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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 47 

13 lutego 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 16.02.09, godz. 15.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 20 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na styczniową sesję RMG.  

2. Sprawy wniesione. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.  
NiŜej przedstawione projekty omówili Wiceprezydent 
Marek Stępa i  Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, pan 
Marek Karzyński.  
4.2.- w spr. skargi z dnia 17 grudnia 2008 r. złoŜonej 
przez radcę prawnego Małgorzatę Okoń w imieniu Hadex 
S.A. …: 
Przedstawiający projekt, pan M. Karzyński, odniósł się 
m.in. do pytania zadanego  na posiedzeniu innej komisji 
stwierdzając, iŜ w hipotetycznym przypadku poparcia 
stanowiska skarŜącego przez Radę Miasta, konieczne 
byłoby stwierdzenie nieaktualności planu, co 
skutkowałoby powtórzeniem całej procedury. W świetle 
znanego stanowiska wojewódzkiego konserwatora 
zabytków naleŜy przyjąć za pewne, iŜ podtrzymana 
zostanie decyzja, zgodnie z którą budynek willi 
„Śreniawa” znajduje się w strefie objętej ochroną.  
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iŜ zmiana stanowiska 
RM byłaby uzasadniona jedynie w sytuacji pojawienia 
się nowych argumentów w sprawie. W przedmiotowym 
przypadku takie argumenty nie pojawiły się.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.3. – w spr. skargi z dnia 09 grudnia 2008 r., złoŜonej 
przez adwokata Łukasza Balcera w imieniu Grzegorza 
Ślusarczyka i Anny Kulety …: 
Podczas prezentacji projektu (zgodnie z treścią 
uzasadnienia) Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ Rzeka 
Kacza jest obecnie jedyną rzeką w Trójmieście, która 
zachowała swój naturalny przebieg, dlatego zasadne jest 
myślenie o objęciu jednym planem terenów połoŜonych 
wzdłuŜ całej rzeki i tym samym stworzenie podstawy 
prawnej dla  ich ochrony . 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Projekty występujące pod numerami od 4.4. do 4.7., 
dotyczące nieodpłatnego przejęcia, zbycia i nabycia 
nieruchomości przedstawił, zgodnie z treścią 
załączników, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, 
pan Tomasz Banel.  

W głosowaniu en bloc wszystkie w/w projekty 
zaopiniowane zostały jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.  
Ad 2.  
Sprawa zjeŜdŜalni wodnej i trampoliny na PlaŜy 
Miejskiej w Gdyni: 
O omówienie przedmiotowej sprawy wniosły obecne na 
posiedzeniu panie Lucyna Labuda i Wiesława Mnich.  
Z ramienia urzędu w dyskusji wziął udział pan T. Banel. 
Pan T. Banel poinformował, iŜ zamiar likwidacji 
zjeŜdŜalni rozwaŜany był od kilku lat. Na podjęcie 
decyzji o likwidacji złoŜyło się parę czynników: 
zakwestionowanie zasadności dalszego funkcjonowania 
zjeŜdŜalni przez autora nagrodzonego  planu  
zagospodarowania dla przedmiotowego terenu, pana  
Jacka Droszcza, wniosek GOSiR o przeznaczenie 
przedmiotowego terenu na boisko siatkówki, 
wykorzystywanie zjeŜdŜalni poza sezonem jako nośnika 
reklam. 
Pan Banel poinformował, iŜ zgodnie z decyzją 
Prezydenta, rozbiórka zjeŜdŜalni będzie miała miejsce w 
kwietniu b.r. 
Radny Ireneusz Bekisz  wyliczył argumenty, które – jego 
zdaniem -  przemawiają za pozostawieniem zjeŜdŜalni. 
Jest to obiekt pełniący funkcję jednej z istotniejszych 
atrakcji turystycznych. ZjeŜdŜalnia naleŜy do 3. 
największych tego typu obiektów w Polsce. W sezonie 
jest oblegana przez turystów, zwłaszcza dzieci, dla 
których siatkówka nie jest jeszcze atrakcją. Obiekt jest 
dla dzieci alternatywą na wypadek wprowadzenia zakazu 
kąpieli. Estetyka obiektu moŜe być poprawiona, zaś co do 
reklam, moŜna zobowiązać właścicielki w umowie do nie 
prowadzenia tego typu działalności.  
Zwolennikiem pozostawienia zjeŜdŜalni był teŜ radny 
Bogdan KrzyŜanowski. Zdaniem radnego zjeŜdŜalnia 
bardzo podnosi poziom atrakcyjności plaŜy. Boisko do 
siatkówki nie jest niezbędne, poniewaŜ takie boiska juŜ 
funkcjonują, natomiast zjeŜdŜalnia jest alternatywą dla 
osób nie grających w siatkówkę. Gdynia nie ma, zdaniem 
radnego, zbyt wiele atrakcji turystycznych, nie naleŜy 
więc pozbywać się tych, które istnieją.  
Do niektórych z poruszonych kwestii odniosły się panie 
L. Labuda i W. Mnich.  
Sprawa estetyki – w odniesieniu do zjeŜdŜalni 
obowiązują określone zasady budowania. Oczywiście 
wszelkie moŜliwe do zrealizowania czynności, 
poprawiające estetykę, zostałyby wykonane.  
Reklamy- po zwróceniu uwagi przez Miasto zjeŜdŜalnia 
nie jest juŜ wykorzystywana do reklam. 
Boiska do siatkówki- nie są one propozycją dla małych 
dzieci, dla których, poza jednym placem zabaw, nie ma 
ofert. 
Właścicielki podkreślały teŜ kwestię duŜych kosztów 
wiąŜących się tak z budową, jak i rozbiórką zjeŜdŜalni. 
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Budowa obiektu wiązała się z koniecznością dokonania 
uzgodnień z wieloma instytucjami.  
Radny I. Bekisz  postawił wniosek o cofnięcie decyzji 
dot. rozbiórki zjeŜdŜalni, z jednoczesnym zobowiązaniem  
właścicicielek do realizacji zaleceń w zakresie estetyki. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4/0/1 
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 24 lutego b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 21 stycznia: 
 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Wystąpienie przedstawicieli Klubów 
śeglarskich w Gdyni. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.  
5. Przyjęcie planu pracy komisji. 
Ad. 1. Obrady (cześć I z Komisją Sportu) rozpoczął 
Przewodniczący Marcin Wołek. 
Ad. 3. Przewodniczący powitał reprezentantów trzech 
gdyńskich klubów Ŝeglarskich, którzy przygotowali i 
przedstawili prezentację dotyczącą działalności klubów, 
wysokości środków i sposobu finansowania, bazy 
szkoleniowej, osiągnięć i zamierzeń. Podsumowując 
poinformowano, Ŝe łączny budŜet klubów to 2,8 mln zł., 
w tym dotacja Gminy Gdynia wynosi 0,15 mln zł. 
Roczne nakłady na zawodnika w szkółce Ŝeglarskiej to 
koszt 4 – 5 tyś. zł., a w sekcji sportowej – od 10 tyś. zł. 
Obecnie w klubach szlify Ŝeglarskie zdobywa ok. 400 
zawodników. Właścicielem gruntów nadbrzeŜnych jest 
Gmina Gdynia, wieczystym uŜytkownikiem – Polski 
Związek śeglarski, a kluby dzierŜawią te tereny od 
związku. Dopiero od niedawna sytuacja finansowa 
pozwoliła na niewielkie inwestycje porządkujące 
dzierŜawione tereny. Przedstawiciele klubów nie 
podzielają wizji zagospodarowania tych terenów przez 
PZś, który dotąd nie przedstawił docelowej koncepcji 
zabudowy i wykorzystania terenu. Obawiają się, Ŝe 
planowana zabudowa komercyjna, wynikająca z 
opracowywanych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ograniczy moŜliwości organizowania 
imprez Ŝeglarskich, doprowadzi do zmniejszenia bazy 
szkoleniowej i w konsekwencji znacznie wpłynie na 
kondycję klubów. Prace inwestycyjne wymagałyby 
zawieszenia działalności klubów na okres nawet 
kilkuletni, co wiązałoby się z ich likwidacją. śeglarze 
proponują zabudowę do 2 kondygnacji, zachowanie 
funkcji terenów oraz korzystniejsze rozwiązania 
komunikacyjne przy bazach sportowych. NaleŜy równieŜ 
zabezpieczyć odpowiednio duŜą powierzchnię do 
przechowywania sprzętu (Ŝaglówek, jachtów) w zimie. 
Dyrektor BPP Marek Karzyński zapewnił, Ŝe funkcja 
terenu zostanie zachowana, a kluby w tym miejscu 
pozostaną. Przewodniczący Rady Stanisław Szwabski 
wyjaśnił, Ŝe polityka przestrzenna Miasta zmierza do 
uporządkowania bałaganu narastającego wokół klubów. 
Działalność gospodarcza klubów jest uzasadniona i 
niezbędna, ale musiałaby się zmieścić na mniejszej 
powierzchni. W rejonie Skweru Kościuszki, Al. Jana 
Pawła II i PlaŜy Śródmiejskiej musi być zachowana 
dostępność terenów publicznych. Przewodniczący 
komisji M. Wołek zamykając dyskusje podkreślił, Ŝe 
Rada Miasta określa przeznaczenie terenów w 
przyjmowanych planach zagospodarowania 
przestrzennego, ale nie moŜe bezpośrednio wpływać na 

ostateczny kształt zabudowy. Podkreślając wagę 
wspólnego spotkania, zachęca do powrotu do tematu 
dyskusji na kolejnych posiedzeniach. 
Ad. 4. WyraŜono opinię dotyczącą projektów uchwał na 
sesję w sprawie: 
• wystąpienia Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
jednostki budŜetowej z wnioskiem o dofinansowanie 
projektu SCIPARK w ramach Programu 
INTERREG IV C – wyczerpująco zreferowała 
Magdalena Frohwerk z GCI. Opinia pozytywna – 5/0/1. 
• skargi z dnia 17 grudnia 2008 r. złoŜonej przez 
radcę prawnego Małgorzatę Okoń, w imieniu Hades S.A. 
na uchwałę nr XXI/507/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 
czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic 
Wyspiańskiego i Ejsmonda – problem przedstawił 
Wiceprezydent Marek Stępa. Miasto dwukrotnie 
występowało z propozycją zmian planu przychylając się 
do prośby inwestora, ale rozwiązania nie zostały przyjęte 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – tym 
samym nie moŜna uwzględnić skargi. Opinia pozytywna 
– głosowanie: 8/0/0. ; 
• skargi z dnia 09 grudnia 2008 r. złoŜonej przez 
adwokata Łukasza Balcera, w imieniu Grzegorza 
Ślusarczyka i Anny Kulety na uchwałę nr XXI/566/08 
Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack, terenu połoŜonego na zachód od ul. Łęczyckiej – 
referował Wiceprezydent M. Stępa. Radny Jerzy Miotke 
wyraził zaniepokojenie działaniem Miasta, którego 
skutkiem jest zbyt daleka ingerencja w prawo własności 
mieszkańców, przeznaczając znaczną część 
nieruchomości na zieleń publiczną (skwer, element parku 
wzdłuŜ rzeki Kaczej). Obecnie skarŜący wykorzystuje ten 
teren na działalność ogrodniczą. Wiceprezydent Marek 
Stępa wyjaśnił, Ŝe swoją działalność zainteresowany 
moŜe prowadzić do momentu rozpoczęcia inwestycji, 
teren zostanie odkupiony po cenach rynkowych, a jego 
zagospodarowanie jako park wiąŜe się z koniecznością 
ochrony przed uŜytkowaniem, które moŜe wpłynąć na 
jakość środowiska, w szczególności na czystość wód 
gruntowych i wód rzeki Kaczej. Na spornym terenie 
zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny, konieczny z 
uwagi na moŜliwość zapewnienia jedynego swobodnego 
dostępu komunikacyjnego z ul. Łęczyckiej do terenów 
przeznaczonych pod zieleń urządzoną publiczną. Opinia 
pozytywna – 5/2/0. 
Na temat poniŜszych projektów uchwał wyjaśnień 
udzielili Wiceprezydent Marek Stępa oraz Naczelnik 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Tomasz Banel: 
• w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Tatrzańskiej 5 - Radny 
Paweł Stolarczyk poprosił o wyjaśnienie sytuacji 
lokatorów zamieszkujących przejmowaną nieruchomość 
(5 lokali), którzy mieli do końca 1990 roku waŜne 
przydziały na lokale na podstawie decyzji 
administracyjnych o przydziale, które to decyzje 
przestały obowiązywać w świetle Uchwały Rady 
Miejskiej w Gdyni z dnia 5.09.1990 roku nr IX/51/90 w 
sprawie zniesienia najmu lokali i budynków na podstawie 
decyzji administracyjnej o przydziale. Referujący 
zapewnili, Ŝe sytuacja najemców nie zmieni się i będą 
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dalej tam mieszkać. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/0. ; 
• w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Energetyków; Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
• w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Armatorów 5 A; Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
• w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych w 
Gdyni przy Potoku Demptowskim między ul. 
Demptowską a Skarbka w celu zapewnienia dostępu 
słuŜb eksploatacyjnych do otwartego koryta Potoku 
Demptowskiego; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0.  
• w sprawie zwolnienia laureatów pierwszych 
trzech miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2009” z 
opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy 
rejestracji działalności gospodarczej. Radny Stanisław 
Szwabski prosił o rozpatrzenie moŜliwości zmiany zasad 
regulaminu przyznawania przedmiotowych zwolnień z 
opłat dla pierwszych trzech uczestników konkursu, 
którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 7/0/0. ; 
Wiceprezydent Marek Stępa poinformował radnych, Ŝe w 
trybie siedmiodniowym będzie wnoszona pod obrady 
uchwała zmieniająca budŜet Miasta Gdyni na rok 2009. 
Konieczność zmiany wynika ze zwiększenia kwoty na 
budowę systemu płatnego parkowania w strefie 
Śródmiejskiej w Gdyni – efekt przeprowadzonego 
przetargu. Członkowie komisji ustalili, Ŝe w tej sprawie 
spotkają się na posiedzeniu komisji przed sesją w dniu 28 
stycznia o godz. 10.  
Ad. 2. Protokół z dnia 16 grudnia 2008 r. został przyjęty 
bez uwag (6/0/0). 
Ad. 5. Plan pracy w kształcie zaproponowanym przez 
Przewodniczącego Marcina Wołka został przyjęty bez 
uwag w głosowaniu: 6/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

Komisja Rewizyjna – 27 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 
Informacje związane z postępowaniem wyjaśniającym, 
dot.  wycinki drzew przy ul. Bosmańskiej. 
O wynikach  postępowania Prokuratury Okręgowej w 
Olsztynie poinformowała członków komisji 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Zawiadomienie o treści postanowienia o umorzeniu 
śledztwa zostało przesłane m. in. do Urzędu Miasta 
Gdyni, uznanego za  stronę pokrzywdzoną. 
Wiceprezydent zaznaczyła, iŜ nie posiada jeszcze wiedzy 
pozwalającej stwierdzić, czy przedmiotowe 
postanowienie jest uprawomocnione, po czym pokrótce 
omówiła zasadnicze tezy dokumentu:  
Nie stwierdzono niedopełnienia obowiązków bądź 
przekroczenia uprawnień przez urzędników UM w Gdyni 
w zakresie wydanych decyzji, zezwalających na wycięcie 
drzew przy ul. Bosmańskiej. Nie stwierdzono 
niedopełnienia obowiązków  przez Wiceprezydent E. 
Łowkiel w zakresie wydania decyzji zezwalających na 
usunięcie drzew.  
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ w przedmiotowej sprawie 
nie zapadł jeszcze wyrok. Taki stan rzeczy kaŜe 

zachować ostroŜność w ocenianiu urzędniczki, której 
postawiono zarzuty.  
Biegli – naukowcy zatrudnieni przez Prokuraturę do 
dokonania oceny decyzji  pod względem ich poprawności 
w zakresie merytorycznym, jak i pod względem 
zgodności z obowiązującym prawem stwierdzili, iŜ 
działka nie mogła pełnić funkcji rekreacyjnych, poniewaŜ 
naleŜała do prywatnych właścicieli. Na czas wydania 
decyzji nie obowiązywał plan zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowego terenu, zaś  studium,  
w którym mowa jest o urządzeniu na tym obszarze terenu 
leśnego, nie stanowi obowiązującej podstawy prawnej. 
Treść decyzji naleŜy zatem oceniać pod kątem zgodności 
z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym.  
Nie stwierdzono teŜ wystąpienia znacznej szkody w 
świecie roślinnym (duŜa część drzew była zaatakowana 
przez grzyby, drzewa były młode, występowały gatunki 
obcego pochodzenia). 
Wiceprezydent odniosła się teŜ do fragmentu 
postanowienia dotyczącego kwestii projektów nasadzeń 
rekompensujących. Obowiązujące przepisy nie 
przewidują zawierania w decyzji obowiązku opracowania 
projektów nasadzeń, natomiast wydanie samego 
zezwolenia moŜe być uzaleŜnione od ustalenia 
konieczności przesadzenia drzew w inne, wskazane 
miejsce, albo zastąpienia ich innymi drzewami. Samo 
umieszczenie w decyzji obowiązku wykonania projektu 
nasadzeń nie pociąga za sobą negatywnej oceny 
prawnokarnej, o ile nie wiąŜe się z chęcią uzyskania 
przez wydającego zezwolenie korzyści majątkowych.  
Wiceprezydent poinformowała, iŜ Urząd Miasta uzyskał 
status strony pokrzywdzonej. 
Pani E. Łowkiel wyraziła zadowolenie z uzyskania 
opinii, której waga, ze względu na brak jasnych regulacji 
w przedmiotowym zakresie, jest tym bardziej znacząca. 
Trudno odmówić właścicielowi nieruchomości wycinki 
drzew na działce, która nie jest lasem. W Gdyni jest to 
szczególnie nabrzmiały problem z uwagi na fakt, iŜ 48 % 
powierzchni terenów znajdujących się w granicach 
Gdyni, to tereny pokryte lasami, przy których 
usytuowanych jest bardzo duŜo prywatnych działek, 
często zarośniętych tzw. samosiejkami. Z jednej strony 
władze miasta zobligowane są do ochrony terenów 
przyrodniczych, z drugiej zaś muszą się liczyć z prawem 
właścicieli działek do dysponowania swoimi 
nieruchomościami.. 
Radna Beata Łęgowska wyraziła zadowolenie z faktu, iŜ 
z legislacyjnego punktu widzenia postępowanie zostało 
uznane za poprawne. Radna stwierdziła, iŜ dobrze się 
stało, Ŝe przedmiotowe zdarzenie stało się impulsem do 
przyjrzenia się pracy Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa.  
Pani Łęgowska wyraziła ubolewanie z tytułu nie dość 
jasno określonych zasad postępowania w aktach 
wyŜszego rzędu (ustawach).  
Radna poinformowała, iŜ analogiczny problem zgłosili 
mieszkańcy odnośnie zalesionego terenu przy ul. 
Śmidowicza twierdząc, iŜ władze wojskowe wystąpiły o 
warunki zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. 
Radna B. Łęgowska zwróciła się do Wiceprezydent E. 
Łowkiel z prośbą o sprawdzenie wiarygodności tych 
informacji i ich kontekstu. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iŜ powyŜszą 
prośbę zrealizuje.  
Pani Łowkiel zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt 
sprawy – kwestię płatności z tytułu przeprowadzenia 
wycinki. Z obowiązku płacenia jest zwolniona nie tylko 
osoba fizyczna, ale takŜe osoba prawna, jeśli na danym 



4 
 

terenie wyrosły drzewa po przyjęciu stosownego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Tego rodzaju opłaty – 
jeśli są wnoszone - nie są karami. Kary wymierzane są 
jedynie w przypadkach nielegalnego wycinania drzew. 
Środki uzyskiwane z opłat przeznaczane są na działania o 
charakterze ekologicznym oraz na nasadzenia.  
W związku z pytaniem radnego B. Bartoszewicza o 
dalsze losy urzędniczki, która wydała przedmiotowe 
decyzje, Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ osoba ta podjęła 
decyzję o przejściu na emeryturę.  
Odnosząc się do kwestii nagłośnienia przedmiotowej 
sprawy przez media radny Marcin Wołek wyraził 
ubolewanie, iŜ dziennikarze często mylą  pojęcia. Być 
moŜe naleŜałoby w tej kwestii przeprowadzić kampanię 
uświadamiającą. Problem jest o tyle istotny, iŜ coraz 
powszechniejszym zjawiskiem jest porządkowanie przez 
mieszkańców przestrzeni, w tym takŜe zieleni. Radny 
zapytał, ile jest średnio decyzji wydawanych w związku z 
wnioskami o wycięcie drzew.  
Wiceprezydent poinformowała, iŜ w roku 2008 wydano 
ok. 400. decyzji.  
Pani E. Łowkiel odniosła się teŜ do kwestii 
wcześniejszego wniosku komisji o przeprowadzanie wizji 
lokalnych przez co najmniej 2. urzędników – nie ma 
Ŝadnego znaczenia, czy wizji dokonuje jedna czy więcej 
osób. KaŜdy urzędnik ponosi odpowiedzialność, w tym 
karną,  za poświadczenie nieprawdy w sprawach 
naleŜących do zakresu jego obowiązków. Praca urzędu 
byłaby sparaliŜowana, gdyby nie opierała się na zaufaniu 
i kompetencji. Projekt kaŜdej decyzji parafowany jest 
przez Naczelnika. 
Odnosząc się do kwestii informowania o zasadach 
postępowania, podniesionej przez radnego M. Wołka, 
Wiceprezydent poinformowała, iŜ na stronie internetowej 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa podane są 
informacje o wszystkich, wymaganych procedurach. 
Przewodniczący  M. Łucyk zaznaczył, iŜ przedmiotowe 
posiedzenie odbyło się w związku z wnioskiem radnego 
T. Szemiota o wyraŜenie stanowiska przez Komisję w 
sprawie wycinki drzew przy ul. Bosmańskiej.  
Wiceprezydent zobowiązała się –  w myśl wniosku 
radnego T. Szemiota – do dostarczenia członkom komisji 
kopii Postanowienia o umorzeniu śledztwa.  
Wiceprezydent zwróciła się z prośbą do członków 
komisji o nieupublicznianie przedmiotowego materiału, z 
uwagi na zawarte w nim dane osobowe.  
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 28 stycznia: 
 
Komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 
rok. Projekt referowali Skarbnik Miasta, wiceprez. 
M.Stępa, naczelnik J.Oskarbski. 
Przetarg na uruchomienie strefy płatnego parkowania 
został ogłoszony jesienią 2008, przeznaczając w budŜecie 
na pokrycie kosztów 6 mln zł. Do przetargu przystąpiło 
kilka firm, ale ofertę ostatecznie złoŜyła jedna (14 
stycznia 2009). Jako jedyna była ona w stanie spełnić 
wszystkie, dość wysokie, wymagania techniczne. Oferta 
ta była znacznie wyŜsza niŜ preliminowane na ten cel 
środki.  
Wpływy ze strefy w ciągu 3 lat powinny zwrócić 
poczynione nakłady. Trwałość urządzeń obliczana jest na 
10 lat, więc przez pozostały czas strefa powinna 

przynosić miastu zyski, choć nie to jest jej głównym 
celem.  
Obsługe systemu miasto zamierza prowadzić we 
własnym zakresie, być moŜe siłami specjalnego oddziału 
StraŜy Miejskiej. Koszt utrzymania oddziału zostanie 
pokryty z wpływów. Umowa z firmą opiewać będzie na 
4-letni serwis i utrzymanie urządzeń, potem zostanie 
ogłoszony kolejny przetarg. Serwisować te urządzenia są 
w stanie róŜne firmy, nie tylko ta, która wygrała przetarg.  
Wkrótce zostanie przygotowany specjalny program 
„oswajania” strefy dla mieszkańców miasta, radni 
równieŜ będą się mogli z nim zapoznać. 
R. Rafał Geremek sugerował, aby wziąć pod uwagę 
moŜliwość uruchomienia strefy po sezonie letnim, albo 
wprowadzić system szybciej niŜ w czerwcu. 
Opinia pozytywna – 5/0/3. 
______________________________________________ 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 3 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja załoŜeń planu zagospodarowania 
przestrzennego Wzgórza Orlicz Dreszera. 

2. Ustalenie terminów kolejnych posiedzeń.  
Ad 1. 
W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydent Marek Stępa 
i radna Joanna Zielińska.  
Proponowane rozwiązania planistyczne prezentowali: 
projektant Jadwiga Hryncewicz oraz - z ramienia Biura 
Planowania Przestrzennego - Dyrektor Marek Karzyński i  
pani Anita Banaszak. 
Na wstępie prezentacji pani J. Hryncewicz przekazała 
ogólne informacje dot. granic planu, powierzchni i 
ukształtowaniu terenu objętego planem. 
Pani Hryncewicz wskazała na czynniki stanowiące 
istotne utrudnienia przede wszystkim dla rozwiązań 
komunikacyjnych – duŜe spadki, przebieg linii 
wysokiego napięcia. 
Projektant omówiła proponowane rozwiązania układu 
komunikacyjnego. 
Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmują ok. 60 % 
obszaru objętego planem. Zabudowa jednorodzinna 
koncentruje się przede wszystkim w części południowej, 
a takŜe w pewnym stopniu w centralnej części obszaru. 
W części północnej - istniejąca i projektowana zabudowa 
wielorodzinna.  
Miejscem szczególnie wymagającym uporządkowania 
jest Wzgórze Orlicz Dreszera – teren o bardzo ciasnej 
zabudowie, gdzie prawie 100 % budynków cechuje 
bardzo zły stan techniczny. Zabudowa ma charakter 
parterowy. Nie ma kanalizacji. Teren jest nieuzbrojony.  
Teren był własnością 3. właścicieli (obecnie dołączyli 
spadkobiercy). Obowiązujący niegdyś zakaz meldowania 
został zniesiony w stanie wojennym, z czego mieszkańcy 
skorzystali meldując się. Właściciele od lat czekają na 
likwidację zabudowy. Dodatkowym czynnikiem 
komplikującym i tak bardzo trudną sytuację są spadki i 
róŜnice poziomów. Do wyłoŜonego planu nie wpłynęły 
wnioski mieszkańców z terenu Wzgórza Orlicz Dreszera. 
Podstawową troską mieszkańców jest ich przyszłość, a ta 
kwestia nie jest przedmiotem planu.  
Wiceprezydent M. Stępa uzupełnił powyŜszą informację 
stwierdzając, iŜ w rękach sądu są dalsze losy 
mieszkańców. Właściciele terenu wytaczają procesy o 
eksmisje i to sąd zdecyduje, czy eksmitowani będą mieli 
prawo do lokali socjalnych, czy nie.  
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Pani J. Hryncewicz podkreśliła, iŜ problem terenu 
Wzgórza Orlicz Dreszera był przedmiotem wielu analiz. 
Stwierdzono, iŜ nie ma Ŝadnej moŜliwości 
ucywilizowania istniejącej zabudowy. Jedyną 
moŜliwością jest rozbiórka.  
Na terenach niezabudowanych planuje się zabudowę 
jednorodzinną lub wielorodzinną (do 4. mieszkań). 
Standardy urbanistyczne: minimalna powierzchnia 
działki – 400 m kw. Dopuszcza się teŜ zabudowę na 
mniejszych działkach, jeśli zostały wydzielone przed 
uchwaleniem planu.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował o propozycji 
rozwiązania problemu mieszkańców przy ul. Chylońskiej 
157-163 poprzez upublicznienie drogi naleŜącej do Sp-ni, 
która miałaby charakter drogi dojazdowej.  
Jak dalej informowała pani J. Hryncewicz, przewiduje 
się, Ŝe na terenach rozwojowych liczba ludności będzie 
wynosić ok. 8 tysięcy. Na terenach gminnych 
przewidziane są lokalizacje dla placówek oświatowych i 
ochrony zdrowia. 
Pani J. Hryncewicz poinformowała o wpłynięciu ponad 
50. uwag, z czego 27 dotyczy połączeń 
komunikacyjnych, które – zdaniem protestujących – 
pogorszą standard zamieszkania.  
Pytania i uwagi członków komisji odnosiły się przede 
wszystkim do problemu mieszkańców Wzgórza Orlicz 
Dreszera.  
Radny I. Bekisz zastanawiał się, czy rozwiązaniem 
problemu mieszkaniowego nie byłoby zobowiązanie 
potencjalnego inwestora do zapewnienia mieszkań dla 
rodzin mieszkających w dotychczasowej zabudowie. 
Procesy sądowe będą długo trwały. Teren, z uwagi na 
swoje połoŜenie, powinien być wizytówką Miasta. 
NaleŜałoby rozwaŜyć, czy nie byłoby celowe przekazanie 
na budowę mieszkań terenu naleŜącego do gminy. 
Wiceprezydent M. Stępa poinformował o prowadzeniu w 
ciągu ostatnich 2. lat rozmów z wieloma potencjalnymi 
inwestorami. Wszyscy rozmówcy sondowali, na ile 
gmina  jest gotowa pomóc w rozwiązaniu problemu Wzg. 
Orlicz Dreszera. Wiceprezydent deklarował, iŜ pomoc 
Miasta polegać będzie na uchwaleniu planu. Nie składano 
natomiast deklaracji co do zapewnienia mieszkań 
socjalnych - sugerowano developerom, aby to oni 
pomyśleli o rozwiązaniu tego problemu. Władze miasta 
odrzucają propozycje inwestorów odnośnie oddania 
terenów gminy stojąc na stanowisku, Ŝe powinny tu być 
stosowane mechanizmy rynkowe (sprzedaŜ). To 
prywatny właściciel będzie czerpał korzyści, a więc i on 
powinien ponieść koszty związane z inwestycją. Takie 
jest stanowisko Miasta do dzisiaj. W razie wyroków 
nakazujących zapewnienie mieszkań socjalnych, będzie 
to oczywiście ciąŜyło na gminie, tyle Ŝe tych mieszkań 
przez wiele lat nie będzie, z uwagi na długą juŜ listę 
oczekujących na mieszkania socjalne. Jeśli wi ęc 
developer będzie chciał inwestować, musi zdecydować 
się na rozwiązanie problemu na własny koszt. W 
przyszłości, gdy wyroki zapadną takŜe w sprawach 
mieszkańców Wzgórza Orlicz Dreszera, będzie to 
podstawa do prowadzenia rozmów. Developerzy juŜ 
dzisiaj zaznaczają, iŜ w razie nabycia terenu i 
zbudowania na nim mieszkań, będą one stanowiły ich 
własność, a mieszkańcy będą zobowiązani do płacenia 
czynszu.  
W związku z pytaniem radnej Joanny Zielińskiej, czym 
spowodowany jest zapis dotyczący wysokości zabudowy 
– do 6. kondygnacji, pani J. Hryncewicz wyjaśniła, Ŝe 
plan musi być zgodny ze studium. Teren ma status strefy 
miejskiej, a nie śródmiejskiej, gdzie dopuszczona jest 

wysoka zabudowa. Dla przedmiotowego terenu są 
przyjęte w studium określone wskaźniki intensywności i 
wysokości zabudowy.  
Pan M. Karzyński uzupełnił powyŜsze informując, iŜ 
przyjęte wskaźniki są teŜ kompromisem w stosunku do 
tego, co juŜ występuje w otoczeniu przyszłej zabudowy, a 
jest to z reguły zabudowa 4-kondygnacyjna.  
Radny Andrzej Bień zapytał o rozwiązania parkingowe 
dla przyszłych domów jedno i wielorodzinnych (do 4. 
mieszkań). 
Pani J. Hryncewicz poinformowała, iŜ tak jak w kaŜdym 
planie, tak i w planie przedmiotowym jest zapis, iŜ 
miejsce do parkowania winno być zabezpieczone na 
własnym terenie. Istniejącej ulicy nie moŜna poszerzyć.  
Odpowiadając na pytanie radnego A. Bienia dotyczące 
obiektów, które naleŜałoby chronić, pani J. Hryncewicz 
poinformowała, iŜ na przedmiotowym terenie nie 
występuje strefa ochrony konserwatorskiej, natomiast jest 
parę poszczególnych obiektów, które figurują w 
ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W związku z pytaniem Przewodniczącego M. Horały – 
czy inwestor osiedla Semeco uzyskał warunki zabudowy 
odnośnie całego terenu, na którym osiedle jest 
zlokalizowane - pani J. Hryncewicz wyjaśniła, iŜ decyzję 
wydano na część terenu (11 budynków). 
Wiceprezydent M. Stępa nawiązał do powyŜszej kwestii 
wyjaśniając, iŜ bardzo trudno odmówić wydania decyzji 
o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy nie ma 
obowiązującego planu.  
Dyrektor M. Karzyński dodał, iŜ inwestor osiedla nie 
otrzymał decyzji w paru miejscach.  
Na pytanie radnego A. Bienia, czy naleŜy spodziewać się 
jakichś istotnych zmian czy korekt w planie, 
Wiceprezydent i Dyrektor Biura stwierdzili, Ŝe 
spodziewają się co najwyŜej drobnych korekt.  
Ad 2.  
Termin kolejnego posiedzenia: 24 lutego b.r. – godz. 17 
Termin posiedzenia poświęconego problemowi 
mieszkańców Wzgórza Orlicz Dreszera:  
3 marca b.r. 
______________________________________________ 

 
ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2009-01-26: 

 
9129/09/V/R - podpisania aneksu do umów nr 

SK/1611/RI/5-W/2008 oraz 
SK/1612/RI/6-W/2008 na 
opracowanie Programu Rewitalizacji 
dla części dzielnic Mały Kack i 
Działki Leśne, rejon ulic: Wileńskiej, 
Wołyńskiej, Kazimierza Górskiego, 
Sportowej, Olimpijskiej i Stryjskiej 

 
2009-01-27: 

 
9130/09/V/S - otwarcia postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę, 
instalację wdroŜenie, asystę 
techniczną i konserwację „Systemu 
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Informatycznej Obsługi Dochodów 
Miasta” dla Urzędu Miasta Gdyni 

9131/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie rocznej 
opieki autorskiej i asysty technicznej 
Komputerowego Systemu Rejestracji 
Stanu Cywilnego 

9132/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na dzierŜawę i serwis 
centrali telefonicznej 

9133/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie rocznej 
opieki autorskiej nad systemami 
informatycznymi: Ewidencja sortów i 
ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT 

9134/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie rocznej 
usługi konserwacji systemu „eXpert” 

9135/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup usług 
abonamentowych bezprzewodowego 
dostępu do internetu Business 
Everywhere Standard 

9136/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Wiczlinie 

9137/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji do rozpoczęcie postępowania 
w trybie zapytania o cenę na zakup 
papierowych artykułów sanitarnych dla 
UMG do 206.000 EUR w 2009 roku 

9138/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup flag 
do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta 

9139/09/V/S - akceptacji wniosku o 
rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę do 206.000 EUR na 
naprawy samochodów słuŜbowych 
UMG i StraŜy Miejskiej w 2009r 

9140/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
okresowych przeglądów technicznych 
– rejestracyjnych samochodów 
słuŜbowych UMG, StraŜy Miejskiej; 
OSP Wiczlino 

9141/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
części zamiennych do kserokopiarki 
Canon dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 r. 

9142/09/V/O - umorzenia zaległości 
pienięŜnych za świadczenia 
opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich 
przedszkoli samorządowych 

9143/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów Międzyszkolnego 
Turnieju o Ryngraf bł. ks. kmdr. ppor. 
Władysława Miegonia organizowanego 
przez Gimnazjum Nr 4 w Gdyni 

9144/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla zawodników biorących udział w 

XVIII Mistrzostwach Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trójboju 
Siłowym organizowanych przez Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni 

9145/09/V/O - zakupu nagród i dyplomów dla 
zwycięzców IV Międzyszkolnego 
Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie 
Nauki w drodze do prawdy” – Mikołaj 
Kopernik – polski astronom” 
organizowanego przez Zespół Szkół 
Nr 12 w Gdyni 

9146/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i 
dyplomów dla laureatów 
Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego Klas IV, którego 
organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa Nr 21 w Gdyni 

9147/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8985/09/V/M dotyczącego udzielenia 
zamówienia na realizację asysty 
technicznej-autorskiej systemu 
informatycznego obsługi zasobu 
geodezyjno-kartograficznego i katastru 
nieruchomości 

9148/09/V/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu 
niedostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

9149/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR 
na zakup tablicy ściennej do 
planowania rocznego 

9150/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk zaproszeń na Uroczystą 
Sesję Rady Miasta 

9151/09/V/M - zawarcia umowy przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do 
opracowania graficznego materiałów 
reklamowych zlotu Ŝaglowców The Tall 
Ships’ Races 2009 Gdynia 

9152/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
usługi tłumaczenia z języka polskiego 
na język angielski treści serwisu 
internetowego zlotu Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

9153/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na usługę hostingu serwisu 
internetowego zlotu Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

9154/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku 
połoŜonego przy ul. Widnej 10 

9155/09/V/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy na wykonanie napisów 
informacyjnych 

9156/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej 
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w Gdyni przy ul. Chylońskiej-
Ślusarskiej 

9157/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Sandomierska 5 w 
Gdyni 

9158/09/V/M - zmiany umowy najmu z dnia 
31.01.2005 r. zawartej z Pomorskim 
Okręgowym Związkiem śeglarskim 

9159/09/V/M - zawarcia aneksu nr 7 do umowy 
dzierŜawy nr TG/310/dotyczącej na 
pawilonu handlowego nr 125 o 
powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego 
na hali w obrębie placu targowego w 
Zespole Miejskich Hal Targowych 

9160/09/V/M - zawarcia aneksu nr 9 do umowy 
dzierŜawy nr TG/206/92 dotyczącej 
pawilonu handlowego nr 140 o 
powierzchni 12,7 m² zlokalizowanego 
na hali w obrębie placu targowego w 
Zespole Miejskich Hal Targowych 

9161/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie grafik 
reklamowych na ścianki, zakupie 
ścianki reklamowej wraz ze stelaŜem 
oraz przenośnych reklam typu roll-up 

9162/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9163/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Chylońskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9164/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej ul. Lnianej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9165/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy KB/25/MOPS/2008 
dotyczącego prowadzenia schroniska 
dla bezdomnych osób i rodzin na 
terenie Gdyni 

9166/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do 
umowy KB/32/MOPS/2008 dotyczącej 
świadczenia usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni w obszarze 
działania Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Nr 1 i 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Nr 4 

9167/09/V/M - wyznaczenia przedstawiciela do 
reprezentowania Gminy Gdynia jako 
zastępcy członka Rady Wierzycieli 
Stoczni Gdynia S.A w Gdyni 

9168/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków na 
sporządzenie aktu notarialnego 

9169/09/V/O - zatwierdzenia „Uproszczonego 
planu urządzenia lasu na lata 2008 – 
2017 dla lasów niepaństwowych 
Miasta Gdyni” 

9170/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

9171/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

9172/09/V/S - zmiany szczegółowego podziału 
zadań pomiędzy Prezydentem, 
wiceprezydentami, sekretarzem i 
skarbnikiem Miasta Gdyni 

9173/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów 
nr KB/319/UP/80/W/2008 oraz nr 
KB/485/UP/138/W/2008 dotyczących 
wykonania dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Heweliusza i 
przebudowy kanalizacji deszczowej w 
ulicy Redłowskiej 

9174/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej ul. Lnianej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9175/09/V/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego 
przy ul. Partyzantów Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni 

9176/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Adm.J.Unruga 84B/2 przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9177/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9178/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na projekt, budowę 
oraz wdroŜenie serwisu internetowego 
zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

9179/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie materiałów 
promocyjnych miasta 

9180/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu 
fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie 
nowoczesna” – edycja 2008 

9181/09/V/U - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości do 206.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa ulicy Oliwkowej i Sojowej 
w Gdyni 

9182/09/V/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 206.000 EUR na 
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opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa ulicy Oliwkowej i Sojowej 
w Gdyni 

9183/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej boksów 
handlowych w tunelu dla pieszych w 
obrębie węzła św. Maksymiliana w 
Gdyni 

9184/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
980/07/V/U z 13 lutego 2007 r. i 
jednoczesnego udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia w ul. 
Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w 
Gdyni 

9185/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej inwestycji „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Architektów w Gdyni” 

9186/09/V/O - zmiany harmonogramu 
otwartych konkursów ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania 
realizowane w roku 2009 

9187/09/V/O - przeprowadzenia konkursu na 
film reklamowy pod hasłem 
„SEGREGUJ ODPADY” 

9188/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 EUR 
na prowadzenie nadzoru nad gminną 
odłownią dzików, połoŜoną na terenie 
Kolibek 

9189/09/V/P - rozstrzygnięcia ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadań 
dotyczących działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców 
Gdyni 

9190/09/V/K - ulokowania wolnych środków 
budŜetowych na rachunku lokaty 
terminowej 

9191/09/V/R - podpisania aneksu do umowy o 
dzieło na opracowanie wzoru 
wizualizacji, wykonanie materiałów 
promocyjnych oraz strony internetowej 
dla projektu pn. „Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo 

9192/09/V/R - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
dostawę sprzętu komputerowego oraz 
akcesoriów komputerowych i aparatu 
fotograficznego w ramach projektu pn. 
„Efektywny Samorząd-Kompetentna 
Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo 

9193/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
UM Gdyni w 2009 r. 

9194/09/V/S - przeznaczenia środków na 
pokrycie kosztów uczestnictwa 
przewodniczącego RM Gdyni na 
Forum Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów Pomorza 

9195/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie metalowych 
plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i 
wyróŜnień „Czas Gdyni” 

9196/09/V/S - wyraŜenia zgody na usługę 
czyszczenia wykładzin i krzeseł oraz 
wymianę taśm antypośligowych w UM 
Gdyni do 14.000 EUR oraz 
zatwierdzenie wyboru oferenta 

9197/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli 
metalowych o wartości do 14.000 EUR 

9198/09/V/S - uruchomienia środków 
finansowych w roku 2009 na 
utrzymanie telefonów stacjonarnych 
oraz telefonów komórkowych 

9199/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu 
Mariuszowi Machnikowskiemu 
dyrektorowi zakładu budŜetowego 
„Hala Sportowo-Widowiskowa” 

9200/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie tabliczek grawerowanych 
do Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni” oraz nagrody 
przewodniczącego RM Gdyni „Czas 
Gdyni” 

9201/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
organizację uroczystej sesji RM w dniu 
10.02.2008 r. w Teatrze Miejskim im. 
Witolda Gombrowicza w Gdyni – z 
okazji 82. rocznicy nadania praw 
miejskich Gdyni 

9202/09/V/M - powierzenia organizacji 
koncertu zespołu „Feel” w trakcie 
uroczystego otwarcia hali sportowo-
widowiskowej w Gdyni 

9203/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zadania „Budowa sieci 
gazowej w ul. Spółdzielczej” 

9204/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
realizację przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej ośrodka 
hipoterapii w Gdyni 

9205/09/V/M - remontu instalacji elektrycznej w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24 

9206/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. „Stadion rugby 
z zapleczem socjalnym w Gdyni” 



9 
 

9207/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie obowiązków kierownika 
budowy na etapie prac 
przygotowawczych budowy dróg 
gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i 
Przemyskiej 

9208/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wyceny gruntu leśnego 
przeznaczonego do wyłączenia z 
produkcji leśnej 

9209/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/739/UP/186/W/2008 na wykonanie 
projektu budowlanego oraz 
wykonawczego Rozbudowy 
infrastruktury technicznej w ul. Jana z 
Tarnowa w Gdyni 

9210/09/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 

9211/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na budowę boisk 
sportowych i placu zabaw wraz z 
oświetleniem przy ul. Złotej 

9212/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na budowę boisk 
sportowych i placu zabaw wraz z 
oświetleniem przy ul. Dedala 

9213/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni 
na rok 2009 

9214/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8930/09/V/K dotyczącego ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

9215/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K dotyczącego ustalenia 
harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni w 
2009 roku 

9216/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy 
nr 140/06 zawartej pomiędzy 
Edmundem i Józefem Budzisz a 
Gminą Miasta Gdyni i sporządzenia 
aneksu nr 1 

9217/09/V/U - akceptacji wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
powyŜej 206.000 EUR na dostawę i 
wyposaŜenie strefy płatnego 
parkowania 

9218/09/V/U - przekazania opłat od 
wnoszonych pozwów 

 
2009-02-03: 

 
9219/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania o cenę na usługę 
wynajmu sal na szkolenia i warsztaty 
oraz przygotowania i podania posiłków 
uczestnikom tych szkoleń i 
warsztatów, organizowanych w 
ramach projektu pn.: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie 
Gminy Kosakowo” 

9220/09/V/P - organizacji wizyty 
przedstawicieli władz The Tall Ships’ 
Races (Europe) Ltd./Sail Training 
International 

9221/09/V/P - powołania składu Komisji 
Oceniającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego utrzymania 
sprawności fizycznej i psychicznej 
osób chorych na stwardnienie 
rozsiane, mieszkańców Gdyni 

9222/09/V/P - powołania składu Komisji 
Oceniającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego prowadzenia 
aktywizacji społecznej osób po 
amputacji krtani, mieszkańców Gdyni 

9223/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
7279/V/2008/P dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na przygotowanie i 
realizację kampanii promującej 
Zamawiającego w ramach promocji 
filmu „Miasto z morza” 

9224/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na 
opracowanie ekspertyzy dotyczącej 
kabli MW zlokalizowanych w obrębie 
pasa drogowego ul. Unruga między 
skrzyŜowaniami z ul. Podgórską i 
Kuśnierską w Gdyni i upowaŜnienia do 
podpisania umowy w tej sprawie 

9225/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
1880/03/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 27 maja 2003r. w sprawie 
instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu 
dowodów finansowo-księgowych 
ewidencjonowanych i rozliczanych w 
Wydziale BudŜetu i w Wydziale 
Księgowości Urzędu Miasta Gdyni 

9226/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
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budynku przy ul. Abrahama 46AB w 
Gdyni 

9227/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Kopernika 7 w Gdyni 

9228/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9229/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9230/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9231/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9232/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9233/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9234/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9235/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9236/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Sandomierskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9237/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9238/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9239/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9240/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9241/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9242/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9243/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9244/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9245/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wiosny Ludów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9246/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Bł. 
Królowej Jadwigi przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9247/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9248/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9249/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Puckiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9250/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Rolniczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9251/09/V/M - określenia warunków 
ustanowienia słuŜebności gruntowej 
dla nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

9252/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 329/3 na 
km 22, przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w obszarze Gdynia – 
Zachód a docelowo pod drogę 
publiczną 

9253/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnych pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
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Gdynia – Zachód a docelowo pod 
drogę publiczną 

9254/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej na k.m. 22 jako działki nr 
323/3 i 323/4 przeznaczonej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód 

9255/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 EUR 
na wykonanie wyceny nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku ul. Jeziorowej, 
której właścicielem jest Gmina Miasta 
Gdańsk 

9256/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
lokalu uŜytkowego nr A połoŜonego 
przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni, 
przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu nieograniczonego 

9257/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
lokalu niemieszkalnego nr U1 przy ul. 
Morskiej 9-9A/Wolności 1A, 
przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu nieograniczonego 

9258/09/V/M - sprostowania omyłki pisarskiej 
w zarządzeniu 8968/09/V/M z dnia 12 
stycznia 2009 roku 

9259/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/14/MGG/14/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

9260/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/15/MGG/15/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy 
ul.Chwaszczyńskiej 

9261/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 
we współwłasności nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
obszarze Gdynia – Zachód, a 
docelowo przeznaczonych pod drogi 
publiczne (GI HOSSA S. A.) oraz 
zmiany zarządzenia nr 9089/09/V/M 

9262/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnych pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo 
przeznaczonych pod drogi publiczne 
(GI HOSSA S. A.) 

9263/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy 
Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne 
„Warsztatów dla młodzieŜy w ramach 
Klubu Gier Edukacyjnych” w ramach 
kontynuacji konkursu dla Rad Dzielnic 
„Gdynia po godzinach”- edycja 2008 

9264/09/V/P - druku zaproszeń i plakatów oraz 
przygotowania poczęstunku na 
wernisaŜu wystawy zdjęć z konkursu 
fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie 
nowoczesna” 

9265/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych z 
budŜetu Miasta na dokonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Janka Wiśniewskiego, przeznaczonej 
do zbycia w trybie przetargowym 

9266/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne, powyŜej 14.000 
EUR a do 206. 000 EUR, w trybie z 
wolnej ręki na wynajem powierzchni 
reklamowych dla potrzeb ekspozycji 
plakatów wielkoformatowych 
promujących zlot Ŝaglowców The Tall 
Ships’ Races 2009 Gdynia 

9267/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości zajętej pod pas 
drogowy ulicy Dickmana 

9268/09/V/S - uruchomienia środków ZFŚS 
zaplanowanych w BudŜecie Miasta 
Gdyni na rok 2009 

9269/09/V/U - ustanowienia społecznych 
opiekunów zabytków 

9270/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

9271/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji 
pn.: „Budowa murku oporowego przy 
ulicy Ateny w Gdyni-Chwarznie” 

9272/09/V/O - powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni przy ul. Reja 2 

9273/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Zawiszy 
Czarnego przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9274/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
lokalu niemieszkalnego nr U1 A 
połoŜonego przy ul. Morskiej 9-
9A/Wolności 1A przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu 
nieograniczone 

9275/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na: wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 

9276/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na: wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
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9277/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na: wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz 
aktualizacji dokumentacji technicznej 
nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni 

9278/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na opracowanie 
dodatku o Gdyni do gazety „Echo 
Miasta” 

9279/09/V/P - napraw monitoringu wizyjnego w 
dzielnicach Gdyni 

9280/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7371/08/V/U dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad usunięciem 
uszkodzeń na Trasie Kwiatkowskiego 

9281/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie ekspozycji 
reklamowej Gdyni w budynku Portu 
Lotniczego Gdańsk- Rębiechowo 

9282/09/V/P - organizacji pięciu spektakli 
Teatru Gościnnego 

9283/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do prawa 
uŜytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Chylońskiej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

9284/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
organizację uroczystej sesji RM w dniu 
10.02.2009 r. w Teatrze Miejskim im. 
Witolda Gombrowicza w Gdyni – z 
okazji 83. rocznicy nadania praw 
miejskich Gdyni 

9285/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie zapytania o cenę do 206.000 
EUR na zakup materiałów 
eksploatacyjnych i papieru 
komputerowego dla UMG w 2009 r. 

9286/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie zapytania o cenę do 206.000 
EUR na wykonanie druków własnych 
w 2009 r. 

9287/09/V/R - zawarcia umowy z Gdańską 
Fundacją Innowacji Społecznej na 
przyjęcie do realizacji zadania 
„prowadzenie całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 
13 do 18 lat 

9288/09/V/R - uchylenia uchwały 3057/2000/III 
ZM Gdyni z 20 czerwca 2000 r. w 

sprawie wskazania Domu Dziecka, 
jako realizatora zadania określonego w 
Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gdyni na rok 2000, 
polegającego na utworzeniu i 
prowadzeniu Interwencyjnego Ośrodka 
Opiekuńczego dla Dzieci z Rodzin 
Alkoholowych 

9289/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 
8765/08/V z 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie zatwierdzenia wyników 
konkursów dla rad dzielnic „Kultura w 
dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica” 

9290/09/V/O - realizacji porozumienia 
dotyczącego prowadzenia przez 
nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk 
niektórych spraw z zakresu nadzoru 
nad gospodarką leśną w lasach, 
niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, z wyłączeniem lasów 
komunalnych 

9291/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego na organizację 
wypoczynku młodzieŜy szkolnej z 
dzielnicy Redłowo 

9292/09/V/M - rozbiórki garaŜu murowanego 
przy ul. Ramułta 45 w Gdyni 

9293/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Dąbrowskiego 43 

9294/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 EUR 
na wykonanie wyceny nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku, ul. Maki /działka 
nr 133, której właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk/, w trybie z wolnej ręki 

9295/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 EUR 
na wykonanie wyceny nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku, ul. Bałtycka 
/działka nr 221/1 której właścicielem 
jest Gmina Miasta Gdańsk/, w trybie z 
wolnej ręki 

9296/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 EUR 
na wykonanie wyceny nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku, ul. Maki /działka 
nr 139, której właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk/, w trybie z wolnej ręki 

9297/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne powyŜej 14.000 
EUR a do 206.000 EUR, w trybie z 
wolnej ręki na realizację promocji 
Gdyni przez zespół mistrza Polski w 
koszykówce męŜczyzn Asseco 
Prokom 

9298/09/V/M - udzielenia zamówienia powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki na promocję Gdyni 
przez zespół mistrza Polski w 
koszykówce męŜczyzn Asseco 
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Prokom w trakcie rozgrywek w ramach 
TOP 16 Euroligi 

9299/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 8744/08/V/M w sprawie zamówienia 
do kwoty 14.000 EUR, na wynajem 1 
nośnika reklamowego typu „Scroll” na 
rok 2009, na potrzeby promocji miasta 
Gdyni 

9300/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
lokalu uŜytkowego nr 4 przy ul. 
Śląskiej 51 przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu 
nieograniczonego 

9301/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8918/09/V/P w sprawie przygotowania 
koncepcji „Pomnika Marynarza” w 
Gdyni 

9302/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków 
przebudowy dróg publicznych 
spowodowanej inwestycją niedrogową 
– polegającą na budowie zespołu 
budynków wielorodzinnych na działce 
607 km 21 połoŜonej pomiędzy 
ulicami: Juliana Rummla, 
Berkentynową i Fregatową w Gdyni i 
upowaŜnienia do podpisania ww. 
umowy 

9303/09/V/U - wyraŜenia zgody na zmianę 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji „Budowa trzech zespołów 
pawilonów handlowo-
gastronomicznych zlokalizowanych 
przy al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
i sanitariatami 

9304/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/604/UP/159/W/2008 na 
wykonanie prac koniecznych do 
ustalenia linii brzegowej rzeki Kaczej 

9305/09/V/U - podpisania umowy o 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 
Spokojnej w Gdyni 

9306/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie klasyfikacji gruntów i opinii 
o pochodzeniu gleb 

9307/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7885/08/V/U z 13.10.2008 r. na 
wykonanie usługi dodatkowej w 
ramach realizowanego zadania 
polegającego na opracowaniu 
wielobranŜowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budowę 
sali gimnastycznej w ramach 
rozbudowy SP nr 18 przy ul. 
Krasickiego 28 

9308/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5929/08/V/U z 21.04.2008 r. na 
udzielenie zamówienia publicznego z 

wolnej ręki na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę sali 
gimnastycznej w ramach rozbudowy 
SP nr 18 przy ul. Krasickiego 28 

9309/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/343/UP/90/W/2008 z 03.06.2008 
r. o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej przepompowni 
ścieków przy al. Marszałka 
Piłsudskiego – zasilanie rezerwowe 

9310/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/342/UP/89/W/2008 z 03.06.2008 
r. o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej przepompowni 
ścieków przy al. Marszałka 
Piłsudskiego – zasilanie rezerwowe 

9311/09/V/U - wyraŜenia zgody na 
przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 206.000 EUR na druk i 
kolportaŜ tygodnika „Ratusz” w latach 
2009 – 2010 

9312/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy Al. 
Zwycięstwa 36-62 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [193] – 13.02.2009. – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie ruchu autobusów komunikacji 
miejskiej przy rondzie ul. J.Kamrowskiego. 

_________________________________________ 
 

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. 16.15 
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: 
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Komisja BudŜetowa    
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
18.02.09., godz. 15.30, s. 101 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:  17.02., godz. 16.00, wyjazd  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 
19.02., godz. 16.15., s. 101 
Komisja Sportu i Rekreacji: 17.02., godz. 16.00, wyjazd 
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  17.02., godz. 
16.00., wyjazd  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 17.02., 
godz. 16.00, wyjazd 
_____________________________________________ 
 

 


