiany § 2 zarządzenia Nr 

5481/08/V/M dotyczącego ustalenia  

warunków oddania w użytkowanie 

wieczyste ułamkowej nie wydzielonej 

części gruntu przynależnego do lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. 

Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu 

jego trwania 

6436/08/V/M zmiany § 2 zarządzenia Nr 

5482/08/V/M dotyczącego ustalenia  

warunków oddania w użytkowanie 

wieczyste ułamkowej nie wydzielonej 

części gruntu przynależnego do lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. 

Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu 

jego trwania 

6437/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

6438/08/V/M zmiany Zarządzenia Nr 6039/08/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 

kwietnia 2008 roku w sprawie określenia 
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warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia-Zachód rejon ulic: 

Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

pod drogę publiczną 
6439/08/V/U wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego do 206.000 EUR na 

wykonanie  dokumentacji projektowo 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia: 

„Budowa i remont podstacji 

prostownikowych do zasilania sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w Sopocie” 

6440/08/V/M akceptacji płatności do kwoty 14.000 

EUR za organizację konferencji prasowej 

promującej ofertę Miejskiego Kalendarza 

Imprez 

6441/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na wykonanie usługi 

tłumaczenia z języka polskiego na język 

angielski treści gdyńskich materiałów 

promocyjnych 

6442/08/V/M wydzierżawienia gruntu stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 

oraz uchylenia zarządzenia nr 4697/08/M 

6443/08/V/M wydzierżawienia gruntu części działki 

nr 992/1 stanowiącego własność Gminy 

Miasta Gdyni położonego przy ul. 

Kazimierza Górskiego oraz uchylenia 

zarządzenia nr 4698/08/M 

6444/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

druk broszury „Mistrzostwa świata w 

Odpoczywaniu Gdynia’08 

6445/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 

produkcji elementów identyfikacji 

wizualnej miasta Gdyni 

6446/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie druku plakatów na nośniki 

kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata 

w Odpoczywaniu Gdynia’2008 

6447/08/V/M wszczęcia postępowania o 

zamówienia w trybie z wolnej ręki na 

dzierżawę powierzchni reklamowej od 

firmy STROER na potrzeby kampanii 

promocyjnej Mistrzostwa Świata w 

Odpoczywaniu Gdynia’2008 

6448/08/V/M udzielenia zamówienia w trybie z 

wolnej ręki na dzierżawę powierzchni 

reklamowej od firmy STROER na 

potrzeby kampanii promocyjnej 

Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

Gdynia’2008 

6449/08/V/M wszczęcia postępowania o 

zamówienie powyżej 14.000 EUR a do 

206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

dzierżawę powierzchni reklamowej od 

firmy Clear Channel Poland na potrzeby 

kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata 

w Odpoczywaniu Gdynia’2008 

6450/08/V/M udzielenia  zamówienie  w trybie z 

wolnej ręki na dzierżawę powierzchni 

reklamowej od firmy Clear Channel 

Poland na potrzeby kampanii promocyjnej 

Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

Gdynia’2008 

6451/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku 

500 bloków na notatki z logo 

Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego oraz druku 1500 kopert z 

okienkiem na akcję informującą o 

bezpłatnych szczepieniach przeciwko 

wirusowi HPV 

6452/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na wykonanie elementów 

oznakowania i druk plakatów z okazji 

uroczystego otwarcia Trasy 

Kwiatkowskiego 

6453/08/V/M wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne powyżej 14.000 

EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej 

ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej 

od firmy Art Marketing Syndicate S.A. na 

potrzeby kampanii promocyjnej 

Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

Gdynia’2008 

6454/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przedłużenie tzw. drogi 

gospodarczej przy Trasie Kwiatkowskiego 

w Gdyni 

6455/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na usługę zamieszczenia w 

prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia 

o przetargu nieograniczonym na 

opracowanie studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy 

północnej aglomeracji trójmiejskiej – 

droga o ruchu przyspieszonym S-6, 

odcinek – Gdynia /wlot z obwodnicy 

trójmiejskiej/ - Rumia-Reda 

6456/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6262/08/V/U w 

sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na usługę 
zamieszczenia w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim ogłoszenia o konkursie na 

opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum 

usługowo-administracyjnego wraz z 

parkingiem podziemnym i terenami 

zielonymi w rejonie Skweru Plymouth w 

Gdyni 

6457/08/V/U akceptacji zmian treści umowy nr 

KB/296/UI/49/W/2008 na wymianę 
istniejącego ogrodzenia terenu Zespołu 

Szkół Nr 7 w Gdyni 

6458/08/V/U zmiany zarządzenia nr 4198/07/V/U w 

sprawie udzielenia zamówienia 
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publicznego do 14.000 EUR na 

opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego budowy oświetlenia w ul. 

Krętej w Gdyni 

6459/08/V/U rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wybór wykonawcy roboty 

budowlanej objętej zadaniem 

„Przebudowa parteru pawilonu „C” 

Zespołu Szkół Nr 10 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

6460/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie zamówienia do 14.000 EUR na 

wykonanie projektu organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Morskiej i 

Kwiatkowskiego i upoważnienia do 

podpisania ww. umowy 

6461/08/V/M wyznaczenia wspólnego członka rady 

nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk 

sp. z o.o. reprezentującego gminy miast 

Gdańska, Gdyni i Sopotu 

6462/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia – Wielki Kack festynu 

kulturalno-rekreacyjnego z okazji „Nocy 

Świętojańskiej”  

6463/08/V/P organizacji parady teatralnej w ramach 

imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni – 

Świętojańska Carnival 2008” 

6464/08/V/P wykonania oraz montażu siatki 

okolicznościowej z okazji uroczystości 

otwarcia Trasy Kwiatkowskiego 

6465/08/V/P organizacji wizyty studyjnej 

dziennikarzy z Kaliningradu 

6466/08/V/P powołania komisji konkursowej w 

celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora naczelnego i artystycznego 

Teatru Miejskiego im. Witolda 

Gombrowicza w Gdyni 

6467/08/V/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 

budynku z tytułu niedostarczenia przez 

gminę lokalu socjalnego byłemu 

lokatorowi uprawnionemu do niego z 

mocy wyroku sądowego 

6468/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa 

6469/08/V/S utraty mocy obowiązującej 

zarządzenia nr 6327/08/V/S z 27 maja 

2008 r. 

6470/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

przeprowadzenie auditu wewnętrznego 

SZJ na zgodność z wymaganiami normy 

ISO 9001:2001 oraz przeprowadzenia 

auditu wstępnego w wybranych 

komórkach organizacyjnych 

6471/08/V/O dofinansowania wyjazdu zawodników 

z działającego przy Zespole Szkół Nr 15 

UKS „Chwarzno” na finał Mistrzostw 

Polski w Unihokeju w Nowym Targu 

6472/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zakup aktualizacji 

do programów Analizator Matur i 

Zbiorczy Analizator Matur 

6473/08/V/R udzielenia pełnomocnictwa pani 

Teresie Wiśniewskiej, przewodniczącej 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni  

 

2008-06-10: 

 

6477/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/147/OK/23/W/2008 z dnia 18 lutego 

2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim 

Oddział w Gdyni 

6478/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na organizację Heineken Opener 

Festival 2008 

6479/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
Heineken Opener Festival 2008 

6480/08/V/R upoważnienia do podpisania aneksu 

Nr 7/08 do umowy z dnia 02.11.1999 roku 

zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

z siedzibą w Sopocie w sprawie 

udostępnienia miejsc dla mieszkańców 

Gdyni w prowadzonych przez Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy 

społecznej 

6481/08/V/R upoważnienia do podpisania aneksu 

Nr 4/08 do umowy z dnia 02.01.2001 roku 

zawartej z Fundacją „ JARPOS ” spółką z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie 

udostępnienia miejsc mieszkańcom Gdyni 

w Integracyjnym Domu Opieki „Za 

Sosnami” w Gdańsku 

6482/08/V/O zmiany harmonogramu otwartych 

konkursów ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego na zadania realizowane w 

roku 2008 

6483/08/V/O aneksu nr 1 do umowy Nr 

KB/929/OZ/30/W/2006 z dnia 29.12.2006 

r. 

6484/08/V/O aneksu nr 1 do umowy Nr 

KB/931/OZ/32/W/2006 z dnia 29.12.2006 

r. 

6485/08/V/O aneksu nr 1 do umowy Nr 

KB/939/OZ/30/W/2006 z dnia 29.12.2006 

r. 

6486/08/V/P zmiany zarządzenia nr 5325/08/V/P z 

dnia 03.03.2008 r. w sprawie rozbudowy 

systemu lokalizacji i nadzoru pracy 

pojazdów  techniką GPS w MCZK. 

6487/08/V/P konserwacji, serwisu i  napraw 

monitoringu wizyjnego w dzielnicach 

Gdyni 

6488/08/V/S wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksu zwiększającego wartość umowy na 

przeglądy, naprawy i konserwacje 

kserokopiarek i faksów firmy Canon 
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6489/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

6490/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14 000 EUR na konserwację plotera 

w Wydziale Geodezji 

6491/08/V/M wykonania wielobranżowej 

dokumentacji technicznej i kosztorysowej 

na przebudowę i remont lokalu 

mieszkalnego w budynku przy ul. Śląskiej 

6492/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Dickmana  w Gdyni 

6493/08/V/M remontu budynku mieszkalnego przy 

ul. Zielonej  w Gdyni 

6494/08/V/M wykonania remontu chodnika z 

obrzeżami przy ul. Batalionów Chłopskich 

35-37-39 w Gdyni 

6495/08/V/M wykonania ogrodzenia i montażu 

urządzeń zabawowych na placu zabaw 

przy ul. Necla 4, 4A, 6 i 6A w Gdyni 

6496/08/V/M dokonywania  przez Gminę opłat  

sądowych w sprawach cywilnych 

6497/08/V/M cofnięcia powództwa o wydanie 

lokalu  ul. Gniewskiej w Gdyni 

wniesionego przez Gminę Gdynia p 

6498/08/V/M zawarcia umowy o dzieło do kwoty 

14000 Euro  przez Gminę Miasta Gdyni na 

redakcję naukową i edytorską podręcznika 

nt. innowacji w ramach realizowanego 

przez Gminę Gdynia projektu 

„www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie z 

umową dofinansowania nr 

Z/2.22/II/2.6/004/ /U/2/06 

6499/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Janka Wiśniewskiego 22C przeznaczonej 

do sprzedaży w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego 

6500/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Mickiewicza 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6501/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Trockiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 

lata 

6502/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Biskupa 

Dominika 33A-35A, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6503/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: 

Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

przeznaczonej pod drogę publiczną 
6504/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni, przy ul. Zakopiańskiej 

nr 16 

6505/08/V/M zmiany zarządzenia Nr 

14463/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni 

z dnia 4 lipca 2006 r w sprawie 

porozumienia pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Własny Dach” a Gminą 
Miasta Gdyni 

6506/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie za 

porozumieniem stron umowy nr 

SK/1042/MG/318 – W/2007, na 

wykonanie wycen nieruchomości na 

potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej 

i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni – 

zadanie 11 

6507/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie 

konserwacji elementów konstrukcyjnych 

tablic pamiątkowych zlokalizowanych 

przy ul. Janka Wiśniewskiego 

6508/08/V/M pielęgnacji drzewostanu na terenach 

gminnych będących w zarządzie  

Administracji Budynków Komunalnych nr 

4 

6509/08/V/O dofinansowania kosztów związanych z 

wyjazdem drużyny gimnastyczek na XX 

Festiwal Gimnastyczny w Agrostoli 

6510/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla 

najlepszych absolwentów gdyńskich 

gimnazjów 

6511/08/V/O dofinansowania organizacji wycieczki 

dla klasy ze Szkoły Podstawowej nr 46 

6512/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenia 

zamówienia publicznego na zakup 

rozrusznika do samochodu pożarniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

6513/08/V/S zakupu dostępu do archiwum 

internetowego „Gazety Prawnej” dla 

Urzędu Miasta Gdyni 

6514/08/V/P zmiany zarządzenia nr 5752/08/V/P 

dotyczącego zawarcia porozumienia w 

sprawie  dofinansowania kosztów 

funkcjonowania  Policji na terenie miasta 

Gdyni w roku 2008 

6515/08/V/P akceptacji aneksu nr 1 do umowy 

KB/72/PK/1/W 2008 dotyczącej 

wykonania monitoringu wizyjnego w 

rejonie placu zabaw  na plaży miejskiej w 

Gdyni Śródmieściu 

6516/08/V/P naprawy radiowych urządzeń 
włączających syreny alarmowe 

6517/08/V/P dostawy akumulatorów do syren 

alarmowych 
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6518/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

6519/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie nadzoru 

autorskiego nad realizacją inwestycji pn: 

„Modernizacja przystani rybackiej w 

Gdyni Oksywiu – etap I” 

6520/08/V/U uregulowania należności za wydanie 

opinii dotyczącej dokumentacji 

technicznej dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa stadionu piłkarskiego przy 

ul. Olimpijskiej w Gdyni” 

6521/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy 

dotyczącej; Raportu oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie Pomorskiego parku 

Naukowo Technologicznego 

6522/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie regulacji oraz 

pomiarów instalacji wentylacji dla obiektu 

Pomorskiego Parku Naukowo 

Technologicznego 

6523/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót 

związanych z inwestycją pn. Utwardzenie 

nawierzchni w ul. Grenadierów” 

6524/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

budowlano – wykonawczego parkingu 

przy ul. Wileńskiej 

6525/08/V/U uregulowania należności za 

wyłączenie z rolniczego użytkowania 

gruntu przeznaczonego pod budowę 
odcinka ul. Grodnieńskiej 

6526/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej przy ul. 

Rumiankowej 

6527/08/V/O ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Chrzanowskiego 

, przeznaczonej do wydzierżawienia 

6528/08/V/O dofinansowania kosztów związanych z 

przygotowaniem i udziałem zespołu z III 

LO w Gdyni w światowych finałach 

Konkursu Robotów Autonomicznych 

„Botball 2008” w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki 

6529/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na obsługę konferencji z 

okazji uroczystego zakończenia budowy 

III etapu Trasy Kwiatkowskiego 

6530/08/V/M udziału gminy Gdynia jako 

współorganizatora eliminacji do X 

Mistrzostw Świata w Poławianiu 

Bursztynu w dniu 6 lipca 2008 r. w Gdyni-

Orłowie 

6531/08/V/M przyjęcia treści umowy z Zarządem 

Morskiego Portu Gdynia S.A. 

6532/08/V/M wydzierżawienia na okres do trzech 

miesięcy gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonego w 

Gdyni przy ul. Legionów 

6533/08/V/M zmiany brzmienia zarządzenia nr 

6452/08/V/M w sprawie udzielenia 

zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie elementów oznakowania i druk 

plakatów z okazji uroczystego otwarcia 

Trasy Kwiatkowskiego 

6534/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6353/08/V/U 

dotyczącego zmiany treści umowy nr 

KB/265/UI/83/W/2007 z 12.04.2007 r. na 

wykonanie zadania pn. „Geodezyjne 

wydzielenie nieruchomości 

przeznaczonych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic 

Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej 

6535/08/V/U uregulowania opłat rocznych za 2008 

rok z tytułu użytkowania na cele 

nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych 

wyłączonych z produkcji w związku z 

przeznaczeniem terenu pod inwestycje 

miejskie 

6536/08/V/U wystąpienia o decyzję o pozwoleniu 

na budowę ścieżki rowerowej w ul. 

Władysława IV i Al. Zwycięstwa na 

odcinku od skrzyżowania z ul. 

Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. 

Stryjską wraz z dostosowaniem 

sygnalizacji świetlnej do ruchu rowerów 

6537/08/V/U zawarcia umowy w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków budowy dróg 

publicznych spowodowanej inwestycją 
niedrogową – budową drogi 

technologicznej łączącej ul. Celną, place A 

i B, XXVII B z ul. Rotterdamska i ul. 

Janka Wiśniewskiego oraz budową placów 

postojowych dla ciągników siodłowych 

wraz z naczepami na terenie placów A i B 

XXVI w Gdyni i upoważnienia do 

podpisania ww. umowy 

6538/08/V/U wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego odstąpienia od 

zawartej umowy Nr KB/766/UI/303 w 

sprawie zadania inwestycyjnego 

„Odprowadzenie wód opadowych z oś. 
Pogórze II Gdyni” 

6539/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinków 

sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z 

budową oświetlenia i systemu sterowania i 

monitoringu podstacjami w Gdyni” 
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6540/08/V/U unieważnienia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy 

skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /gmina 

Gdynia/ ul. Czernickiego /gmina Gdynia/ 

– Wiejskiej /gmina Kosakowo/ - Szkolnej 

/gmina Kosakowo/ oraz rozbudowy ciągu 

ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 

Podgórską z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz 

z budową sygnalizacji świetlnej w ramach 

III edycji programu likwidacji miejsc 

niebezpiecznych na drogach” 

6541/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do 206.000 

EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy 

skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /gmina 

Gdynia/ ul. Czernickiego /gmina Gdynia/ 

– Wiejskiej /gmina Kosakowo/ - Szkolnej 

/gmina Kosakowo/ oraz rozbudowy ciągu 

ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 

Podgórską z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz 

z budową sygnalizacji świetlnej w ramach 

III edycji programu likwidacji miejsc 

niebezpiecznych na drogach” 
6542/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego z 

wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych 

związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy 

Ateny i ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie” 

6543/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6476/2008/V/U 

w sprawie udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

pomiaru prędkości przejazdu na Drodze 

Różowej na odcinku ulic Piłsudskiego-

Wielkopolska w Gdyni i upoważnienia do 

podpisania umowy w tej sprawie  

6544/08/V/P akceptacji treści porozumienia o 

współpracy pomiędzy miastem Gdynia a 

miastem Człuchów 

6545/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6430/08/V/P w 

sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na organizację pobytu w 

Gdyni delegacji z Kristiansand /Norwegia 

6546/08/V/P akceptacji treści umowy o współpracy 

pomiędzy miastem Gdynia i miastem 

Kunda /Republika Estońska/ 

6547/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6465/08/V/P w 

sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na organizację wizyty 

studyjnej dziennikarzy z Kaliningradu 

/Rosja/  

6548/08/V/P zmiany składu Kapituły Nagrody 

Literackiej Gdynia  

6549/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację i 

realizację 33 Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni w dniach od 15 do 

20 września 2008 r. 

6550/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację pobytu w Gdyni delegacji z 

Kłajpedy /Litwa/ 

6551/08/V/P organizacji koncertu charytatywnego 

w ramach akcji „Gdyńskie Pola Nadziei” 

6552/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

6553/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w 

sprawie ustalenia układu wykonawczego 

budżetu miasta Gdyni na rok 2008 

6554/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w 

sprawie ustalenia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budżetu miasta 

Gdyni na rok 2008 

6555/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni 

6556/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 

ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni 

6557/08/V/M powołania członka rady nadzorczej 

SCVC INVENO sp. z o.o. 

6558/08/V/S przeprowadzenia przetargu 

ofertowego na najem powierzchni w 

budynku UMG na ustawienie bankomatu 

6559/08/V/S zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 

5/99/III w sprawie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

6560/08/V/S wypłaty ekwiwalentu za udział w 

akcjach ratowniczo-gaśniczych dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie 

6561/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na publikację reklamy 

Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

Gdynia 2008 w dodatku TV do dziennika 

„Fakt” 

6562/08/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na 

wykonanie zadania: "Modernizacja ul. 

Tetmajera w gdyni - II etap" 

6563/08/V/S wyrażenia zgody na ubezpieczenie 

samochodu służbowego 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [122] 2008-05-28 – radny Paweł Nogalski – w 

sprawie terminu rozpoczęcia modernizacji przy 

ul. Olimpijskiej – odpowiedź 11.06.08. 

2. [123] 2008-05-28 – radny Paweł Nogalski – w 

sprawie możliwości dalszego funkcjonowania 

szkółki jeździeckiej z Kolibek 

3. [124] 2008-05-29 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie zaawansowania prac dla 
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inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. 

Chylońskiej i Północnej” – odpowiedź 
11.06.08 

4. [125] 2008-05-29 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie zaawansowania prac „Przebudowa 

ulicy Bosmańskiej” – odpowiedź 09.06.08. 

5. [126] 2008-05-29 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie określenia zaawansowania prac 

dla inwestycji „Modernizacja dróg gminnych” 

– odpowiedź 11.06.08. 

6. [127] 2008-05-29 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie miejsc parkingowych dla 

autokarów turystycznych  

7. [128] 2008-05-29 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie zaawansowania prac dla 

inwestycji „Budowa Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Pawiej” – odpowiedź 11.06.08. 

8. [129] 2008-05-29 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zapewnienia pełnoprawnego 

korzystania z przestrzeni publicznej rodziców z 

małymi dziećmi – odpowiedź 11.06.08. 

9. [130] 2008-05-29 – radny Marcin Horała – w 

sprawie możliwości zmiany sposobu 

zagospodarowania terenów zajmowanych 

obecnie przez gazownię przy ul. Chylońskiej – 

odpowiedź 11.06.08. 

10. [131] 2008-05-29 – radny Marcin Horała – w 

sprawie problemów z przekazaniem własności 

nieruchomości zabudowanych przez GSM 

budynkami przy ul. Kartuskiej 46, 46A, 48 – 

odpowiedź 10.06.08. 

11. [132] 2008-05-29 – radny Marcin Horała – w 

sprawie finansowania rozbudowy sieci 

trolejbusowej w Gdyni – odpowiedź 10.06.08. 

12. [133] 2008-05-29 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie ponownego zapytania w sprawie 

przebudowy schodów łączących ul. Widok z 

ul. Sambora 

13. [134] 2008-05-29 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie problemów wspólnoty 

mieszkaniowej przy ul. Steyera 1 

14. [135] 2008-05-29 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie nieruchomości gruntowych przy ul. 

Puckiej 28 

15. [136] 2008-05-29 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. 

Słowiczej 

16. [137] 2008-05-29 – radny Grzegorz Bonk – w 

sprawie planów likwidacji szkółki jeździeckiej 

w Kolibkach  

17. [138] 2008-05-29 – radny Mariusz Bzdęga – w 

sprawie terminu realizacji i źródeł 

finansowania budowy pętli autobusowej na 

wys. Osiedla Sokółka – odpowiedź 06.06.08. 

18. [139] 2008-05-29 – radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie sposobu 

wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego na terenie 

miasta Gdyni – odpowiedź 10.06.08 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 

17.00 

______________________________________________ 

 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:     

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:   18.06., godz. 15.30  

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej  17.06., godz. 17.00 

Komisja Kultury: 19.06.08., godz. 13.00, wyjazd 

Komisja Oświaty:    

Komisja Rewizyjna:   

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  

19.06., godz. 16.15 

Komisja Sportu i Rekreacji: 24.06., godz. 15.30   

Komisja Statutowa:    

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  19.06., godz. 

16.00 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 18.06., 

godz. 17.00,  

_____________________________________________ 

 

 


