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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 43 

5 grudnia 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 

  Zamknięto 04.12.08, godz. 13.30. 
 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 16 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miasta: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, 4.13. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w 

dniu 18 września 2008 r.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 

Ad. 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji 

Stanisław Borski powitaniem zebranych i 

przedstawieniem porządku obrad (brak uwag). 

• Projekt uchwały w sprawie wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 

członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gdyni za udział w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

PSP lub Gminę Gdyni przedstawiła p. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

Marzenna Umławska. Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany 

przekazują kompetencje ustalenia w/w 

ekwiwalentów pieniężnych radzie gminy, która 

podejmuje odnośną uchwałę. Opinia 

pozytywna: głosowanie – 7/0/0. 

• Zmiany w budżecie omówił Skarbnik Miasta 

Gdyni Krzysztof Szałucki. Wyjaśnił powody 

odstąpienia od inwestycji drogowych: 

niedoskonałości procesu przygotowania 

inwestycji, brak w kluczowych wydziałach 

specjalistów, zbyt drogie wyniki przetargów, 

ujawnianie się „niespodzianek” na etapie 

uszczegóławiania dokumentacji projektowej 

(konieczność poszerzania rzeczowego i 

finansowego projektów inwestycyjnych). 

Uwolnione środki wpłyną na zmniejszenie 

zobowiązań kredytowych gminy. Opinia 

pozytywna: głosowanie – 4/0/3. 

• Skarbnik Miasta Gdyni wprowadził również 
radnych w temat projektu uchwały w sprawie 

przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni. Opinia 

pozytywna: głosowanie – 6/0/0. 

• Z powodu braku prelegenta odstąpiono od 

opiniowania uchwały druk 4.3, natomiast 

pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i 

Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki 

Kaczej i Góry Donas w głosowaniu – 6/0/0. 

• Wiceprezydent MG p. Ewa Łowkiel omówiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla Miasta Gdyni. Jest to obszerny dokument, 

do sporządzenia którego zostało zobligowanych 

12 największych Miasta w Polsce (Gdynia 

uchwala program jako pierwsza). Dokument 

zawiera informacje o dopuszczalnych 

poziomach hałasu, przy czym normy są różne 

dla różnych obszarów Miasta (dla śródmieścia 

są najwyższe). Skupiono się głównie na 

przekroczeniach hałasu w trzech kategoriach: 

transportu drogowego, kolejowego oraz 

przemysłu.  Konsekwencje wynikające z 

opracowania dotykają zarządców (Generalna 

Dyrekcję Dróg, spółki kolejowe, itp.), a także 

maja wpływ na gospodarkę przestrzenną 
Miasta. Interwencja Miasta w sprawie ochrony 

przed hałasem przebiegać będzie w drodze 

decyzji administracyjnych Prezydenta. 

Tworzenie programu poprzedziły konsultacje 

społeczne, w wyniku których zostały 

wprowadzone niektóre zapisy lub zalecenia. 

Program musi być nowelizowany co 4 lata, ale 

modyfikować go można w każdej chwili. 

Opinia pozytywna: głosowanie – 6/0/0. 

Ad. 2. Protokół z posiedzenia w dniu 18 września 

2008 r. został przyjęty bez uwag głosowaniu: 6/0/0. 

Ad. 3. Do ko0misji wpłynęło pismo od rady 

Dzielnicy Redłowo w sprawie ujęcia w budżecie 

Miasta Gdyni na rok 2009 remontu boisk przy SP 34 

oraz urządzenia przy ul. Miłosza uniwersalnego 

mini boiska do gier zespołowych. Po dyskusji radni 

sformułowali następujący wniosek: 

Komisja SLiB wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie 

możliwości odbudowy boisk przy SP 34 i 

zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w 

budżecie Miasta Gdyni na rok 2009.  

W powyższej sprawie zostanie skierowane pismo do 

Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o 

wyjaśnienie kiedy i jaki zestaw robót (wraz z 

wysokością środków wydanych na ten cel) został 

wykonany na terenie boisk przy SP 43.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

___________________________ 
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Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 21 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji, 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008. 

b. przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; 

c. przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i 

Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 

rzeki Kaczej i Góry Donas; 

d. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu 

położonego na zachód od ul. Łęczyckiej; 

e. uchwalenia Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla Miasta Gdyni;  

f. wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 

dziecka w Żłobku „Niezapominajka” 

w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 w 

2009 roku; 

g. wysokości i zasad ustalania opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia 

w 2009 r.; 

h. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 

Państwa przez Gminę Miasta Gdyni 

nieruchomości przy ul. Okrężnej 56; 

i. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

stanowiącej własność osoby fizycznej 

położonej w Gdyni przy ul. Drzymały 

z przeznaczeniem na tereny komunikacji 

miejskiej i zbiorowej; 

j. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej       w Gdyni przy ul. Olgierda; 

k. wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości, polegającą na nabyciu od 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. Komuny Paryskiej prawa użytkowania 

wieczystego i oddaniu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz 

tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie; 

l. wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 

Śląskiej w trybie przetargu ustnego 

ograniczonego do właścicieli 

nieruchomości przyległych; 

3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1. Posiedzenie Komisji Strategii i Polityki 

Gospodarczej otworzył i prowadził Przewodniczący 

Marcin Wołek. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

Ad. 2.  

• Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 

Szałucki. Korekta późnookresowa wydatków 

miejskich dotyczy zmniejszenia głównie zadań 
inwestycyjnych, a także zwrotu środków BPP 

na weryfikację zatrudnienia. Zwiększenia 

przychodów budżetu wynikają z tyt. 

otrzymanych odsetek z lokat bankowych i 

otrzymanych dotacji.  Zmniejszeniu ulegnie 

zobowiązanie z tyt. zobowiązań kredytowych. 

Skarbnik omówił powody wycofania się z 

inwestycji drogowych, następnie przedstawił 

zadania, które zostaną wykonane z puli 

środków tą drogą pozyskanych oraz zmiany 

strukturalne (przeniesienia). Zapewnił 

jednocześnie, że żadne z zadań inwestycyjnych, 

które nie będą realizowane w tym roku z 

różnych przyczyn, nie zostanie 

wyeliminowana, a jedynie ich realizacja 

przesunie się w czasie. Opinia projektu 

uchwały pozytywna: 4/1/2. 

• Skarbnik MG wystąpił również o przyjęcie 

pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie 

przejęcia pojazdów usuniętych z dróg na 

terenie Gdyni, przedstawiając towarzyszące 

temu zadaniu procedury. Opinia pozytywna: 

7/0/0. 

• Wiceprezydent Marek Stępa, wraz z  Dyr. BPP 

M. Karzyńskim  przedstawił projekty uchwał w 

sprawie:      

1) przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, 

rejon rzeki Kaczej i Góry Donas; Opinia pozytywna: 

7/0/0. 

2) uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód 

od ul. Łęczyckiej; Opinia pozytywna: 8/0/0. 

• Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekty 

uchwał w sprawie: 

� uchwalenia Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla Miasta Gdyni. Po 

zreferowaniu treści dokumentu pani 

Wiceprezydent odpowiadała na pytania 

radnych dotyczące sposobu wydzielenia strefy 

śródmiejskiej, gdzie dopuszczalne są wyższe 

normy hałasu i sytuacji placówek oświatowych 

w obszarze śródmiejskim. Zgodnie z 

informacją p. Wiceprezydent określenie tej 

strefy wynika z definicji zawartej w odnośnym 

rozporządzeniu, ale jest sprawą umowną. 
Poziom emisji hałasu jest mierzony na elewacji 

budynków. Zapisy w programie są zgodne z 

obowiązującym prawem. Miasto prowadzi 

działania chroniące uczniów przed hałasem 

również w strefie śródmiejskiej (wymiana 

okien). Nie sumuje się wpływu hałasu z 

różnych źródeł (kolej, drogi). P. Wiceprezydent 

przyjęła sugestię, że nie należy zamykać 
katalogu potencjalnych miejsc zagrożonych 

hałasem (autopoprawka do uchwały). Na 

pytanie o egzekucję zapisów programu p. E. 

Łowkiel wyjaśniła, że Prezydent MG w drodze 

postępowania administracyjnego będzie 

wydawał odpowiednie decyzje. Monitorowaniu 

postępów będzie służyła coroczna prezydencka 

ocena realizacji programu.   Opinia pozytywna: 

6/0/1. 

� uchwała dot. opłat za opiekę w żłobku 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
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� Do projektu uchwały dot. opłat w 

przedszkolach została wniesiona autopoprawka, 

polegająca na usunięciu określenia „stałej 

(opłaty)”. Opinia pozytywna: głosowanie – 

6/0/0.   

• Projekty uchwał w sprawach dot. obrotu 

nieruchomościami zreferował Wiceprezydent 

Bogusław Stasiak, po czym przystąpiono do 

głosowania: 

� projekt uchwały w sprawie nieruchomości przy 

ul. Okrężnej – opinia pozytywna: 6/0/0; 

� wyrażenie zgody na nabycie (…) 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Drzymały - opinia pozytywna: 6/0/0; 

� wyrażenia zgody na nabycie (…) 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Olgierda  - opinia pozytywna: 6/0/0; 

� wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – 

na prośbę radnego Pawła Stolarczyka p. 

Wiceprezydent przygotuje na sesje dodatkowe 

informacje o wniosku RSM im. Komuny 

Paryskiej w Gdyni - Opinia pozytywna: 6/0/0. 

� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(…) przy ul. Śląskiej – opinia pozytywna: 

6/0/0. 

Ad. 3. Przewodniczący odczytał pismo w sprawie 

remontu ulic w Dzielnicy Redłowo, skierowane do 

komisji przez Radę Dzielnicy Redłowo. Komisja przyjęła 

sprawę do wiadomości. Termin kolejnego posiedzenia: 

18 listopada 2008 r. godz. 16.00 (sprawy bieżące), 25 

listopada 2008 r., godz. 16.00 (budżet 2009).  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 12 listopada: 
 
Porządek: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM – druki 4.1., 4.2., 4.3., 4.4 

3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

4. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1 

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków komisji:  

skarbnik, prof. K. Szałucki, 

Ad. 2 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

4.1. – projekt przedstawił skarbnik. Budżet zmienia się w 

następujący sposób: 

I. Zwiększa się o 17.958.812 zł dochody budżetu 

Miasta, w wyniku następujących zmian: 

Zwiększenia  

− udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 15.017.975 zł 

− dotacja na dofinansowanie budowy krytej pływalni 

w Zespole Szkół nr 7 

 przy ul. Stawnej 4/6 1.848.350 zł 

− odsetki od środków na rachunkach bankowych 

1.200.000 zł 

Zmniejszenia  

− środki z gmin ościennych na funkcjonowanie 

tramwaju wodnego (po rozliczeniu  

 kosztów) 107.513 zł 

II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 
17.958.812 zł, w wyniku następujących zmian:  

Zwiększenia  

− zakup nieruchomości położonej przy ul. 10 Lutego 

24 w drodze pierwokupu 20.000.000 zł 

− dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego w 

Gdyni 250.000 zł 

Zmniejszenia  

− wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku z 

mniejszą niż przewidywano 

 ilością złożonych przez mieszkańców wniosków 

1.500.000 zł 

− wydatki Biura Planowania Przestrzennego, w 

związku z niższymi od planowanych 

 kosztami wynajmu pomieszczeń biurowych oraz 

niewykorzystaniem części  

 środków na zakupy inwestycyjne 415.000 zł 

− środki na funkcjonowanie tramwaju wodnego (po 

rozliczeniu kosztów) 376.188 zł 

Wywiązała się dyskusja na temat zakupu nieruchomości 

położonej przy ul. 10 Lutego 24. Celem zakupu jest 

poprawa funkcjonowania Urzędu, w tej chwili 

rozrzuconego w 17 miejscach na terenie Gdyni. Władzom 

miasta znana jest zła sytuacja parkingowa w tym rejonie 

miasta; planuje się udostępnienie pod parking placu przy 

Prokuraturze. 

Obiekt jest w różnym stanie; niektóre piętra są gotowe do 

przejęcia od zaraz, trzeba jednak porozwiązywać umowy 

z mieszczącym się w budynku różnymi drobnymi 

podmiotami. 

J.Miotke zgłosił wątpliwość, czy gmina nie powinna 

wyrazić zgody na zakup budynku. Skarbnik wyjaśnił, że 

w świetle obowiązującego prawa skorzystanie z prawa 

pierwokupu jest wyłączną prerogatywą Prezydenta. 

Podkreślano również, że budynek zostanie przeznaczony 

na cele uzyteczności publicznej. 

Opinia pozytywna – 5/0/1. 

4.2. – podatek od środków transportowych – opinia 

pozytywna – 6/0/0. 

4.3. – podatek od nieruchomości – opinia pozytywna – 

6/0/0 

4.4. – opłata targowa – opinia pozytywna – 6/0/0 

Ad. 3 

Jedno z kolejnych posiedzeń komisji (początek stycznia) 

odbędzie się w Domu Dziecka na ul. Demptowskiej. 

Terminu następnego posiedzenia nie ustalono. 

___________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 13 listopada: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 

stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miasta : 

4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdyni na rok 2008; 

4.2.ustalenia stawek podatku od środków 

transportowych; 

4.3.określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta Gdyni; 

4.4.określenia zasad ustalania i poboru opłaty 

targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej 

wysokości; 
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4.5.przystąpienia do aktualizacji „Strategii rozwoju 

Gdyni”; 

4.6.zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej 

do zorganizowania regularnego transportu wodnego 

(tzw. Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki 

Gdańskiej i Zatoki Puckiej; 

4.7.zmiany uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta 

Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 

przepisów porządkowych obowiązujących na 

nabrzeżach i na statkach dla pasażerów 

korzystających z regularnego transportu wodnego, 

(tzw. Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki 

Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni; 

4.8.wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu 

zawarcia umów związanych z funkcjonowaniem 

tramwaju wodnego w latach 2009 – 2012; 

4.9.wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 
przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na okres 4 

lat; 

4.10.zmiany uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

przepisów porządkowych dla pasażerów 

korzystających z komunikacji miejskiej 

organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej 

w Gdyni. 

4.15.przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; 

4.16.delegowania radnych do składu komisji 

oceniających wnioski składane do konkursów dla 

rad dzielnic organizowanych w celu realizacji zadań 
w następujących obszarach działań: kultura oraz 

estetyzacja otoczenia 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 16 października 2008r. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 

Ad. 1 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 

przedstawiony przez Wiceprezydenta – p. M.Gucia -  w 

sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju 

Gdyni” 

Wynik głosowania  6/0/0 

Wiceprezydent p. M.Stępa oraz Dyrektor ZKM – 

p.Olgierd Wyszomirski omówili pakiet projektów uchwał 

dotyczących funkcjonowania ZKM: 

Druk 4.6 – dot. Zobowiązania ZKM do zorganizowania 

regularnego transportu wodnego, tzw. Tramwaju 

wodnego 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/0 

Druk 4.7 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na 

nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z 

regularnego transportu wodnego 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/0 

Druk 4.8 – w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową ZKM z tytułu zawarcia umów związanych z 

funkcjonowaniem tramwaju wodnego w latach 2009-

2012 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/0 

Druk 4.9 – w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – 

jednostkę budżetową ZKM na okres 4 lat 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/0 

Druk 4.10 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na 

nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z 

komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w 

Gdyni 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/0 

Skarbnik Miasta – p.K.Szałucki przedstawił: 

1. projekt uchwały druk 4.1 w sprawie zmiany uchwały 

RMG w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Gdyni na 

rok 2008. Zainteresowanie radnych zwrócił uwagę 
projektowany zakup nieruchomości przy ul. 10 Lutego 24 

w  drodze pierwokupu powiększający wydatki o 20 mln 

zł. Sekretarz Miasta – p.J.Zając uzasadnił zakup 

przeznaczeniem tego zabytkowego budynku na cele 

użyteczności publicznej – również na potrzeby Urzędu 

Miasta Gdyni. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

2. projekt uchwały 4.2 w sprawie ustalenia stawek 

podatku od środków transportowych 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  6/0/1 

3. projekt uchwały  4.3 w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  5/0/2 

4. projekt uchwały  4.4 w sprawie określenia zasad 

ustalania i poboru opłaty targowej, a także jej wysokości 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  5/0/0 

5.projekt uchwały  4.4 w sprawie przejęcia na własność 
gminy pojazdów usuniętych z dróg 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  5/0/0 

 Ad. 2 

Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 

16 października 2008r. 

Wynik głosowania  4/0/1 

Ad. 3 

Radny A.Gurazda przekazał informację, że Rada 

Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo skierowała do 

niego pismo z prośbą o interwencję w sprawie remontu 

chodnika i poszerzenia zatoki postojowej przed 

przychodnią przy ul.Czeremchowej. A.Gurazda 

przygotuje interpelację w tej sprawie. 

Ad. 4 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia  : czwartek 

11,12,2008r., godz. 16,15 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 13 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porzadku, 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM, 

4. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 
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Porządek przyjęto. 

Ad. 2 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 

2008 zreferował skarbnik miasta. Dodatkowych 

informacji na temat zakupu budynku przy ul. 10 Lutego 

24 udzielał dyrektor UM, Jerzy Zając. 

2 lata temu pojawiły się informacje, że Warta SA chce 

ten budynek zbyć. Obiekt wpisano do rejestru zabytków, 

dzięki czemu miasto uzyskało prawo pierwokupu. Półtora 

roku temu miasto chciało negocjować z Wartą warunki 

zakupu, na co Warta wycofała się z chęci sprzedaży. Pół 

roku temu w jednym z lokalnych dodatków „Gazety 

Wyborczej” pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży; zgodnie 

z prawem w Urzędzie pojawił się też akt notarialny 

umowy przedwstępnej, ale tak sformułowany, że musiał 

trafić do Wydziału Geodezji, nie do Nieruchomości. 

Służby miejskie mimo wszystko zauważyły tę ofertę i 

ostatniego dnia terminu miasto zgłosiło przed 

warszawskim notariuszem chęć skorzystania z prawa 

pierwokupu – za cenę 20 mln zł. Miasto przeznaczy go 

na cele użytecznosci publicznej – przeniesie tam te 

wydziały, które teraz są rozrzucone po całym mieście. 

Takie zatomizowanie urzędu niezwykle utrudnia jego 

sprawne funkcjonowanie; ogromne sumy wydawane są 
co miesiąc na wynajem, transport, łączność. Budynek 

przy 10 Lutego ma 6,6 tys. mkw powierzchni całkowitej, 

biurowej ok. 4,8 tys. mkw. Część pomieszczeń w tej 

chwili zajęta jest przez różne firmy, którym trzeba będzie 

– z zachowaniem prawa i dobrych obyczajów oczywiście 

– wypowiedzieć umowy. 

W sąsiedztwie, naprzeciwko Prokuratury, jest teren, w tej 

chwili zabudowany garażami, który zostanie 

przeznaczony na parking. Jest też zapuszczony teren koło 

szkoły, możliwy do wykorzystania w ten sam sposób. Na 

terenie kolo Prokuratury docelowo powstanie 

wielopoziomowy parking. 

Zakup ten pozwoli znacząco obniżyc koszty 

funkcjonowania Urzędu. W żaden sposób nie wpłynie on 

na opóźnienie lub rezygnację z budowy Urzędu-bis. 

Członkowie komisji zadawali również pytania na temat 

finansów Teatru Miejskiego w związku z zakończeniem 

kadencji poprzedniego dyrektora. 

Opinia do projektu uchwały pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 4 

Następne posiedzenie poświecone będzie projektowi 

budżetu na rok 2009. 

______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 18 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na listopadową Sesję RMG.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w spr. 

Regulaminu RMG.  

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 

Blok projektów uchwał omówionych przez 

Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka: 

4.13- w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego /…/ nieruchomości 

poł. przy ul. B. Prusa 20 …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.14- w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Osiedle 

Bernadowo: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za. 

Projekt uchwały wnoszony w trybie nadzwyczajnym: w 

spr. utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o nazwie 

„Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.”: 

Przyczyny wniesienia projektu pod obrady przedstawił 

Wiceprezydent B. Stasiak.  

Agencja miałaby się zająć działaniami w takich 

obszarach jak promocja, przeciwdziałanie bezrobociu, 

propagowanie wysokiej technologii, doradztwo dla 

małych przedsiębiorstw. Gdynia doszła już do krawędzi 

zdolności wykonywania takich działań za pomocą 
dotychczasowych narzędzi.  

Nawiązując do pytań postawionych na posiedzeniach 

innych komisji Wiceprezydent stwierdził, iż na obecnym 

etapie nie jest możliwe opracowanie wiarygodnego 

biznes planu. Przewiduje się, iż Agencja zajmie się m. in. 

prowadzeniem niedawno powołanego Centrum Kultury.  

Spółka mogłaby być inwestorem działającym w oparciu o 

środki własne, nie gminne. Taki podmiot emitowałby 

obligacje przychodowe i z uzyskanych tą drogą środków 

realizowałby inwestycje, a następnie pełnił funkcję 
zarządcy nieruchomości. Z uzyskiwanych środków 

mógłby spłacać zaciągnięty kredyt. Agencja 

realizowałaby prace obecnie wykonywane przez służby 

miejskie.  

Wybór formy organizacyjnej (spółka z o.o.) 

spowodowany jest faktem, iż w przeciwieństwie do 

innych podmiotów (jednostki, zakłady) zobowiązania 

spółki nie są zobowiązaniami budżetu gminy. 

Najistotniejsze jest jednak to, że spółka – w przypadku 

realizacji inwestycji -  może odliczyć VAT. 

Sprawy finansowe związane z funkcjonowaniem spółki 

mogą być przedstawione dopiero z chwilą dokonania 

rejestracji podmiotu. W podejmowaniu dalszych decyzji 

będzie brała udział Rada Miasta.  

Zdaniem radnego Ireneusza Bekisza możliwość 
odzyskania VAT jest najistotniejszym argumentem 

przemawiającym za przyjęciem uchwały.  

Radny interesował się, czy spółka będzie miała 

możliwość pozyskiwania środków unijnych.  

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż nie jest w stanie na 

obecnym etapie odpowiedzieć na pytanie radnego. Z 

pewnością spółka będzie aplikować o takie środki.  

Wiceprezydent podkreślił, iż spółka nie będzie 

wyposażona w grunty gminne.  

Wątpliwości radnego B. Krzyżankowskiego wzbudził 

tryb 7-dniowy wniesienia projektu pod obrady rady.  

Tryb wniesienia projektu – wyjaśniał Wiceprezydent – 

wynika z procedur związanych z przygotowywaniem 

niezbędnych dokumentów jak i dokonywaniem oceny 

samego projektu uchwały. Pośpiech wynika z faktu, iż na 

grudniowej sesji przyjmowany będzie budżet na rok 

2009. Bez przyznania niezbędnych środków nie będą 
mogły być zrealizowane czynności rejestracyjne. Ponadto 

obecnie zapadać będą decyzje dotyczące środków 

wojewódzkich (programy).  

Wiceprezydent poinformował, iż w związku z budową 
siedziby Centrum Kultury przewiduje się zapewnienie 

Agencji 4. etatów. W przypadku innych działań realizacje 

przedsięwzięć będą zlecane zewnętrznym podmiotom.  

Odpowiadając na pytania radnego B.Krzyżankowskiego, 

Wiceprezydent omówił inne aspekty związane z 

ewentualnym, przyszłym  funkcjonowaniem spółki. 
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Spółkę obowiązywać będzie ustawa o zamówieniach 

publicznych.  

Nadzór nad działalnością spółki sprawować będzie 

Prezydent. Rada Miasta poprzez Komisję Rewizyjną oraz 

komisje branżowe ma uprawnienia do dokonywania ocen 

działań podmiotów wykonujących inwestycje publiczne 

(Wiceprezydent powołał się tu na przykład TBS). 

Informacja o działaniach wszystkich podmiotów jest 

zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisje 

mają prawo do otrzymywania szczegółowych informacji.  

Innym argumentem przemawiającym za wyborem formy 

organizacyjnej w postaci spółki jest fakt, iż jest to 

podmiot bardziej wiarygodny dla banku, niż fundacje czy 

instytucje kultury.  

Wątpliwości radnego B. Krzyżanowskiego wzbudził 

szeroki zakres działań związanych z funkcjami 

promocyjnymi,  ponieważ są to – jak stwierdził radny – 

działania nieuchwytne, niewymierne. 

Radny Andrzej Bień stwierdził, iż należy sądzić, że 

Agencji będzie łatwiej  niż strukturom biurokratycznym 

urzędu zrealizować wiele przedsięwzięć. Świadczą o tym 

przykłady gmin, które powołały już tego rodzaju 

podmioty.  

Z powyższą opinią polemizował Przewodniczący 

komisji, radny Marcin Horała. Doświadczenia ze 

spółkami gminnymi są różne. Tego rodzaju podmioty 

mają tendencję do stałego „wyciągania” pieniędzy od 

gminy.  

Radny wyraził obawy, iż z chwilą powołania takiego 

podmiotu, trudno będzie przeciwdziałać jego rozrastaniu 

się, tak więc podjęcie uchwały może być bardzo 

brzemienne w skutki. Powołuje się byt, który zacznie żyć 
swoim życiem.  

Radny B. Krzyżanowski zadał pytanie, czy komórki 

zajmujące się dotąd działaniami, które wykonywać 
miałaby Agencja, robiły to źle. Należałoby poprawić 
jakość pracy służb miejskich lub je zlikwidować, skoro 

powołuje się podmiot, który ma wykonywać to, co dotąd 

do nich należało. Zrozumiałe byłoby powołanie podmiotu 

do realizacji konkretnych inwestycji, tu jednak 

proponowane działania są ogromnie rozproszone i w tym 

należy upatrywać duże ryzyko.  

Wiceprezydent B. Stasiak podkreślił, iż intencją jest 

powołanie podmiotu predystynowanego do 

sprawniejszego zarządzania, ze zdolnością do 

elastyczniejszego reagowania na zmieniające się 
uwarunkowania rynkowe oraz ze zdolnością do 

oszczędzania (VAT). Chodzi też o skupienie aktywności, 

dotąd rozproszonej pomiędzy różne komórki urzędu, w 

jednym podmiocie, co będzie sprzyjać uchwyceniu 

faktycznych kosztów poszczególnych przedsięwzięć. 
Radny B. Krzyżanowski zaproponował zatrudnianie już 
funkcjonujących agencji do realizacji przedsięwzięć 
promocyjnych.  

Wiceprezydent wyjaśnił, iż agencje działają dla zysku. 

Można je zatrudniać do zorganizowania pojedynczych 

przedsięwzięć, tu natomiast chodzi o działania stale 

podejmowane.  

Ad 2.  

Ostateczna wersja projektu uchwały w spr. Regulaminu 

obrad RMG, przedłożona przez Przewodniczącego M. 

Horałę, została zaopiniowana przez członków komisji 

pozytywnie, przy 4 gł. za i 1 gł. przeciw. 

Ad 3.  

Termin kolejnego posiedzenia komisji: 25.11.2008 r.  

______________________________________________ 

 

Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 18 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 19 

listopada, 

2. Sprawy bieżące i wniesione. 

3. Prezentacja części dochodowej projektu 

budżetu na rok 2009. 

Ad. 1 

Projekty uchwał na najbliższą sesję referowali wiceprez. 

B.Stasiak, wiceprez. M.Stępa, wiceprez. M.Guć 
Komisja zaopiniowała następujące projekty: 

1.  wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego, 

niezabudowanych nieruchomości  położonych 

przy ul. B. Prusa 20, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 

5/0/0 

2. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ulicy Osiedle Bernadowo – opinia 

pozytywna – 5/0/0 

3. utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o 

nazwie „Agencja Rozwoju Gdyni spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością”. Powołanie 

spółki jest początkiem pewnego procesu, próbą 
zebrania w wyspecjalizowanej komórce 

wszystkich zagadnień związanych z promocją, 
wspieraniem przedsiębiorczości. Nie 

zamierzamy likwidować wyodrębnionych już, a 

dobrze działających struktur, chcemy scalić to, 

co dotąd rozrzucone było po różnych działach. 

Biznesplan spółki zostanie opracowany po jej 

powołaniu, w kolejnym etapie określimy źródłą 
przychodów.  

Zdaniem r. Rafała Geremka za mało wiadomo o 

samej spółce, o jej sprawach technicznych, o 

realnych podstawach funkcjonowania, aby 

radni mogli podjąć odpowiedzialną decyzję o 

powołaniu. W sferze idei pomysł jest dobry, ale 

w sferze realizacji trzeba mieć biznesplan. 

Prezydent ma inną filozofię podejścia do tego 

tematu; uważa, że najpierw należy powołać 
spółkę a potem tworzyć biznesplan, r. Geremek 

jest zdania, że należy postępować dokładnie 

odwrotnie. Zwracał też uwagę na pewne 

niedookreślenia w PKD. Przede wszystkim nie 

ma bezpośredniej kontroli rady nad spółką. 
Biorąc powyższe pod uwagę r. Geremek 

wnioskował o zdjęcie projektu z porządku 

obrad – wynik głosowania wniosku 2/4/2.  

Opinia pozytywna – 4/2/2. 

4. przystąpienia do aktualizacji „Strategii rozwoju 

Gdyni” – uchwała ta formalnie uruchomi 

proces podsumowania bieżących analiz 

wykonania obowiązującej strategii. Horyzont 

czasowy to rok 2020, ale za 4-5 lat planowana 

jest kolejna aktualizacja. Opinia pozytywna – 

6/0/0. 

5. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej 

do zorganizowania regularnego transportu 

wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) po 

akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej; - 

opinia pozytywna – 6/0/0 

6. zmiany uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta 

Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
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przepisów porządkowych obowiązujących na 

nabrzeżach i na statkach dla pasażerów 

korzystających z regularnego transportu 

wodnego, (tzw. Tramwaju wodnego) po 

akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, 

organizowanego przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni; - opinia pozytywna – 7/0/0 

7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 

Gdyni z tytułu zawarcia umów związanych z 

funkcjonowaniem tramwaju wodnego w latach 

2009 – 2012; - opinia pozytywna – 7/0/0 

8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 
przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 

Gdyni na okres 4 lat; - opinia pozytywna – 

7/0/0 

9. zmiany uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia przepisów porządkowych dla 

pasażerów korzystających z komunikacji 

miejskiej organizowanej przez Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - opinia 

pozytywna – 7/0/0 

10. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez Stowarzyszenie Gdynia SOS 

dot. uchwały nr XXI/507/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda; - 

opinia pozytywna – 7/0/0 

11. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez radcę prawnego Małgorzatę 
Okoń, w imieniu Hadex SA, dot. uchwały nr 

XXI/507/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 

czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic 

Wyspiańskiego i Ejsmonda; - opinia pozytywna 

– 7/0/0 

12. przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kamiennej 

Góry w Gdyni - opinia pozytywna – 7/0/0 

13. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez adw. Łukasza Balcera, w 

imieniu Grzegorza Ślusarczyka i Anny Kulety, 

dotyczącego uchwały nr XXIV/566/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu 

położonego na zachód od ul. Łęczyckiej - 

opinia pozytywna – 8/0/0 

14. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008; - opinia pozytywna 

– 8/0/0 

15. ustalenia stawek podatku od środków 

transportowych; - opinia pozytywna – 6/0/1 

16. określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta Gdyni; - 

opinia pozytywna – 7/0/1 

17. określenia zasad ustalania i poboru opłaty 

targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej 

wysokości; - opinia pozytywna – 7/0/1 

Ad. 3 

Część dochodową projektu budżetu na rok 2009 

przedstawił skarbnik Miasta. Budżet będzie 

zrównoważony na poziomie 1,119 mld zł, co jest pewną 
zwyżką w stosunku do ub. roku. Połowa naszych 

dochodów własnych pochodzi z podatków dochodowych. 

Bardzo mocno spadły kontrakty z UE – z 73 mln w 2008 

do 4 mln planowanych na 2009 r. Skutki recesji 

zobaczymy dopiero w połowie 2009 r. 

Następne posiedzenie, poświęcone części wydatkowej 

budżetu, odbędzie się 25.11. o godz. 16.00. 

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 19 listopada: 
 

Lista obecności jest załączona do protokołu. 

Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian budżetu na rok 2008. 

2. Sprawy bieżące 

Ad. 1 

Projekt wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik 

Miasta. Komisja zaopiniowała projekt wraz z 

autopoprawką pozytywnie – 13/0/0 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że w trybie 

nadzwyczajnym wniesiony będzie na sesję projekt 

uchwały w sprawie zmian w statucie Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 

Komisja ustaliła harmonogram spotkań komisji nad 

projektem budżetu na rok 2009. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 19 listopada: 
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów 

uchwał na sesję 19 listopada. Projekty referował 

wiceprez. B.Stasiak. 

1. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego, 

niezabudowanych nieruchomości  położonych 

przy ul. B. Prusa 20, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni; (4.13.) – opinia 

pozytywna – 5/0/0 

2. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ulicy Osiedle Bernadowo; (4.14.) – 

opinia pozytywna – 5/0/0 

3. utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o 

nazwie „Agencja Rozwoju Gdyni spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” – na 

wczorajszej Komisji Strategii r. Rafał Geremek 

złożył wniosek o zdjęcie projektu z porządku 

obrad. Wniosek ten był efektem odmiennej 

filozofii, reprezentowanej przez r. Geremka. 

Zdaniem radnego należy najpierw opracować 
biznesplan spółki i dopiero na jego podstawie 

rozważyć celowość jej powołania. Tymczasem, 

wedle opinii wiceprez. Stasiaka, pisanie 

biznesplanu opartego na mrzonkach mija się z 

celem. Najpierw należy powołać spółkę.  
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Komisja Gospodarki Mieszkaniowej podnosiła 

z kolei, że spółka gminna jest słabiej 

kontrolowana niż jednostka budżetowa. 

Wedle informacji wiceprez. Stasiaka, 

wyodrębnianie w majątku gminnym gniazd 

odrębnego zarządzania jest dużo wygodniejsze 

i efektywniejsze niż działanie w rozproszeniu. 

Opinia do projektu uchwały pozytywna – 6/1/0 

4. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych – projekt zreferowała 

wiceprez. E. Łowkiel. Opinia pozytywna – 

7/0/0. 

Następne posiedzenie – 26 listopada, godz. 15.30. 

Posiedzenie poświęcone będzie pracom nad budżetem na 

rok 2009. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 19 listopada: 
 

Komisja zebrała się w trybie nadzwyczajnym, aby 

przygotować i wnieść pod obrady Rady autopoprawkę do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia składów komisji 

konkursowych w konkursach dla rad dzielnic.  

Treść autopoprawki: 

§ 1 

Do składu komisji oceniającej wnioski złożone w 

konkursie „Kultura w dzielnicy”, obejmujący obszar 

działania „kultura”, deleguje się radnych: 

1. Arkadiusz Gurazda  

2. Bartosz Bartoszewicz 

3. Grzegorz Bonk 

§ 2 

Do składu komisji oceniającej wnioski złożone w 

konkursie „Piękna dzielnica”, obejmujący obszar 

działania „estetyzacja otoczenia”, deleguje się radnych 

1. Mirosława Borusewicz 

2. Andrzej Denis 

3. Ireneusz Bekisz”. 

Wynik głosowania autopoprawki – 4/0/0. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Sportu – 24 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 

2009, 

4. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 2 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Gośćmi komisji byli panowie J.Jałoszewski i D.Schwarz 

z GOSiRu oraz skarbnik miasta. Omówili oni projekt 

budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu 

GOSiRu. 

Komisja sformułowała i przegłosowała następujące 

wnioski: 

1. wniosek o zwiększenie wydatków budżetu w 

dziale „promocja miasta” o 2 mln zł dla klubów 

sportowych – wynik głosowania 5/0/0. 

2. wniosek o zwiększenie wydatków budżetu na 

profilaktykę uzależnień poprzez sport o 160 

tys. zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

– wynik głosowania 5/0/0. Pieniądze na ten cel 

winny być dotacją z budżetu miasta, a nie z 

„kapslowego”. 

3. wniosek o dokończenie modernizacji boiska na 

ul. Okrzei (ze sztuczną trawą) – koszt 1,8 mln 

zł – wynik głosowania 5/0/0 

4. zwiększenie wydatków na imprezy żeglarskie 

(Tall Ship Races’) o 711 tys. zł - wynik 

głosowania 5/0/0. 

5. wniosek o zwiększenie wydatków na 

modernizację boisk przyszkolnych o 300 tys. zł 

(pozwoli to zmodernizować 3 boiska) – wynik 

głosowania 5/0/0. 

Ponadto komisja rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała 

następujące wnioski do budżetu: 

1. wniosek Klubu Lekkoatletycznego Gdynia o 

zakup sprzętu dla klubu na doposażenie hali 

sportowej (97 tys. zł), 

2. wniosek Rady Dzielnicy Redłowo o 

modernizację boiska przy SP 34 – wniosek jest 

bezzasadny z uwagi na zaniedbanie boiska już 
istniejącego i brak zainteresowania dyrekcji 

szkoły jego losem. 

Ad. 4 

Przewodnicząca poinformowała, że otwarcie hali 

sportowo-widowiskowej nastąpi przed Świętami, 

pierwsze rozgrywki będą mogły się rozpocząć z końcem 

stycznia.  

______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 20 listopada: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał gości i członków 

komisji oraz stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

5. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta  na rok 

2009 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Ad. 1 

Sekretarz Miasta – p.J.Zając oraz Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 

p.Z.Kobyliński przedstawili projekt budżetu Miasta na 

rok 2009 dotyczący utrzymania jednostek 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta i ludności. 

Postępujący wzrost tych wydatków jest spowodowany 

głównie rozbudową systemu monitoringu miasta – 

zadanie realizowane na przestrzeni 3 lat / zestawienie 

wydatków w latach 2001-2009 w załączeniu do 

protokołu/. Policja i straż miejska otrzymały środki 

zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem. Radny 

A.Bień dodał, że w trakcie roku budżetowego nastąpi 

ponowny wzrost wydatków w związku z uruchomieniem 

strefy płatnego parkowania. 

Zastępca Skarbnika MIASTA – p.Alicja Helbin zwróciła 

uwagę członków komisji na bardzo dużą dynamikę 
wzrostu wydatków w dziale bezpieczeństwo, którą 
powoduje m.in. skierowanie znacznych środków na 

uruchomienie i funkcjonowanie systemu monitoringu - 

jest to w tej chwili zadanie priorytetowe miasta. Na 

zwiększenie nagród dla pracowników policji i straży 

miejskiej zabezpieczone zostały środki w rezerwie 

budżetowej. 
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Następnie członkowie Komisji sformułowali wnioski do 

Skarbnika Miasta o zabezpieczenie środków na rok 2009 

na realizację następujących zadań: 
Radny Stanisław Borski: 

1) środki w wysokości 500.000 zł na wykonanie 

lewoskrętów przy ul.Chwaszczyńskiej na 

odcinku od obwodnicy do ul. Sopockiej - po 

obu stronach ulicy; 

2) środki w wysokości 2 mln zł na budowę 
pawilonu dla klas 0-3 przy SP nr 20; 

3) środki w wysokości 150.000 zł na dobudowę  
150m kanalizacji sanitarnej ulicy Małej; 

4) środki w wysokości 50.000 zł na remont placu 

zabaw i boiska przy ul. Gryfa Pomorskiego; 

5) środki w wysokości 50.000 zł na uzupełnienie 

wyposażenia placu zabaw przy ul.Wieluńskiej; 

Radna Ewa Krym: 

6) środki na modernizacje boiska przy SP nr 10; 

7) środki w wysokości 30.000 zł na doposażenie 

placu zabaw przy SP nr 40; 

8) środki w wysokości 500.000 zł na prace 

projektowe i planistyczne dot. rewitalizacji  

terenu ul.Opata Hackiego i Zamenhofa; 

9) środki w wysokości 100.000 zł na wykonanie 

sygnalizacji świetlnej  

u zbiegu ul. Chylońskiej i Wiejskiej; 

Radna Joanna Chacuk: 

10) środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie 

zejścia  z ul. Orląt Lwowskich na Polankę 
Redłowską. 

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie: wynik głosowania 

6/0/0. 

Ad. 2 

Nie było. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 25 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu 2009 w dziale 

oświaty i wychowania. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, uznała protokół z 13 listopada 

b.r. za przyjęty.  

Ad 2.  
Założenia budżetowe na rok 2009 prezentowali: 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel i Skarbnik Miasta Gdyni 

Krzysztof Szałucki.  

Skarbnik Krzysztof Szałucki omówił, zgodnie z treścią 
załącznika, poszczególne elementy budżetu: 

Dynamika – wyższa niż dynamika inflacji 

prognozowanej przez ministerstwo finansów na rok 2009. 

Mimo że zaplanowany budżet ma charakter wzrostowy, 

to jednak nie będzie już możliwe uzyskanie takich 

wielkości, jak miało to miejsce w roku 2008. 

Spodziewana recesja wpłynie negatywnie na dochody 

uzyskiwane z tytułu udziału w podatkach PIT. 

Zdecydowanie zmniejszą się dotacje z Unii Europejskiej.  

Wydatki – analogicznie do roku 2008 największe 

wydatki związane będą z oświatą oraz drogownictwem 

(transport).  

20 % budżetu po stronie wpływów stanowi subwencja 

ogólna oświatowa – jej dynamika wynosi 8,7 % w 

stosunku do zeszłego roku, a więc jest, jak na polskie 

warunki, bardzo wysoka. 

Założenia budżetowe  i wiążące się z nimi prognozy w 

zakresie działu oświaty i wychowania omówiła 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel: 

Dynamika zaplanowanego budżetu wynosi prawie 100 

%, przy czym wskaźniki należy zestawić z faktem, iż co 

roku zmniejsza się liczba uczniów. Kontynuowane będą 
wypracowane działania systemowe, tj. finansowanie 

przez gminę dodatkowych zajęć. Warte podkreślenia jest 

wprowadzenie dodatkowej godziny matematyki w 

szkołach ponadgimnazjalnych (ponad 1 mln. zł. rocznie), 

co – w świetle obowiązku zdawania matury z matematyki  

za dwa lata – powinno przynieść dobre efekty. System 

dofinansowywania edukacji przez samorząd już przynosi 

konkretne wyniki w zakresie egzaminu gimnazjalnego, 

gdyż Gdynia ma najlepsze wyniki, zwłaszcza w części 

matematyczno – przyrodniczej. Wyniki egzaminów w 

gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się 
egzaminem maturalnym,  są najlepsze w województwie. 

Wszystkie te czynniki dowodzą, że  systemowe 

rozwiązania  należy kontynuować także w roku 2009.  

O 15 % w stosunku do roku 2008 rośnie tzw. rzeczówka 

(opłata za wywóz śmieci, środki czystości, wodę, 
telefony, itp.).  

Kontynuowane będą wszystkie realizowane dotąd 

programy, w tym współpraca z uczelniami wyższymi. 

Względnie dobra jest sytuacja jeśli chodzi o liczebność 
uczniów w klasach. Najmniej stabilna jest sytuacja w 

szkołach zawodowych. (Wiceprezydent podkreśliła rolę 
szkół w motywowaniu uczniów do kończenia cyklu 

edukacyjnego). 

Remonty: rok 2009 będzie kolejnym rokiem odrabiania 

przez gdyński samorząd zaległości z ubiegłych lat. Rosną 
także wymagania wynikające z przepisów Sanepidu i 

Straży Pożarnej. Gdynia ma ponad 90 budynków 

szkolnych, w tym prawie każda szkoła jest objęta 

pracami remontowymi. W 62 budynkach wymienione są 
wszystkie okna, prawie zakończony jest cykl wymiany 

łazienek.  

Inwestycje: rozbudowa przedszkola na Witaminie 

(poszerzenie o dodatkowy oddział przedszkolny) – 

planowany odbiór w grudniu b.r. Planowana rozbudowa 

przedszkola na Pustkach Cisowskich (poszerzenie o jeden 

oddział). Planowana budowa przedszkola na Wiczlinie. 

Planowana rozbudowa SP Nr 37 (jedyna szkoła bez 

kuchni).  

Wiceprezydent szerzej omówiła problem przedszkoli w 

kontekście planowanej reformy (6-latki do szkół). 

Rozważane jest tworzenie oddziałów żłobkowych w 

przedszkolach dla dzieci 2-letnich. Dążyć się będzie do 

zapewnienia pełnej dostępności do przedszkoli nie tylko 

w zakresie 9-godzinnej opieki, ale także bezpłatnej opieki 

5-godzinnej. Temu m. in. służyć będzie przyciągnięcie 

dzieci do szkół poprzez atrakcyjną ofertę edukacyjną.  
Płace: w budżecie nie są ujęte środki na podwyżki płac 

(środki są w rezerwie).  

Przewodnicząca M. Borusewicz prosiła o wyjaśnienie 

zapisu „inne prace projektowo – remontowe” 

odnoszącego się do Szkół Podstawowych Nr 20 i 40 oraz 

IV L.O. 

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż jest to zapis 

umożliwiający wyasygnowanie środków na prace, 

których nie zaplanowano, a które okazują się niezbędne 

w trakcie realizacji np. remontów.  
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Radna M. Borusewicz zapytała, w jakich szkołach 

prowadzone są lekcje religii innych wyznań. 
Wiceprezydent wyjaśniła, iż gmina ma ustawowy 

obowiązek zapewnienia nauki stosownie do zgłoszeń 
rodziców dzieci. W przypadku jednego z wyznań Gdynia 

zawarła porozumienie z Sopotem, na terenie którego 

prowadzone są zajęcia.  

W związku z pytaniem radnego Z. Zmudy 

Trzebiatowskiego o naukę języka kaszubskiego, 

Wiceprezydent wyjaśniła, że takie zajęcia prowadzi się 
na wniosek dyrektora szkoły. Na ten cel przeznacza się 
środki z subwencji oświatowej.  

Radny Mariusz Bzdęga poprosił o wyjaśnienie, jakie 

kryteria są stosowane przy typowaniu budynków do 

remontu.  

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, iż potrzebę 
przeprowadzenia remontu zgłasza dyrektor placówki. 

Wniosek rozpatruje Wydział Budynków. Opinię wydaje 

także Sanepid.  

W związku z pytaniem radnego Zygmunta Zmudy 

Trzebiatowskiego o termin przygotowania budynku dla I 

L.O.  Wiceprezydent poinformowała, iż warunkiem 

realizacji prac na Narcyzowej jest zakończenie remontu 

na Chwarznie.  

Wnioski zgłoszone przez członków komisji: 

- Wszczęcie prac mających na celu poprawę standardu 

boiska przy SP Nr 10 – obiekt służy dzieciom z ulic 

Opata Hackiego i Zamenhoffa (wniosek r. Z. Zmudy 

Trzebiatowskiego, tożsamy z analogicznym wnioskiem 

Rady Dzielnicy); 

- Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 40 - wskazana 

zwłaszcza w świetle planowanej reformy (wniosek r. 

Ewy Krym); 

-  Dokończenie prac na placu zabaw przy SP Nr 42 

(wniosek radnej M. Borusewicz); 

-  Wykonanie projektu i budowa boiska  IV L.O. 

(wniosek radnej M. Borusewicz); 

-  Zmiana nawierzchni (na sztuczną trawę) na boisku przy 

Gimnazjum Nr 4 (wniosek radnej      M. Borusewicz); 

- Dokumentacja dla budowy sali gimnastycznej przy SP 

Nr 6; 

- Projekt pawilonu  dla klas 1 – 3 przy SP Nr 20 – 

konieczne z uwagi na rozbudowę osiedli (wniosek r. M. 

Borusewicz) 

Wszystkie w/w wnioski zostały przyjęte jednogłośnie: 4 

gł. za 

Ad 3.  

Termin kolejnego posiedzenia: 11 grudnia b.r.; godz. 

14.30 

__________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 25 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Założenia budżetowe na rok 2009 w działach 

realizowanych przez pion Wiceprezydenta 

Bogusława Stasiaka.  

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1.  

Zadania ujęte w poniższych działach omówił 

Wiceprezydent Bogusława Stasiak:  

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa: 

W obrębie gospodarki mieszkaniowej jedno z 

podstawowych zadań stanowi bieżąca eksploatacja 

zasobu mieszkaniowego. 

Wiceprezydent omówił strukturę mieszkań znajdujących 

się w gestii gminy: 

- udział we wspólnotach mieszkaniowych; 

- budynki komunalne; 

- mieszkania socjalne 

Gmina jest uczestnikiem  wspólnot mieszkaniowych. 

Gmina świadczy także dla wspólnot usługi 

zarządzającego nieruchomościami (docelowo gmina 

planuje wycofanie się z pełnienia roli zarządcy).  

Rentowność systemu pobierania czynszów pozwala na 

pokrywanie bieżących kosztów eksploatacyjnych, 

związanych z funkcjonowaniem mieszkań komunalnych. 

Zasadniczą część zadłużenia czynszowego  stanowią 
zaległości długoterminowe. W roku 2009 powstanie 128 

kolejnych mieszkań socjalnych przy ul. Okrzei. W 

przypadku braku możliwości zabezpieczenia mieszkań 
socjalnych z tytułu wyroków eksmisyjnych, dotyczących 

mieszkań nie należących do zasobów gminy, konieczne 

jest wypłacanie odszkodowań (przeznacza się na ten cel 

900 tys. zł.). 

Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej: 

ABK – prezentacja w oparciu o dane występujące w 

projekcie uchwały.  

Rozdz. 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami: 

Zaplanowana kwota związana jest z realizacją zadań 
związanych z obsługą nieruchomości, tj. wypłatami 

odszkodowań, wycenami, inwentaryzacją, kosztami 

dozoru (pełny wykaz zadań jak w załączniku – wydatki 

na bieżące zadania własne). 

Dział pomocy społecznej; Rozdz. 85212– świadczenia 

rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego: 

Zadania realizowane przez Wydział Spraw Społecznych 

w trybie decyzji administracyjnych. Odnotowuje się 
bardzo niski poziom w zakresie ilości odwołań od 

wydawanych decyzji.  

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe: 

Na rok 2009 zapreliminowano kwotę stanowiącą 86 % 

przewidywanego wykonania w roku 2008. Wynika to z 

faktu, iż liczba osób występujących o dodatki zmniejsza 

się.  
W związku z pytaniem radnego Ireneusza Bekisza o 

realizację w roku przyszłym odcinka ulicy 

Nowowiczlińskiej - od ul. Rdestowej do Miętowej, 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak  

zapewnił, że odcinek ten będzie realizowany.  

Odnosząc się z kolei do pytania radnego Andrzeja Bienia 

o cel przekazywanych dotacji dla ABK-ów, 

Wiceprezydent wyjaśnił, iż jest to dotacja do lokali 

socjalnych. Czynsz najmu za lokal socjalny stanowi 50 % 

najniższego czynszu w gminie (przy czym znaczna część 
lokatorów nie płaci czynszu). Pokrycia wymagają też 
koszty eksploatacji. Dotacja jest częścią systemu. Gmina 

jest zobowiązana do wykazywania dotacji w budżecie.  

Radny A. Bień zwrócił uwagę na znaczne różnice w 

kosztach ABK-ów, w związku z czym Wiceprezydent 

wyjaśnił, iż na ABK nr 3 ciąży większa liczba dozorów.  

Odpowiadając na kolejne pytanie radnego A. Bienia, 

Wiceprezydent Stasiak wymienił przyczyny wyłączenia 

lokali ze sprzedaży: 

- postępowanie o zwrot lub nieuregulowany stan prawny; 

- niewykonana inwentaryzacja; 

- mała liczba rodzin występujących o sprzedaż mieszkań 
w danym budynku; 

- mieszkania,  z którymi związane są niepokojące 

czynności, wobec czego blokuje się ich sprzedaż do  

czasu wyjaśnienia sytuacji; 
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- nie sprzedaje się mieszkań w budynkach 

przeznaczanych na mieszkania socjalne 

Członkowie komisji zgłosili poprawki na pierwszej 

części posiedzenia, odbytego wspólnie z Komisją 
Strategii i Polityki Gospodarczej – patrz protokół Komisji 

Strategii z dn. 25 listopada b.r. 

Projekt budżetu, z uwzględnieniem zgłoszonych 

poprawek, uzyskał pozytywną opinię przy nast. stosunku 

głosów: 2/0/3. 

Ad 2.  

Termin kolejnego posiedzenia poświęconego 

ostatecznemu zaopiniowaniu projektu budżetu na rok 

2009: 9 grudnia b.r.; godz. 17. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 25 listopada: 
 

Komisja spotkała się w celu zapoznania się z projektem 

budżetu miasta na rok 2009. Gośćmi komisji byli: 

skarbnik prof. K.Szałucki i dyrektor UM, J.Zając. 

 

Ogółem budżet wzrasta średnio o 2,5%. Przewidywane 

jest zwiększenie wydatków eksploatacyjnych, m.in. na 

energię. 
W ostatnich dniach miasto kupiło budynek b. PLO. 

Zostanie tam wypowiedziana część umów, 

przeprowadzone niezbędne remonty i na wiosnę 
wprowadzą się wydziały, obecnie rozrzucone po całym 

mieście. Finansowe skutki remontu nie są jeszcze znane. 

Miasto kupiło też budynek przy ul. Białostockiej, z 

przeznaczeniem na siedzibę Tristara (systemu kierowania 

ruchem). Być może bardziej celowe okaże się 
wprowadzenie Tristara do Parku Naukowo-

Technologicznego, ale tę możliwość trzeba będzie 

dopiero zbadać. 
Omawiano także przygotowania do wdrożenia systemu 

płatnego parkowania. Do kontroli parkometrów powinien 

zostać powołany oddział Straży Miejskiej, nieco inaczej 

umundurowany. Sprawna obsługa systemu 

najprawdopodobniej będzie wymagała utworzenia 

odrębnej jednostki, oczywiście niedochodowej. 

Komisja Statutowa zgłosiła następujace wnioski do 

budżetu na rok 2009: 

1. Komisja wnioskuje o przeniesienie na rok 2009 

niewykorzystanej w 2008 r. kwoty 1.119 tys. zł 

na informatyzację miasta – wynik głosowania 

4/0/0 

2. Komisja wnioskuje o przygotowanie koncepcji 

systemu informacji wizualnej w mieście oraz o 

opracowanie gdyńskiego systemu oznakowania 

posesji. Komisja wnosi o przeznaczenie na ten 

cel w budżecie 2009 r. kwoty 100.000 zł. 

Wynik głosowania – 4/0/0. 

______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 
26 listopada: 

 
Porządek posiedzenia: 

3. Problemy mieszkańców ul. Ruchu Oporu 

(budowa nawierzchni jezdni), 

4. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 

2009, 

5. Lista rankingowa kanalizacji sanitarnej w 

Gdyni, 

6. Korespondencja. 

Ad. 1 

Gośćmi komisji byli reprezentanci mieszkańców ul. 

Ruchu Oporu, zaproszeni na wniosek 

wiceprzewodniczącej komisji Joanny Chacuk. W latach 

60-tych zbudowali oni nawierzchnię swojej ulicy z płyt 

jomb. Ulica posiada kanalizację deszczową, ale z racji 

ukształtowania terenu podczas obfitszych opadów ulica 

jest zalewana, wypłukiwany spomiędzy płyt piasek zbiera 

się na dole. Ulica ma ok. 200 m długości. 

Mieszkańcy wnioskują o ułożenie na ul. Ruchu Oporu 

docelowej nawierzchni asfaltowej wraz z pełnym 

uzbrojeniem podziemnym. Komisja wyraziła życzliwe 

zainteresowanie sprawą i ustami Przewodniczącego 

obiecała bliższe przyjrzenie się tematowi. 

Ad. 2 

 Projekt budżetu na rok 2009 zreferowali: 

wiceprezydent Marek Stępa, skarbnik Krzysztof 

Szałucki, dyrektor ZDiZ Maciej Karmoliński. 

 Wiceprezydent omówił planowane w 

przyszłym roku inwestycje komunalne.  

R. T.Szemiot pytał o ścieżkę rowerową wzdłuż 
klifu. Ścieżka ta zostanie poprowadzona górą i dopiero w 

Sopocie sprowadzona z klifu na dół.  

Skarbnik omówił założenia konstrukcji budżetu 

oraz jego charakterystyki dochodowo-wydatkowe. 

Budżet będzie zbilansowany na poziomie 1.119 mln zł, i 

będzie w ogólnym kształcie podobny do tegorocznego. 

Znacząco ulegają redukcji źródła dofinansowania z UE. 

Dyrektor M.Karmoliński zreferował 

najważniejsze zagadnienia gospodarki komunalnej w 

mieście, planowane remonty dróg. 

Radni T.Szemiot i G.Bonk podnieśli kwestię 
oczyszczania okolic hali targowej wieczorem po 

zakończeniu dnia pracy. Obecnie sprzątanie ręczne 

odbywa się nazajutrz rano, a przez noc śmieci są 
roznoszone przez wiatr. Radni sugerowali, aby sprzątanie 

przeprowadzano wieczorem. 

Ponadto omówiono kwestię estetyzacji miasta, 

współpracy ZDiZ z ogrodnikiem miejskim i GOSiR, a 

także kwestię ewentualnej modernizacji fontanny na 

Skwerze Kościuszki. 

 Komisja zgłosiła następujące wnioski do 

budżetu na rok 2009: 

1. Wniosek o wybudowanie wydzielonych pasów 

lewoskrętów w ul. Chwaszczyńskiej na 

wysokości ul. Źródła Marii, Górniczej, 

Starodworcowej i Myśliwskiej – wynik 

głosowania 4/0/1, 

2. Wniosek o wyremontowanie istniejącego placu 

zabaw oraz boiska przy ul. Gryfa Pomorskiego 

i przeznaczenie na ten cel kwoty 50 tys. zł – 

wynik głosowania 6/0/0, 

3. Wniosek o wyremontowanie boiska na ul. 

Wieluńskiej (50 tys. zł) – 6/0/0 

4. Wniosek o wybudowanie przy SP 20 pawilonu 

dla klas O – III – 6/0/0 

5. Wniosek o kontynuowanie prac w rejonie ul. 

Szturmanów (ul. Sterników) oraz 

przeznaczenie dodatkowych 200 tys. zł na 

dalsze prace projektowe – 6/0/0 

6. Zwiększenie kwoty 2,5 mln zł na kanalizację 
sanitarną o kolejne 2,5 mln zł – 6/0/0 

7. Rewitalizacja terenu przy ul. Zamenhofa i 

Opata Hackiego – 500 tys. zł – 6/0/0 

8. Zwiększenie środków na podniesienie estetyki 

terenów zielonych, zwłaszcza w centrum – 300 

tys. zł – 6/0/0 
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9. Docelowa aranżacja Skate Parku w Parku 

Kilońskim – 40 tys. zł – 6/0/0 

10. Ponowne przeprowadzenie konkursu na 

opracowanie koncepcji rewitalizacji ul. 

Starowiejskiej – 6/0/0 

Ad. 3 

Członkowie komisji zgłosili następujące propozycje do 

listy rankingowej budowy kanalizacji sanitarnej: 

− dzielnice południowe: ul. Mała, ul. 

Lipowa-Źródło Marii, ul. 

Starodworcowa 21-33; 

− dzielnice zachodnie: ul. Westy, ul. 

Okrężna, ul. Prostokątna 

− dzielnice północne: Osada Rybacka, 

ul. Rybaków, Kępa Oksywska, 

− dzielnice centralne: ul. Węglowa, Al. 

Zwycięstwa 38, Al. Zwycięstwa 138 

− dzielnice północno- zachodnie: ul. 

Zwierzyniecka-Wilcza-Bobrowa, 

rejon ulic Chabrowej i Jaskółczej, ul. 

Jałowcowa, 

Komisja rekomenduje te lokalizacje do uzupełniania 

kanalizacji sanitarnej w mieście – 6/0/0. 

Ad. 4 

Z korespondencją komisja zapozna się na następnym 

posiedzeniu, natomiast już na tym etapie zwrócono 

uwagę na zaskakujące zjawisko pojawienia się 
wirtualnego tworu pod nazwą lista potrzeb 

inwestycyjnych miasta, którą, zdaniem niektórych (także 

urzędników) tworzy i zatwierdza Komisja Gospodarki 

Komunalnej. Przewodniczący Komisji wyraził 

przekonanie, że w zakresie rankingowania i definiowania 

kolejności inwestycji, komisja czuje się zobowiązana i 

kompetentna na poziomie a/ listy dróg gminnych 

nieutwardzonych b/ listy inwestycji w zakresie 

uzupełniania kanalizacji sanitarnej. Oba te rankingi 

zostały opracowane i będą ulegać aktualizacji w miarę 
postępu prac wykonawczych. 

Następne posiedzenie – 10 grudnia, godz. 15.30. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-11-17: 

 

8292/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Babie Doły festynu pod nazwą 
„MIKOŁAJKI” 

8293/08/V/R akceptacji aneksu Nr 2/2008 do umowy 

KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w 

sprawie zapewnienia całodobowej opieki 

wraz z wychowaniem w formie placówki 

rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki 

rodzin naturalnych 

8294/08/V/O przekazania niesprawnych obrabiarek TUM 

25 ze stanu Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Gdyni na stan Akademii Morskiej 

8295/08/V/S akceptacji aneksu do umowy z Pocztą 
Polską dotyczącej odbioru i doręczania 

przesyłek pocztowych 

8296/08/V/S akceptacji wniosku o rozpoczęciu 

postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na dostawę materiałów 

biurowych  

8297/08/V/P zmiany zarządzenia nr 2085/07/V/P 

dotyczącego wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy z Komendą Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie 

pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

budynku przy ul. Władysława IV 12/14 

8298/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008r 

8299/08/V/M remontu szamba przy gminnym budynku 

mieszkalnym przy ul. Północnej w Gdyni 

8300/08/V/M wymiany drzwi wejściowych w świetlicy 

socjoterapeutycznej w budynku socjalnym 

przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni 

8301/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy ul. Pionierów, przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

8302/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

8303/08/V/M wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego do 206.000 EUR w 

trybie przetargu nieograniczonego na 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Bp. 

Dominika 13A w Gdyni ” 

8304/08/V/P zatwierdzenia preliminarza wydatków 

związanych z udziałem Gminy Gdynia w 

Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler 

Woche 2009” 

8305/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

emisję ogłoszenia dotyczącego Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni 

8306/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 

EUR, na wykonanie koszulek polo z logo 

promującym regaty The Tall Ships’ Races 

2009 Gdynia 

8307/08/V/P przekazania środków pieniężnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 

8308/08/V/P powołania Komisji Oceniającej oferty 

zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie zadań z 

zakresu kultury w 2009 roku, ogłoszonego 

Zarządzeniem nr 8024/2008/V/P 

8309/08/V/M zatwierdzenia wyników postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego poniżej 

5.150.000 EUR na wykonanie remontu 

budynku i pomieszczeń w Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i 

Wigury 14 w Gdyni” 

8310/08/V/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę dwóch 
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samochodów osobowych dla Urzędu Miasta 

Gdyni w 2008r 

8311/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

oceny konieczności zastosowania 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych przy ul. Wiczlińskiej 

8312/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14000 EUR na wykonanie 

analiz ruchu wraz z koncepcyjnym 

projektem organizacji ruchu w obrębie 

osiedla Hovnanian 

8313/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14000 EUR na wykonanie 

opracowania „Projektu organizacji ruchu 

ulicy Jałowcowej 

8314/08/V/M pokrycia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Gdyni aportem w postaci nieruchomości 

położonej przy ul. Lotników i infrastruktury 

wodociągowej 

8315/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

8316/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni 

8317/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na sporządzenie opinii prawnej 

dotyczącej ważności zawartych umów o 

świadczenie usług komunikacyjnych 

8318/08/V/M skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna 

nakładów poniesionych na wybudowanie 

tymczasowego pawilonu handlowego o 

powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na 

placu targowym – (boks handlowy nr 249) 

8319/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 

czyszczenia flag promujących imprezy 

miejskie 

8320/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku 

plakatów o treści promującej Światowy 

Tydzień Przedsiębiorczości 

8321/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy na 

wykonanie robót budowlanych na zadaniu: 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w 

Gdyni 

8322/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/469/UI/147/W/2006 dotyczącej zadania: 

,,Remont mola spacerowego w Gdyni 

Orłowie” 

8323/08/V/U uchylenia zarządzenia nr 7998/08/V/U 

8324/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/731/UI/286/W/2007 z dnia 14.11.2007 r. 

na opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-

Technologicznego w Gdyni 

8325/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną „Budowa 

oświetlenia przy ul. Rtęciowej w Gdyni 

8326/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 

EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania „Wymiana oświetlenia w ul. 

Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni” 

8327/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną „Budowa 

oświetlenia przy ul. Żelaznej w Gdyni 

8328/08/V/U akceptacji zmian treści umowy nr 

KB/549/UI/117/W/2008 z 17.09.2008 r. na 

wykonanie robót związanych z przebudową 
części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. 

Jowisza 60 w Gdyni w zakresie wymiany 

świetlika dachowego i dostosowania opraw 

oświetleniowych 

8329/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6381/08/V/P z 2008-

06-03 w sprawie realizacji cyklu imprez 

Rady Dzielnicy Oksywie w ramach konkursu 

"Kultura w dzielnicy" na przestrzeni od maja 

do grudnia 2008 r. zmienionego 

zarządzeniem nr 6835/08/V/P z 2008-07-01 

8330/08/V/P akceptacji wyników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę 
kwiatów na potrzeby UM Gdyni w 2009 r. 

8331/08/V/S wyrażenia zgody na przygotowanie 

napojów dla pracowników UMG – 

uczestników szkolenia 

8332/08/V/M zwrotu najemcy lokalu użytkowego przy 

ul. Świętojańskiej 139 kosztów wykonania 

adaptacji lokalu 

8333/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości lokalowych stanowiących 

własność SM „Własny Dach” położonych 

przy ul. Żeliwnej 19 

8334/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na publikację reklamy Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w dzienniku 

„Fakt” 

8335/08/V/M akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR 

64 bitowego komputerowego systemu 

operacyjnego do użytku Wydziału Polityki 

Gospodarczej i Nieruchomości 

8336/08/V/M wszczęcia postępowania o zamówienie 

publicznego powyżej 14.000 EUR a do 

206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

wykonanie 20 sek. filmu reklamowego 

Gdynia Orłowo Nadmorskie 

8337/08/V/M udzielenia zamówienia w trybie z wolnej 

ręki na wykonanie 20 sekundowego filmu 

„Gdynia Orłowo Nadmorskie” 
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8338/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Ejsmonda 

8339/08/V/M akceptacji wyników postępowania 

przetargu ofertowego na sprzedaż 
uszkodzonego samochodu Urzędu Miasta 

Gdyni marki Renault Trafic o nr rej GA 

4443A 

8341/08/V/P przekazania środków pieniężnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 

8342/08/V/M zakupu czasu antenowego na kanale TVN 

24, TVN CNBC na emisję spotu 

informującego o sprzedaży nieruchomości w 

Gdyni Orłowie 

8343/08/V/M wyrrażenia zgody na akceptację treści 

aneksu do umowy najmu nieruchomości 

położonej przy Al.Jana PawłaII 

8344/08/V/M wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez 

Gminę Miasta Gdyni nakładów poniesionych 

na gruncie gminnym przy ul. Ejsmonda 

 

2008-11-19: 

 

8345/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków w celu pokrycia kosztów nabycia 

prawa użytkowania wieczystego 

zabudowanej nieruchomości połozonej przy 

ul. 10- Lutego stanowiącej własnośc Skarbu 

Państwa 

8346/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 

2008 

8347/08/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie ustalenia 

układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 r. 

8348/08/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

 

2008-11-20:  

8349/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 

EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji zadania: ,,Stadion rugby z 

zapleczem socjalnym w Gdyni’’ 

8350/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a 

poniżej 5.150.000 EUR na wybór 

Wykonawcy roboty budowlanej objętej 

zadaniem ,,Stadion rugby z zapleczem 

socjalnym w Gdyni” 

8351/08/V/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na zakup sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

 

2008-11-25: 

 

8352/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdyni Śródmieście imprezy pod hasłem 

„Wybrałem Zdrowe Życie” 

8353/08/V/P dofinansowania wydania książki 

„Właściciele wolnego sołectwa i karczmy 

Gdyni” 

8354/08/V/P dofinansowania wydania książki „Na 

zachodzie i w domu” 

8355/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14 

000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa 

w Gdyni’’ 

8356/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości do 206.000 

EUR na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Lipowej 

w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

8357/08/V/R ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego: „Działalność 
Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w semestrze wiosenno – letnim roku 

akademickiego 2008/2009 oraz w semestrze 

jesienno – zimowym roku akademickiego 

2009/2010” 

8358/08/V/R upoważnienia do podpisania porozumienia 

nr 4/2008 z Powiatem Gdańskim w sprawie 

pokrywania przez Powiat kosztów 

rehabilitacji mieszkańca Pruszcza 

Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej 

znajdującym się w Gdyni przy ulicy 

Jęczmiennej 8 w części nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

8359/08/V/R akceptacji aneksu Nr 1/2008 do umowy 

KB/25/MOPS/2008 dotyczącego 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych 

osób i rodzin na terenie Gdyni 

8360/08/V/O dofinansowania kosztów związanych z 

organizacją przez III Liceum 

Ogólnokształcące w Gdyni XXII Przeglądu 

Piosenki Anglo – Amerykańskiej 

8361/08/V/O dofinansowania kosztów organizacji IX 

Gdyńskiego Przeglądu Jasełek 

przygotowywanego przez Szkołę 
Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX 

Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 

8362/08/V/O ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza 

Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki 

zawodu w Ośrodku Dokształcania 

Zawodowego, funkcjonującego w Zespole 

Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

8363/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 w 
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Gdyni dla Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdyni 

8364/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/1016/OZ/105-W/2008 z dnia 

05.06.2008r 

8365/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/1018/OZ/107-W/2008 z dnia 

09.06.2008r 

8366/08/V/O aneksu nr 1 do umowy Nr 

KB/479/OZ/22/W/2007 z dnia 25 czerwca 

2007r 

8367/08/V/S wyrażenia zgody na uregulowanie opłat 

związanych z rejestracją i ubezpieczeniem 

trzech samochodów dla UMG w 2008 r. 

8368/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów 

technicznych samochodów służbowych 

Urzędu Miasta do 14.000 EUR oraz 

akceptacji wyboru oferenta 

8369/08/V/S wyrażenia zgody na zamieszczenie 

informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w 

Panoramie Firm oraz akceptacja oferenta 

8370/08/V/S wyrażenia zgody na naprawy samochodów 

służbowych UMG, marki Renault ; marki 

Skoda do 14 000 EUR 

8371/08/V/S wyrażenia zgody na podpisanie aneksu 

zwiększającego wartość umowy na naprawy 

samochodów służbowych Straży Miejskiej 

8372/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na publikację ogłoszenia 

prasowego w roku 2008 w „Rzeczpospolitej” 

w sprawie wyłożenia do wglądu projektu 

operatu opisowo- kartograficznego 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

z założeniem ewidencji budynków i lokali 

8373/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 

w 2008 roku 

8374/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie prac z zakresu archiwizacji 

dokumentów w Wydziale Geodezji 

8375/08/V/M remontu szamba przy gminnym budynku 

mieszkalnym przy ul. Wileńskiej nr 93 w 

Gdyni 

8376/08/V/M ustanowienia dozoru budynku 

mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 11A w 

Gdyni 

8377/08/V/M konserwacji systemu monitoringu przy ul. 

Żeglarzy 5 i 7 

8378/08/V/M uchylenia zarządzenia nr 5104/08/V/M 

dotyczącego wykonania adaptacji 

pomieszczeń gminnych na lokale mieszkalne 

przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni 

8379/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego. 

8380/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego. 

8381/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8382/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8383/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8384/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej ul. Puckiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

8385/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

8386/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta na 

pokrycie opłaty notarialnej i sądowej oraz 

uchylenia zarządzenia nr 6806/08/IV/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 lipca 

2008 roku 

8387/08/V/M skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. 

Władysława IV - Wzgórze Św. 

Maksymiliana) 

8388/08/V/M zmiany treści umowy dzierżawy nr 

MG/101/D/06 z dnia 12 lipca 2006 r., 

przedmiotem której jest grunt położony w 

Gdyni przy ul. Rdestowej  

8389/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do 14.000 EUR na wykonanie 

wyceny zabudowanej nieruchomości 

gminnej położonej przy ul. Ruchu Oporu w 

trybie z wolnej ręki 

8390/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

gdyńskich kart świątecznych 

8391/08/V/M akceptacji wyników zapytania ofertowego 

na opracowanie graficzne materiałów 

reklamowych zlotu żaglowców The Tall 

Ships’ Races 2009 Gdynia 

8392/08/V/M sprostowania omyłki pisarskiej w 

zarządzeniu 8151/08/V/M z dnia 3 listopada 

2008 roku zmieniającym zarządzenie nr 

7743/08/V/M z dnia 30 września 2008 roku 

8393/08/V/S wyrażenia zgody na zakup farb marki „Sto” 

na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

8394/08/V/S wyrażenia zgody na wymianę filtra 

powietrza w centrali klimatyzacyjnej VBW 

znajdującej się w Wydziale Budynków 

8395/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie obudowy 

grzejników sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni 

przy ul. Narcyzowej 6 

8396/08/V/M wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w 

Gdyni 

8397/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
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Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z 

o.o. w Gdańsku 

8398/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Pomorskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 

8399/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie 

8400/08/V/P świadczenia usługi wsparcia technicznego 

w zakresie obsługi informatycznej aplikacji 

GPS Monitor i Rejestr GPS 

8401/08/V/P wykonania naprawy kamer systemu 

monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni 

8402/08/V/P zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali 

zarządzania kryzysowego 

8403/08/V/P zawarcia umowy użyczenia z KM PSP w 

Gdyni na użyczenie zabytkowego 

samochodu pożarniczego 

8404/08/V/M skorzystania z prawa pierwokupu w 

stosunku do udziału w prawie użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

8405/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 w 

Gdyni dla Komendy Miejskiej Policji w 

Gdyni 

8406/08/V/O powołania komisji oceniającej celem 

zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego na powierzenie prowadzenia 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Ciapkowo” 

8407/08/V/O wyrażenia zgody na zlecenie w trybie 

zamówienia publicznego do 14.000 EUR 

wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej 

8408/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na obsługę radiową biura 

prasowego dotyczącą działalności Urzędu 

Miasta Gdyni i wydarzeń w mieście 

8409/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 

513,5 m2 stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Dembińskiego przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

8410/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni udziału 15/16 

nieruchomości niezabudowanej, 

przeznaczonej pod budowę wodociągów i 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 

tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie 

ulic Stryjska-Przemyska 

8411/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Osiedle 

Bernadowo 

8412/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na 

wycenę nieruchomości 

8413/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na wymianę 
blacharki w samochodzie pożarniczym Jelcz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie 

8414/08/V/P wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla 

potrzeb MCPR 

8415/08/V/O akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/537/UO/37-W/2008 na dofinansowanie 

zadania „Wystawki jesień 2008 - zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych” dla 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” 

8416/08/V/O akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/319/UP/80/W/2008 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni wraz 

z infrastrukturą techniczną 

8417/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

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

zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie 

nieruchomości przeznaczonych pod 

rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i budowę 
ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego” 

8418/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na 

budowę oświetlenia ul. Turkusowej w Gdyni 

8419/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy ul. Nowej Łużyckiej 

8420/08/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a 

poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji zadania: ,,Budowa kładki 

dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą 
Gdyńską’’ 

8421/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego wraz 

z częścią kosztorysową budowy kanalizacji 

deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. 

Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w 

Gdyni 

8422/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/593/UI/215/W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

budowy kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowy istniejącej infrastruktury w ul. 

Jana z Tarnowa w Gdyni 

8423/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę w zakresie remontu i wzmocnienia 

stropu części budynku Zespołu Szkół nr 15 

w Gdyni Chwarznie przy ul. Jowisza 60 

8424/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

druk ulotki w języku esperanto pt: 

„Spacerkiem po Gdyni” 
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8425/08/V/P unieważnienia w części A postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości 

poniżej 206.000 EURO na druk i kolportaż 
tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i 

dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 

2009 roku 

8426/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 

EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania „Oświetlenie drogowe w ul. 

Bernadowskiej w Gdyni” 

8427/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie projektu 

budowlano-wykonawczego oświetlenia placu 

zabaw przy ul. Dedala 

8428/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie 

drogowe w ul. Bernadowskiej w Gdyni” 

8429/08/V/U zamówienia wykonania druku książki z 

artykułami z konferencji naukowej 

„Modernizm w Europie – modernizm w 

Gdyni. Architektura lat międzywojennych i 

jej ochrona” 

8430/08/V/U zamówienia opracowania tłumaczenia na 

język angielski artykułów z konferencji 

naukowej „Modernizm w Europie – 

modernizm w Gdyni. Architektura lat 

międzywojennych i jej ochrona” 

8431/08/V/U zamówienia wykonania konserwatorskich 

kart ewidencyjnych dla dwóch obiektów 

zabytkowych z zespołu Dowództwa Floty na 

Oksywiu w Gdyni 

8432/08/V/U zamówienia wykonania programów prac 

konserwatorskich dla remontu elewacji 

trzech budynków zabytkowych w Gdyni 

8433/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 

EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania „Przebudowa ul. Wzgórze 

Bernadowo w Gdyni” 

8434/08/V/P zakupu 26 egzemplarzy książki pt. „Mała 

historia Gdyni” autorstwa Izabeli Pawlik i 

Stanisława Kudławca 

8435/08/V/P wykonania książeczki „18 zasad 

pomocnych w kontaktach z osobami 

niepełnosprawnymi” 

8436/08/V/P realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z 

odlewem tablicy upamiętniającej Wiesławę 
Kwiatkowską 

8437/08/V/P zorganizowania gdyńskiej edycji 

objazdowego festiwalu filmowego „Watch 

Does” Prawa Człowieka w Filmie 

8438/08/V/P wykonania wpinek z logo konkursu 

„Gdynia bez barier” 

8439/08/V/P dokonania zmian w umowie nr 

KB/199/PON/6/W/2008 zawartej 28.02.2008 

r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Klubem 

Sportowym Niepełnosprawnych „START-

GDYNIA” 

8440/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na współorganizację 
Gdynia Design Days 2009 dla Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w 

Warszawie 

8441/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

przygotowanie kampanii informacyjnej na 

temat systemu płatnego parkowania 

8442/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na druk 

ulotek informacyjnych skierowanych do 

gdyńskich maturzystów 

8443/08/V/P dofinansowania wydania książki Barbary 

Kanold pt. „Serwus, Panie chief” przez 

Polnord Oskar 

8444/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

SK/416/OK/15/W/2008 z 7 marca 2008 r. na 

dofinansowanie wydania książki Joanny 

Chojki pt. „Gra o zbawienie. O dramatach 

Tadeusza Słobodzianka” przez Księgarnię 
Akademicką z Krakowa 

8445/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

SK/1789/OK/138/W/2008 z 25 sierpnia 2008 

r. na dofinansowanie wydania książki 

Henryka Pestki pt. „Tenis w Gdyni w latach 

1924-2007” przez wydawnictwo „Libra 

Print” 

8446/08/V/S zatwierdzenia składów komisji oceniających 

wnioski składane do konkursów dla rad 

dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna 

dzielnica” 

8447/08/V/R zawarcia aneksu do umowy na wykonanie 

analiz i dokumentów dla projektu pn. 

„Rozwój proekologicznego transportu 

publicznego na obszarze metropolitarnym 

Trójmiasta” 

8448/08/V/M wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR 

na wykonanie remontu podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze św. 

Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w 

Gdyni 

8449/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

likwidację szamba wraz z podłączeniem do 

sieci kanalizacji sanitarnej SP nr 37 ul. 

Wiczlińska 93 w Gdyni 

8450/08/V/M źródła finansowania oświadczenia w 

formie aktu notarialnego w przedmiocie 

ustanowienia przez Gminę Miasta Gdyni 

służebności gruntowej na nieruchomościach 

położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

8451/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na projekt, budowę oraz 

wdrożenie serwisu internetowego zlotu 
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żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 

Gdynia 

8452/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie 4 min. filmu reklamowego 

„Gdynia - Żeglarska Stolica Polski” 

8453/08/V/O przyznania premii dyrektorowi SPZOZ 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 

Gdyni 

8454/08/V/O przekazania dotacji SPZOZ Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w 2008 roku 

8455/08/V/O aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/478/)Z/21/W/2007 z 25 czerwca 2007 r. 

8456/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 

2008 

8457/08/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 2008 rok 

8458/08/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 2008 rok 

 

2008-11-26: 

 

8459/08/V/P zawarcia porozumienia pomiędzy 

Prezydentem Miasta Gdyni a Komendantem 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej w 

Gdańsku 

8460/08/V/P zakupu nagród nagród dla laureatów 

konkursu Twórczości Artystycznej 

organizowanego przez Radę Dzielnicy 

Gdynia Pustki Cisowskie – Demptowo 

 

2008-11-27: 

 

8461/08/V/P zakupu książek, zabawek i upominków do 

paczek dla dzieci z domów dziecka z okazji 

Mikołajek 

8462/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na publikację ogłoszenia 

prasowego w roku 2008 w „Gazecie 

Wyborczej” w sprawie wyłożenia do wglądu 

projektu operatu opisowo- kartograficznego 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

z założeniem ewidencji budynków i lokali 

 

2008200820082008----12121212----02:02:02:02:    
8463/08/V/P przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni 

w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

laureatom konkursu organizowanego 

przez TVP Gdańsk „25 razy Wałęsa” 

8464/08/V/P przyznania Stypendium Naukowego 

Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów 

zajmujących się badaniem dziejów Gdyni 

8465/08/V/P powołania składu Komisji Oceniającej 

oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego na 

realizację zadania dotyczącego prowadzenia 

wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 

lata, mieszkańców Gdyni 

8466/08/V/P powołania składu Komisji Oceniającej 

oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego na 

realizację zadania dotyczącego prowadzenia 

centrum informacji dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących, mieszkańców Gdyni 

8467/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania 

dotyczącego utrzymania sprawności 

fizycznej i psychicznej osób chorych na 

stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni 

8468/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania 

dotyczącego prowadzenia aktywizacji 

społecznej osób po amputacji krtani, 

mieszkańców Gdyni 

8469/08/V/P dokonania zmian w umowie Nr 

KB/507/PON/29/W/2008 zawartej z Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni 

8470/08/V/P dokonania zmian w umowie Nr 

KB/275/PON/26/W/2008 zawartej z Polskim 

Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe 

w Gdyni 

8471/08/V/P powołania Komisji Oceniającej celem 

zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania 

„sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z 

terenu Gdyni w 2009 roku” 

8472/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa 

kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie 

nawierzchni w ul.Górniczej w Gdyni’’ 

8473/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy 

oceniającej stan techniczny budynku kaplicy 

przy ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 

8474/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego 

wydzielenia pasa drogowego ul. Cechowej w 

Gdyni 

8475/08/V/O 5.1. dofinansowania zakupu nagród i 

materiałów niezbędnych do przygotowania 

VIII Mistrzostw Gdyni w Siłowaniu na Rękę 
organizowanych przez Zespół Szkół 

Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

8476/08/V/O zmian w Zarządzeniu nr 8203/08/V/0 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie 
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zawarcia umów zlecenie na prowadzenie 

zajęć logopedycznych i edukacyjno-

opiekuńczych w przedszkolach w ramach 

projektu „Małe dzieci w wielkim mieście” 

8477/08/V/O zasad przyznawania środków finansowych 

na organizację zajęć w czasie ferii zimowych 

i wakacji letnich w Gdyni dla 

samorządowych placówek oświatowych i 

GOSIR-u 

8478/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 

2009 na dostawę energii elektrycznej dla 

budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54 

8479/08/V/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni nr 7059/2008/V/S dotyczącego 

uruchomienia środków finansowych w roku 

2008 na dostawę energii elektrycznej dla 

budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. 

Piłsudskiego 52/54 

8480/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 

2009 na dostawę energii cieplnej dla 

budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54 

8481/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę 
energii elektrycznej dla lokalu podległego 

UMG 

8482/08/V/M wymiany posadzki w korytarzu 

pomieszczenia kryzysowego w budynku 

socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni 

8483/08/V/M prac remontowych w budynku socjalnym 

przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni 

8484/08/V/M wymiany drzwi wejściowych do budynku 

mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 w Gdyni 

8485/08/V/M naprawy kanalizacji i usuwania awarii na 

terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 9-11 

w Gdyni 

8486/08/V/M zabezpieczenia skarpy oraz wykonania 

studni chłonnej we wnętrzu blokowym przy 

ul. Śląskiej 51 w Gdyni 

8487/08/V/M wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty za 

wydanie warunków technicznych na 

podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej 

„Ośrodka hipoterapeutycznego” 

8488/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Pawiej 13B w Gdyni 

8489/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8490/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8491/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8492/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

8493/08/V/M cofnięcia powództwa, o wydanie lokalu 

położonego przy ul. Żelaznej w Gdyni, 

wniesionego przez Gminę Miasta Gdynia 

8494/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

8495/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej ul. Wiejskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

8496/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej ul. Wiejskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

8497/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

8498/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul.J.Korzeniowskiego 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

8499/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

8500/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na 

terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w 

Gdyni Kolibkach, przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - do 

31.12.2009 r 

8501/08/V/M zgody na zamianę nieruchomości, 

polegającą na nabyciu od Gdyńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej prawa 

użytkowania wieczystego i oddaniu 

nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie 

wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez 

jego ustanowienie 

8502/08/V/M określenia warunków ustanowienia 

służebności gruntowej, dla nieruchomości 

położonej przy ul. Kacze Buki 18 

8503/08/V/M zmiany brzmienia zarządzenia nr 

8264/08/V/M w sprawie zlecenia do kwoty 

14.000 EUR, na wykonanie kopiowania 

materiału filmowego Kroniki Wydarzeń 
Gdyńskich 2008 

8504/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 

EUR, na wykonanie barwnego opracowania 

panoramicznego wraz z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych 

8505/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 

EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia z 

języka polskiego na język angielski treści 

miejskiego folderu gospodarczego 

8506/08/V/M oddawania w najem gruntów gminnych 

zabudowanych garażami wybudowanymi ze 

środków własnych użytkowników jako 

obiekty czasowe na okres do 3 lat 
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8507/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/584/OZ/22-w/2008 z dnia 11.04.2008r. 

8508/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/555/OZ/07-W/2008 z dnia 10.042008r 

oraz aneksie nr 1/2008 z dn.03.07.2008 r. 

8509/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/750/OZ/85-w/2008 z dnia 11.04.2008r. 

8510/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/624/OZ/48-W/2008 z dnia 11.04.2008r 

8511/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/767/OZ/94-w/2008 z dnia 10.04.2008r 

8512/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/773/OZ/100-w/2008 z dnia 10.04.2008r 

8513/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/591/OZ/17-w/2007 z dnia 08.05.2007r 

8514/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/595/OZ/21-w/2007 z dnia 08.05.2007r 

8515/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/624/OZ/48-W/2008 z dnia 11.04.2008r 

8516/08/V/O akceptacji zmian w umowie 

SK/626/OZ/50-W/2008 z dnia 11.04.2008r 

8517/08/V/U akceptacji treści aneksu Nr 1 do umowy 

KB/617/UP/165/W/2008 na opracowanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

parkingu przy ul. Wileńskiej w Gdyni 

8518/08/V/S przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do 

Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, 

organizowanego pod patronatem Wojewody 

Pomorskiego (XII edycja – 2008r.) 

8519/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę 
ul.Krawieckiej będącej w użytkowaniu 

wieczystym Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

8520/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - 

Wzgórze Św. Maksymiliana , przeznaczonej 

do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 

31.12.2009 r 

8521/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 

EUR, na wykonanie projektu kalendarza 

wieloplanszowego na rok 2009 

zatytułowanego „Gdynia – Żeglarska Stolica 

Polski” 

8522/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

wykonania węży świetlnych do ozdób 

świątecznych w kształcie choinki 

8523/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku 

życzeń do karnetów świątecznych 

8524/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

przygotowania materiałów do prezentacji na 

konferencję ewaluacyjną Sektorowego 

Programu Operacyjnego Transport 

8525/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008r 

8526/08/V/S uruchomienie środków finansowych w roku 

2009 na dostawę mediów do pomieszczeń 
przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - 

zajmowanych przez Straż Miejską 

8527/08/V/S uruchomienie środków finansowych w roku 

2009 na dostawę mediów do pomieszczeń 
przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych 

przez Straż Miejską 

8528/08/V/S zabezpieczenia środków na rozliczenie 

kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów 

do lokali eksploatowanych przy ul. 

Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. 

Marsz. Piłsudskiego 18, ul. T. Wendy 7/9, ul. 

Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. 

Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. 

Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, 

Al. Zwycięstwa 291 oraz Białostockiej 3 w 

Gdyni w 2009 roku 

8529/08/V/S podpisania umowy na ochronę obiektu i 

mienia w budynku podległym UMG 

8530/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę 
energii elektrycznej do budynku podległego 

UMG 

8531/08/V/S podpisania umowy na dostawę wody oraz 

odprowadzanie ścieków dla budynku 

podległego UMG 

8532/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę 
energii cieplnej do budynku podległego 

UMG 

8533/08/V/S podpisania umowy na utrzymanie porządku 

i czystości w budynku podległym 

8534/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008roku 

8535/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 

6 B przeznaczonej do wydzierżawienia 

8536/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 15 A 

, przeznaczonej do wydzierżawienia 

8537/08/V/U zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/281/UKZ/4/W/2008 dotyczącej dotacji 

na prace renowacyjne w budynku dawnego 

FE BGK przy ul. 3 Maja 27 – 31 w Gdyni 

oraz zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/427/UKZ/8/W/2008 dotyczącej dotacji 

na prace renowacyjne i rekonstrukcyjne 

budynku dawnego FE BGK przy ul. 3 Maja 

27 – 31 w Gdyni 

8538/08/V/U zmiany treści Zarządzenia nr 5859/08/V/U 

Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego 

zawarcia umów w sprawie dotacji 

przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, nie stanowiących 

własności Gminy Miasta Gdyni 
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8539/08/V/M uchylenia zarządzenia Nr 8318/08/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego 

skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna 

nakładów poniesionych na wybudowanie 

tymczasowego pawilonu handlowego o 

powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na 

placu targowym – (boks handlowy nr 249 ) 

8540/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 

kupna nakładów poniesionych na ustawienie 

ławy stałej o powierzchni 1,0 m² będącej 

częścią nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Wójta Radtkego 38 zabudowanej 

obiektami Miejskich Hal Targowych 

8541/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do 14.000 EUR na wykonanie 

wycen nieruchomości w celu określenia 

wysokości odszkodowania z tytułu utraty ich 

wartości – „Trasa Kwiatkowskiego” 

8542/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 41 jako 

działka nr 301 przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

8543/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/304/UP/74/W/2008 z dnia 05.05.2008 r. 

na wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku 

Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników 

retencyjnych 

8544/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

rozbudowy i przebudowy infrastruktury 

technicznej w ul. Jana z Tarnowa w ramach 

zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w 

ul. Jana z Tarnowa w Gdyni” 

8545/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako 

działki nr: 304/49, 304/50, 304/51, 304/4, 

304/5, 304/52 przeznaczonych pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

8546/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu w 

stosunku do prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Śmidowicza stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 

8547/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 

206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

publikację ogłoszeń prasowych Urzędu 

Miasta Gdyni w roku 2009 w „Polska 

Dziennik Bałtycki” 

8548/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 

206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

publikację ogłoszeń prasowych Urzędu 

Miasta Gdyni w roku 2009 w „Gazecie 

Wyborczej” 

8549/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 

206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

publikację ogłoszeń prasowych Urzędu 

Miasta Gdyni w roku 2009 w 

„Rzeczpospolitej” 

8550/08/V/P zmiany treści zarządzenia nr 8441/08/V/P z 

25.11.2008 r. w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na przygotowanie 

kampanii informacyjnej na temat systemu 

płatnego parkowania 

8551/08/V/P zorganizowania imprezy „Muminkowe 

Mikołajki” w dniu 6 grudnia 2008 roku 

8552/08/V/P zorganizowania imprezy „Mikołaje na 

motorach” w dniu 7 grudnia 2008 roku 

8553/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdyni Śródmieście imprezy pod hasłem 

„Wigilia Polska” na terenie SP nr 21 

8554/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

SK/1946/OK/148-W/2008 z 14 listopada 

2008 r. na dofinansowanie wydania książki 

„Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – 

kapitan żeglugi wielkiej” 

8555/08/V/P organizacji wyjazdu gdyńskiej delegacji na 

uroczystości z okazji 80 rocznicy powstania i 

20 rocznicy reaktywowania Związku 

Sybiraków 

8556/08/V/P zmiany harmonogramu otwartych 

konkursów ofert dotyczących udzielania 

dotacji podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w roku 2009 

8557/08/V/P powołania komisji oceniającej do 

zaopiniowania ofert zgłoszonych w 

otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania „Aktywizacja gdyńskiej 

młodzieży przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego” 

8558/08/V/P druku plansz edukacyjnych wraz z 

naklejkami do wykorzystania w kampanii 

społecznej i konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” 

8559/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na współorganizację widowiska 

poświęconego wydarzeniom „Grudnia ‘70” 

w zakresie realizacji telewizyjnej i 

organizacji artystycznej 

8560/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do 14.000 EUR na wykonanie 

remontu budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

8561/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie 

lokalizacji celu publicznego dla zadania: 

"Odwodnienie ul. Rybaków" 

8562/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego – w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wprowadzenie zmian w opracowaniu 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy stadionu 

piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni 
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8563/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej 

zadania pn. „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej” 

8564/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 

dodatkowych związanych z inwestycją pn. 

„Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz 

z infrastrukturą techniczną” 

8565/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 

EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania „Budowa kanalizacji deszczowej 

oraz utwardzenie nawierzchni w ul. 

Górniczej w Gdyni” 

8566/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/109/UO/30/W/2008 na wykonanie 

koncepcji oraz dokumentacji projektowo-

kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków w 

Gdyni 

8567/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie 

projektów na przebudowę lub zabezpieczenie 

kabli MW zlokalizowanych w Gdyni w 

obrębie pasa drogowego ul. Unruga i 

upoważnienia do podpisania umowy w tej 

sprawie 

8568/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 

EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

zadania „Przebudowa trzeciej jezdni Al. 

Zwycięstwa w Gdyni” 

8569/08/V/O zakupu pomocy logopedycznych dla 

gdyńskich przedszkoli samorządowych w 

Gdyni od firmy „Komlogo Piotr Gruba” z 

Niezdrowic w celu realizacji projektu „Małe 

dzieci w wielkim mieście” w ramach 

rządowego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. 

„Aktywizacja jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych” 

8570/08/V/O zakupu tonerów i tuszy dla UM Gdyni od 

firmy P.H. „KAS J. Kasperski sp. j.” w 

Gdyni na obsługę projektu „Małe dzieci w 

wielkim mieście” w ramach rządowego 

programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. 

„Aktywizacja jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych” 

8571/08/V/O dofinansowania kosztów zakupu 

materiałów dekoracyjnych na tradycyjny 

Świąteczny Koncert Galowy organizowany 

przez MDK w Gdyni 

8572/08/V/O zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego do kwoty 14.000 

EUR na zakup prawa do używania programu 

komputerowego Sigma Optivum – moduł 

SIO 

8573/08/V/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na 

dostawę materiałów biurowych dla UMG na 

2009 rok 

8574/08/V/S dostawy do 14.000 EUR bonów 

towarowych uprawniających do zakupu 

artykułów spożywczych i przemysłowych w 

tym dla dzieci i młodzieży w 2008 r 

8575/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 

2008 roku 

8576/08/V/S wyrażenia zgody na usunięcie awarii 

instalacji c.o. w budynku podległym UMG o 

wartości do 14.000 EUR 

8577/08/V/S wyrażenia zgody na zakup wieszaków 

ubraniowych i wózków transportowych o 

wartości do 14.000 EUR 

8578/08/V/P akceptacji aneksu nr 5 do porozumienia 

zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta 

Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie 

dofinansowania kosztów funkcjonowania 

policji na terenie miasta Gdyni w roku 2008 

8579/08/V/P dzierżawy łącza analogowego dwutorowego 

od TP S.A. dla potrzeb MCZK 

8580/08/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie opinii na temat 

opracowania pn: „Analiza ekonomiczno-

finansowa dla inwestycji „Przebudowa 

układu drogowego węzła św. Maksymiliana 

w Gdyni” 

8581/08/V/R zawarcia umowy partnerskiej ze Szpitalem 

Morskim im. PCK w Gdyni dotyczącej 

ustanowienia zasad współpracy w zakresie 

realizacji projektu pn: „Rozbudowa części 

zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 

przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 

wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia” 

8582/08/V/R zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. 

Dywizji Kościuszkowskiej na prowadzenie 

w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej 

– Dom dla Młodzieży 

 

2008-12-03: 

 

8583/08/V/O powołania Komisji Oceniającej oferty 

zgłoszone przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego na 

realizację zadań: „Opieka hospicyjna dla 

terminalnie i nieuleczalnie chorych” i 

„Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z 

chorobami otępiennymi, w tym z chorobą 
Alzhaimera, oraz ich opiekunów”, 

„Profilaktyka przez sport” 

8584/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznegop w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 206.000EUR a 

poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie 

tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB na 

odcinku ul. Fregatowej" 
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8585/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 

2009 na dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni 

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 53/54 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [183] – 2008-11-19 – radny Arkadiusz 

Gurazda – w sprawie utwardzenia nawierzchni 

ul. Pustej i ul. Pawiej – odpowiedź 03.12.08. 

2. [184] – 2008-11-19 – radny Arkadiusz 

Gurazda – w sprawie remontu chodnika i 

modernizacji zatoki parkingowej przy ul. 

Czeremchowej 1  

3. [185] – 2008-11-19 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie obowiązku wypełnienia części 

wniosku o uzyskanie tytułu prawnego do 

lokalu przez osoby z nieaktualnym 

przydziałem – odpowiedź 27.11.08 

4. [186] – 2008-11-19 – radny Tadeusz Szemiot – 

w sprawie prac remontowych na terenie 

dzielnicy Kamienna Góra. 

5. [187] – 2008-11-19 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie wydłużenia linii autobusowej do 

nowowybudowanej pętli autobusowej na 

osiedlu Sokółka – odpowiedź 03.12.08. 

6. [188] – 2008-11-19 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie wsparcia gminy miasta Gdyni dla 

piłkarskiego zespołu seniorskiego SKS Bałtyk 

Gdynia 

7. [189] – 2008-11-19 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie naprawy drogi wewnątrzosiedlowej 

ul. Śląska 51 (interpelację wycofano 21.11.08.) 

8. [190] – 2008-11-19 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie przypadków naruszen porządku 

publicznego w rejonie ul. Śląskiej – odpowiedź 
27.11.08. 

_________________________________________ 
 

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:  19.11., godz. 11.30    

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  10.12., godz. 15.30     

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej  09.12., godz. 17.00,  

Komisja Kultury:                       

Komisja Oświaty:  11.12., godz. 14.30   

Komisja Rewizyjna:     

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:  09.12., godz. 15.30 

Komisja Statutowa:  08.12., godz. 15.30   

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  10.12., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


