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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 51 

3 kwietnia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 03.04.09, godz. 09.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 26 lutego: 
 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie KSLiB, 
zgodnie z załączoną listą obecności oraz przedstawiciele 
Komendy Miejskiej PSP w Gdyni  w osobach: 

1. bryg. mgr  inŜ. Krzysztof Markiewicz - komen-
dant miejski PSP w Gdyni 

2. st. kpt. mgr inŜ. Jacek Niewęgłowski - zastępca 
komendanta miejskiego PSP w Gdyni 

3. st. kpt. mgr inŜ. Mirosław Mendyka - zastępca 
komendanta miejskiego PSP w Gdyni 

4. mł. bryg. mgr inŜ. Grzegorz Kmiecik– dowódca 
jednostki JRG nr 3 ul. Dickmana 14 a 

W pierwszej części spotkania przedstawiciele KM 
PSP w Gdyni oprowadzili radnych po jednostce oraz 
części garaŜowej, pokazując zakupione na uŜytek KM 
PSP w Gdyni, w ramach zeszłorocznego budŜetu, nowe 
wyposaŜenie specjalistyczne. 

W dalszej części spotkania komendant Krzysztof 
Markiewicz zaprezentował radnym sprawozdanie z reali-
zacji zadań KM PSP w Gdyni za rok 2008, zgodnie z 
przekazanym radnym w terminie wcześniejszym spra-
wozdaniem.  

Podsumowaniem sprawozdania było sformułowanie 
wniosków dla Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpie-
czeństwa do prac nad budŜetem w roku 2009. Wymie-
niono następujące potrzeby: 
1. Dalsza kontynuacja akcji „Tlenek węgla – cichy 

zabójca”. Akcje w szkołach „Bezpieczne Ŝycie” 
2. Wypracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

MCZK w Gdyni z uwzględnieniem zmian organiza-
cyjnych. WdroŜenie zasad współpracy z Centrum 
Monitoringu Wizyjnego Miasta. 

3. Zabezpieczenie Zlotu śaglowców w dniach 2 – 5 
lipca 2009 r. 

4. RozwaŜenie moŜliwości udziału jednostek PSP w 
Gdyni w Regionalnym Programie Operacyjnym – 
zakup nowego podnośnika w 2010 roku (koszt ok. 2 
mln zł). 

5. Konieczność przygotowania terenu do modernizacji 
i rozbudowy JRG nr 3 w Gdyni przy ul. Dickmana 
14 A. W pierwszej kolejności uregulowanie spraw 
własnościowych i wykwaterowanie lokatora. Obiekt 
sześćdziesięcioletni, właściwie nie nadający się do 
rozbudowy, brak w nim części garaŜowej. Zastępują 
ją dwa blaszane garaŜe, w których znajduje się nie-
zbędny sprzęt. Ubrania straŜaków znajdują się w 

jednym pomieszczeniu z samochodami, co zgodnie 
z obowiązującymi przepisami jest niedopuszczalne. 
Potrzeba modernizacji jednostki jest szczególnie 
uzasadniona, biorąc pod uwagę budowę nowych 
osiedli mieszkaniowych na Oksywiu, a takŜe lotni-
ska cywilnego na Babich Dołach. Działka pod roz-
budowę ma wystarczającą powierzchnię. Szacun-
kowy koszt modernizacji to 4 mln 800 zł (2 lata). 
Połowa byłaby finansowana z budŜetu miejskiego, 
druga połowa z budŜetu wojewódzkiego. Budowa 
planowana jest na lata 2010/2011. Zburzenie istnie-
jącej jednostki nastąpiłoby dopiero w momencie 
wybudowania nowego obiektu na tyłach istniejącej 
jednostki, co nie paraliŜowałoby pracy jednostki na 
Oksywiu. 

W dalszej kolejności Komendant przedstawił 
sytuację w gdyńskiej PSP w związku z planowanymi 
zmianami legislacyjnymi dotyczącymi wydłuŜenia liczby 
lat pracy umoŜliwiających przejście pracowników słuŜb 
mundurowych na emeryturę. Z przedstawionej informacji 
wynikało, iŜ w razie uchwalenia ww. zmian w gdyńskich 
jednostkach Komendy Miejskiej PSP nie powinno być 
rezygnacji pracowników z pracy, odstępujących w spo-
sób znaczny od lat poprzednich. 

Kolejna przedstawiona przez Komendanta in-
formacja dotyczyła aktualnej sytuacji gospodarczo – 
ekonomicznej kraju i jej wpływu na funkcjonowanie PSP 
w Gdyni. Komendant poinformował, iŜ aktualnie w 
budŜecie StraŜy „zamroŜone” są środki finansowe, w 
wysokości 128 000 zł, które wykorzystać będzie moŜna 
w zaleŜności od sytuacji po pierwszym półroczu 2009 r. 

Na koniec Komendant zaprosił członków Ko-
misji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady 
Miasta Gdyni na obchody Międzynarodowego Dnia 
StraŜaka, który odbędzie się w maju br. 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 10 marca: 
 
Posiedzenie Komisji Strategii i PG odbyło się Zarządzie 
Portu Gdynia. Zebranych powitał przewodniczący Komi-
sji Marcin Wołek.  
Gospodarzem spotkania był Wiceprezes Zarzą-
du/Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem - 
Walery Tankiewicz, który omówił działalność Portu za 
rok 2008 i perspektywy rozwoju. Przedmiotem przedsię-
biorstwa Spółki jest zarządzanie morskim portem Gdy-
nia, a w szczególności: zarządzanie gruntami i infrastruk-
turą portową, prognozowanie, programowanie i planowa-
nie rozwoju portu, budowa, rozbudowa, utrzymanie i 
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modernizacja infrastruktury portowej, pozyskiwanie 
gruntów na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług 
związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w 
tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych oraz 
stanowienie i pobieranie opłat portowych. Długość na-
brzeŜy w Porcie Gdynia wynosi 17.700 metrów, z któ-
rych ponad 11.000 przeznaczonych jest do operacji prze-
ładunkowych. Całkowita powierzchnia portu wynosi 
755,4 hektara, w tym 492,6 powierzchni lądowej. 
Pan Dyrektor W. Tankiewicz przedstawił dane dotyczące 
działalności portu, z których wynika spadek przeładun-
ków w 2008 r. w stosunku do roku 2007 (od 1999 r. stała 
tendencja wzrostowa), w tym: przeładunek węgla i koksu 
– wzrost o 100,5%, innych towarów masowych – spadek 
o -27%, zbóŜ – spadek o 10,7, drewna – wzrost o +8,7%, 
drobnica – spadek o -7,1%, ropy i prz. Naftowe – spadek 
o -36,9%, spadek odnotowano równieŜ w przeładunkach 
kontenerów, a takŜe w przewozach promowych. W 2008 
roku ilość zawinięć wycieczkowców w Porcie Gdynia 
utrzymała się na podobnym do lat ubiegłych poziomie, 
natomiast zwiększyła się liczba pasaŜerów (nie ma za-
groŜeń w tej dziedzinie). Swoją działalność spółka za-
mknęła w roku 2008 zyskiem mniejszym niŜ w roku 
2007 o ok. 28%, natomiast wzrosły znacznie nakłady 
inwestycyjne. Spadek przeładunków drastycznie wystąpił 
w IV kwartale roku 2008, niski poziom odnotowywany 
jest od początku 2009 roku. Bardzo trudna sytuacja wy-
stępuje w bazach kontenerowych. Dzięki odpowiednim 
zapisom opłaty portowe oraz istotna ilość opłata dzier-
Ŝawczych są denominowane w euro, co jest korzystne dla 
portu. Firma, której polityka finansowa jest konserwa-
tywna, nie korzystała z opcji finansowych, preferując 
bezpieczne narzędzia finansowe. Struktura własnościowa 
spółki według udziałów procentowych akcjonariuszy: 
Skarb Państwa: 99,3519 %, Gmina Gdynia: 0,0436 %, 
Akcjonariusze Imienni: 0,4933 %, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A.: 0,1112%.  
Następnie pan Dyrektor omówił inwestycje oraz źródła 
ich finansowania. Zaawansowane są  prace przy samym 
NabrzeŜu Helskim eksploatowanym przez BCT - Bałtyc-
ki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. Sprawna realizacja 
inwestycji skłoniła Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
do rozszerzenia jej o dodatkowe zadania: zwiększenie 
szerokości Wejścia Wewnętrznego oraz wykonanie sta-
nowiska głębokowodnego (13,2 m) wzdłuŜ NabrzeŜa 
Helskiego I. Rozpoczęcie tych prac planowane jest na I 
kwartał 2009 roku i przyczyni się do dalszej poprawy 
warunków nawigacyjnych i eksploatacyjnych w Porcie 
Gdynia. Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia 
ma na celu pogłębienie głównych akwenów portowych 
do rzędnej -13,5 m oraz wykonanie umocnienia dna 
wzdłuŜ niektórych nabrzeŜy. Zgodnie z załoŜeniami 
projektowymi zakres prac czerpalnych obejmuje następu-
jące akweny: Awanport, Obrotnice nr 1, 2 i 3, Basen III 
oraz Kanał Portowy do NabrzeŜa Helskiego II. Umocnie-
nie dna zostanie wykonane wzdłuŜ następujących nabrze-
Ŝy: Holenderskie, Belgijskie, Francuskie, Norweskie, 
Słowackie oraz Helskie I. Kolejny etap modernizacji sieci 
komunikacyjnej Portu Wschodniego w Gdyni spowodo-
wał wstrzymanie ruchu pomiędzy ulicami Chrzanow-
skiego i Rotterdamską i skierowany na nowowybudowa-
ną jezdnię ulicy Polskiej, a na "starej" Polskiej rozpoczęła 
się całkowita przebudowa. Na "starej" ulicy Polskiej 
rozpoczną się roboty rozbiórkowe, co uniemoŜliwi ruch 
pieszy i kołowy na tym obszarze do 30.11.2009. Równo-
legle z pracami na tym odcinku trwają prace moderniza-
cyjne w innych miejscach przebiegu ulicy Polskiej. Naj-
bardziej widoczne jest całkowicie przebudowane skrzy-

Ŝowanie z ul. Janka Wiśniewskiego. Trwają takŜe prace 
na przedłuŜeniu tej arterii w kierunku centrum miasta, w 
okolicach ulic Chrzanowskiego i Wendy. Dobiega końca 
kolejna z prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. inwestycji. Kosztem 15 milionów złotych 
zmodernizowano przeznaczony do przeładunku chemika-
liów płynnych i paliw Pirs Południowy. Po modernizacji 
rozpoczętej w grudniu 2007 roku i znajdującej się juŜ w 
fazie prób technologicznych, wzbogacił się on takŜe o 
nowoczesną pompownię poŜarową, obsługującą 2 wieŜe 
z monitorami gaśniczymi oraz rozległą sieć instalacji do 
zraszania. Zmodernizowana została takŜe istniejąca 
konstrukcja pirsu, a linię cumowniczą przedłuŜono po-
przez wykonanie 3 nowych dalb. Przy Pirsie Południo-
wym mogą teraz być obsługiwane statki o długości do 
150 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu 9,5 metra. W 
Porcie Gdynia, przy rondzie u zbiegu ulic Indyjskiej, 
Rotterdamskiej i Dokerów rozpoczyna się kolejna z 
zaplanowanych inwestycji drogowych. Dzięki moderni-
zacji zespołu wjazdowego przy ul. Dokerów znacznie 
przyspieszona zostanie praca terminalu Ro-Ro.  
Sytuacja finansowa Zarządu portu moŜe zmienić się po 
ogłoszeniu przetargu na zakup nieruchomości postycz-
niowych. Z kręgu zainteresowania znajdują się tereny 
skrajne, graniczące z Portem.  
Zmiany personalne dot. zwolnień obejma głównie termi-
nal kontenerowy, gdzie nie zostaną przedłuŜone umowy z 
nowymi pracownikami, na emerytury zostaną wysłani 
uprawnieni pracownicy, a takŜe redukcji podlegać będą 
pracownicy bez koniecznych uprawnień.  
Radni dyskutowali o moŜliwościach zagospodarowania 
międzytorza, wpływu polityki Portu na sytuację Stoczni i 
stoczniowców, rynku pracy i inwestycji.  
Przewodniczący komisji Marcin Wołek podziękował 
Panu Dyrektorowi za spotkanie i zaproponował kolejne 
podsumowujące rok 2009 na statku, stwarzające moŜli-
wość obserwacji Portu od strony basenów. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 18 marca: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 18 lutego 2009 r. 

oraz z 11 marca 2009 r.  
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 25.03.2009 

r.: 
- druk 4.1 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni 
nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009. 
- druk 4.6 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w 2008 roku (załącznik przeka-
zano radnym tylko w wersji elektronicznej). 
- druk 4.11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni przy ul. Reja 2a; 
- aneks – w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 
VI/136/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w 
sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. 
5. Wolne wnioski. 
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6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜanowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. 
Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty (6/0/0) po uzupeł-
nieniu o następujące punkty: przyjęcie protokołu z dnia 
11.03.2009 r., zaopiniowanie uchwały z aneksu do po-
rządku sesji 25.03.2009 r. oraz informację Skarbnika MG 
w sprawie realizacji budŜetu na rok 2008. 
Ad. 3. Protokół z dnia 18 lutego 2009r. roku został przy-
jęty bez uwag w głosowaniu: 6/0/0.  
Protokół z dnia 11 marca 2009 r. został przyjęty bez 
zmian: 6/0/0. 
Ad. 4. WyraŜono opinię w sprawie projektów uchwał na 
sesję 25.03.2009 r. 
• Zmiany do budŜetu na rok 2009 przedstawił 
Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki. Dochody Gminy 
wynikają z otrzymania środków unijnych (dofinansowa-
nie budowy Trasy Kwiatkowskiego i ul. Janka Wiśniew-
skiego, projekt „Dobry zawód gwarancją sukcesu”) oraz 
dotacji celowej (z Gminy Hel na inwestycje realizowane 
na podstawie porozumienia między jednostkami samo-
rządu terytorialnego). Zmniejszyła się niestety oświatowa 
subwencja ogólna – wpłynęła do budŜetu w mniejszej niŜ 
oczekiwano wysokości. Wydatki budŜetu Miasta zwięk-
szają się o 1.166.268, zmniejszeniu ulega rezerwa celowa 
na udział Miasta w projektach dofinansowanych przez 
UE. Dokonuje się równieŜ przeniesień pomiędzy po-
działkami klasyfikacji budŜetowej (organizacja Ogólno-
polskiego Przeglądu Teatrów Muzycznych i remont  
Daru Pomorza oraz dotacja przedmiotowa dla hali Spor-
towo – Widowiskowej). Przewiduje się podstawową 
masę zmian w budŜecie w miesiącach kwiecień i czer-
wiec, obecnie analizowane są wnioski wydziałów pod 
względem zasadności. Koszty przetargów będą prawdo-
podobnie niŜsze niŜ w kosztorysach i projektach. Z re-
zerw pieniądze zasilą listy potrzeb (według waŜności 
wniosków). Prof. Szałucki udzielił wyjaśnień na temat 
organizacji imprez i działania Hali Widowiskowo-
Sportowej. Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
• Zgodnie z informacją Skarbnika MG o realiza-
cji budŜetu na rok 2008, bilans roku minionego zamknął 
się kwotą 1.050.202.018 zł. Skuteczność wykonywania 
przyjętego planu dochodów osiągnięto na poziomie 
98,5%, a wydatków – 91,1%. W stosunku do roku 2007 
zmalał znacząco udział środków z UE. W części wydat-
kowej budŜetu MG dominowały wydatki bieŜące, stano-
wiąc 74,1% wydatków ogółem, przy czym uzyskano 
95,2% poziomu realizacji planu. Plan wydatków w dziale 
„Ochrona zdrowia” został zrealizowany na poziomie 
81,9%.  
Dodatkowych informacji udzieliła p. Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel. Wyjaśniła powody niskiego wykonania wydat-
ków majątkowych, w tym: inwestycji w Szpitalu Mor-
skim (zbyt długie oczekiwanie na dodatkowe środki 
marszałkowskie uniemoŜliwiło terminowe przeprowa-
dzenie procedury przetargowej), nakładów na utworzenie 
świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Widnej (oczekiwa-
nie na oddanie budynku determinuje wykonanie świetli-
cy) oraz realizacji programów profilaktycznych: szcze-
pienia przeciw HPV i GDYNIA KARD. Pani Wicepre-
zydent zapewniła, Ŝe środki na szpitale zostają przekaza-
ne placówkom na początku roku. Odpowiadała równieŜ 
na pytania przewodniczącego komisji o przeznaczenie 
środków z koncesji na sprzedaŜ alkoholu oraz wydatki w 
ramach pozostałej działalności.  

• Kolejne projekty uchwał zreferowała pani Wi-
ceprezydent Ewa Łowkiel: 

– Zmiany w Statucie OPiTU, zatwierdzone przez Radę 
Społeczną ośrodka porządkują i aktualizują zapisy doku-
mentu oraz pozwolą na swobodne dysponowanie jego 
powierzchnią uŜytkową. Opinia pozytywna – głosowanie: 
4/0/0. 
– Zmiana składu Rady Społecznej przy MSPR w Gdyni 
wymaga podjęcia odnośnej uchwały. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 4/0/0. 
- Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku 
zawiera dane sprawozdawcze z wielu jednostek realizują-
cych określone w programach zadania. Pani Wiceprezy-
dent omówiła słabe i mocne strony programów, wskazu-
jąc na zmianę skali poszczególnych zjawisk. Odpowiada-
jąc na pytania Przewodniczącego Komisji wyjaśniała 
m.in.: reakcje na wnioski o cofnięcie koncesji, czy policja 
przeprowadza badanie kierowców podejrzanych o pro-
wadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, bezpie-
czeństwo w dzielnicach, działalność Interwencyjnego 
Punktu Noclegowego w Gdyni, realizacja programów 
profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz GO-
SiR, działania i sposób funkcjonowania Centrum Arrupe. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 3/1/0. 
Ad 4 i 5. Brak wniosków i korespondencji. 
Ad 6. Termin kolejnego posiedzenia – 25.03.2009 r (po 
sesji). 
Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 19 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń 
(z 12 marca i 12 lutego b.r.). 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji bu-
dŜetu 2008 w dziale oświaty. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na marcową sesję RMG. 

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna Miro-
sława Borusewicz, uznała protokoły za przyjęte.  
Ad 2.  
Na posiedzeniu gościła Wiceprezydent Ewa Łowkiel, 
odpowiedzialna m. in. za realizację zadań w dziale oświa-
ty. 
Pion skarbnika reprezentowała Z-ca Skarbnika Miasta 
Gdyni, p. Alicja Helbin, która przedstawiła realizację 
budŜetu w aspekcie finansowym.  
Na wstępie prezentacji p. A. Helbin zaznaczyła, iŜ w 
Ŝadnym innym dziale realizacja wydatków  w ub. roku 
nie osiągnęła tak wysokiego poziomu (powyŜej 99,2 %). 
Jest to wynik bieŜącego monitorowania wydatków przez 
Wiceprezydent E. Łowkiel i Wydział Edukacji i modyfi-
kowania budŜetu tak, aby środki były racjonalnie wyda-
wane. Pani Helbin nawiązała do kwestii wprowadzania 
zmian w budŜecie stwierdzając, iŜ zgodnie z  doświad-
czeniem pracowników pionu finansowego, wprowadza-
nie zmian stosownie do zmieniających się uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych jest jak najbardziej wska-
zane. W dziale oświaty nie powstały Ŝadne niezrealizo-
wane zobowiązania tak wobec pracowników, jak i z 
tytułu bieŜących wydatków. Racjonalna polityka prowa-
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dzona była takŜe w zakresie realizacji remontów. Wszel-
kie oszczędności jakie tworzyły się przy okazji prac 
remontowych w jednych placówkach, kierowane były na 
potrzeby innych. Potrzeb jest bardzo duŜo – są związane 
z takimi kwestiami jak usuwanie awarii, dostosowywanie 
standardów do wymogów unijnych oraz wymogów Sane-
pidu. 
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła istotną rolę Wy-
działu BudŜetu, którego praca sprawia, iŜ budŜet jest tak 
dobrze realizowany.  
Wiceprezydent podkreśliła potrzebę dokonywania przez 
Wydział Edukacji ciągłych analiz, poniewaŜ nie sposób 
przewidzieć ruchu kadrowego związanego z takimi czyn-
nikami jak awans zawodowy, czy odejścia na emeryturę. 
To wszystko powoduje konieczność sporządzania po 
pierwszym półroczu analiz co miesiąc. W wyniku cią-
głych zmian jednym szkołom brakuje środków, inne mają 
ich w nadmiarze, co wymaga ciągłych interwencji tak, 
aby wszystkie placówki posiadały potrzebne środki.  
BudŜet – podkreślała Wiceprezydent – jest instrumentem 
do realizacji zadań. Do analizowania wydatków (od 
września co miesiąc) zobowiązywane są teŜ szkoły. 
Problemy stwarzały tu szkoły niepubliczne dla dorosłych, 
których dane co do ilości uczniów nie uwzględniają 
masowego zjawiska wykreślania uczniów z powodu 
niskiej frekwencji. Tymczasem gmina jest zobowiązana 
przepisami do przyznawania dotacji stosownej do poda-
wanej przez szkoły liczby uczniów  i w świetle dotych-
czas obowiązujących przepisów nie ma prawa do kontro-
lowania sposobu dysponowania gminnymi środkami. 
Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o tak do-
brej realizacji budŜetu jest fakt wykorzystywania wszyst-
kich sytuacji, w których jest jakakolwiek moŜliwość 
pozyskania środków zewnętrznych. Gmina aplikuje o 
kaŜde, nawet najmniejsze, dotacje.  
Gmina stara się tak wydawać pieniądze, aby zaowocowa-
ło to jak najwyŜszym poziomem gdyńskiego szkolnictwa. 
Jednym z takich przedsięwzięć są dodatkowe godziny 
matematyki, co zaowocuje przyszłymi wynikami matu-
ralnymi (obowiązek zdawania matematyki). Efekty świa-
domego budowania przez samorząd coraz lepszej oferty 
edukacyjnej juŜ są widoczne w postaci wyników egzami-
nów zewnętrznych. 
Gmina świadomie buduje jak największą dostępność do 
edukacji  poprzez kształtowanie sieci szkół (tworzone są 
m. in. technika i licea uzupełniające). 
Fakt zrealizowania wszystkich środków przeznaczonych 
na remonty szkół jest m. in. zasługą dobrej pracy Wy-
działu Budynków.  
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iŜ 
budŜet roku 2008 w dziale oświaty słuŜyć miał m. in. 
wprowadzeniu systemu elektronicznej rekrutacji do 
przedszkoli. Z informacji prasowych wynika, Ŝe system 
ten jest negatywnie oceniony przez Wiceprezydent Łow-
kiel. Co się nie udało? Jakich celów system nie zrealizo-
wał? 
Wiceprezydent stwierdziła, iŜ system nie zlikwidował 
frustracji rodziców, a im przede wszystkim system miał 
słuŜyć. Rodzice skarŜą się na bezduszność systemu, który 
stosuje sztywne kryteria bez uwzględniania Ŝyciowych, 
skomplikowanych sytuacji. Szereg niewłaściwych roz-
wiązań systemu korygowanych było następnie przez 
urzędników. NaleŜy takŜe wziąć pod uwagę, Ŝe nie kaŜdy 
rodzic ma dostęp do Internetu.  
Korzyścią systemu była moŜliwość stwierdzenia, ile 
brakuje miejsc w przedszkolach (200). Dane statystyczne 
uzyskane w wyniku funkcjonowania systemu nie obejmu-
ją jednak niepublicznych przedszkoli.   

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zwrócił uwagę, Ŝe sys-
tem elektroniczny jest tylko narzędziem, które nie tworzy 
nowej rzeczywistości.  
W związku z oświadczeniem Wiceprezydent, iŜ gmina 
nie kupi systemu w roku bieŜącym, radny Zmuda Trze-
biatowski zwrócił uwagę, Ŝe rodzice znowu będą zmu-
szeni do załatwiania spraw w kilku przedszkolach.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zobowiązała się do sprawdze-
nia, w jaki sposób moŜna rozwiązać problem wskazany 
wyŜej przez r. Trzebiatowskiego. 
Po wysłuchaniu zaproszonych gości członkowie komisji 
zdecydowali jednogłośnie (4 gł. za) o pozytywnym za-
opiniowaniu sprawozdania z realizacji budŜetu 2008 w 
dziale oświaty i wychowania.  
Ad 2.  
Podane niŜej numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG  /…/ w spr. uchwa-
lenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Projekt omówiła Z-ca Skarbnika, pani A. Helbin, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian w dziale oświaty.  
W związku z informacją o zmniejszeniu subwencji dla 
powiatu postanowiono pokryć niedobór ze środków 
unijnych stanowiących refundację realizacji ulicy Janka 
Wiśniewskiego. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.6. – w spr. przyjęcia raportu z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
Projekt prezentowała Wiceprezydent E. Łowkiel. 
Raport obrazuje skalę zjawisk, wskazuje na instytucje 
zaangaŜowane w realizację programów pierwszorzędo-
wych, drugorzędowych i trzeciorzędowych. Dokument 
powstaje w oparciu o sprawozdawczość duŜej liczby 
podmiotów uczestniczących w realizacji programów. 
Fakt ten powoduje, iŜ czas na sporządzenie końcowego 
raportu jest bardzo ograniczony.  
Wiceprezydent omówiła parę wątków raportu wartych, 
jej zdaniem, podkreślenia. W roku 2008 został utworzony 
w Policji specjalny referat do walki z przestępczością 
narkotykową. Do walki z tym rodzajem przestępczości 
włączona jest StraŜ Miejska.  
W ubiegłym roku odnotowano mniejszą liczbę osób 
zgłaszających się do leczenia. Nie jest jasne, czy jest to 
wynik zmniejszonego zagroŜenia, czy teŜ jest to zjawisko 
ukryte i jako takie nie objęte statystyką.  
NaleŜy odnotować wzrost aktywności Policji i StraŜy 
Miejskiej jeśli chodzi o nadzór i kontrolę, m.in.  na tere-
nach szkolnych. Przedstawiciele Policji zorganizowali 
duŜo spotkań ze szkolną młodzieŜą, dotyczących proble-
mów uzaleŜnień.  
Radny M. Bzdęga pytał o planowane działania Miasta w 
związku ze zwolnieniami stoczniowców i wiąŜącym się  
z tym potencjalnym zagroŜeniem w zakresie naduŜywa-
nia alkoholu. Czy jest świadomość tego rodzaju zagro-
Ŝeń? 
Na powyŜsze pytanie Wiceprezydent odpowiedziała 
twierdząco. Zagwarantowana jest, dzięki gminnym środ-
kom, dostępność do leczenia (NFSZ nie refinansuje 
takich działań). W dniu zgłoszenia się  w przychodni z 
takim problemem, pacjent natychmiast moŜe być przyjęty 
w placówce specjalistycznej. Olbrzymie środki kieruje 
się na działania umoŜliwiające zdobycie uprawnień do 
wykonywania nowych zawodów (róŜnego rodzaju oferty 
szkoleniowe, w tym oferty edukacyjne dla młodych 
stoczniowców).  
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W związku z pytaniem r. M. Bzdęgi o działania gminy 
wobec funkcjonowania sklepu sprzedającego tzw. dopa-
lacze, Wiceprezydent poinformowała o przekazaniu  
przez Urząd listów do rodziców (rozprowadzanych za 
pośrednictwem wychowawców), w których informuje się 
o ryzyku związanym z funkcjonowaniem sklepu.  
Na kolejne pytanie r. M. Bzdęgi o egzekwowanie zakazu 
spoŜywania alkoholu na terenie kąpielisk Wiceprezydent 
poinformowała o stosowanym wręczaniu mandatów lub 
upominaniu. Nie ma moŜliwości prawnych dla stosowa-
nia innych środków.  
Radny M. Bzdęga zapytał jak ma się informacja o zareje-
strowaniu w roku 2008 mniejszej liczby osób kierowa-
nych na leczenie do przyjętego celu, który mówi o zwięk-
szeniu liczby osób leczących się.  
Wiceprezydent zwróciła uwagę, iŜ moŜna by taki cel 
osiągnąć tylko poprzez przymus leczenia, a to jest nie-
moŜliwe.  
Opinia pozytywna: 3/0/1 
Projekty występujące w zaplanowanym porządku obrad 
RMG pod numerami od 4.7. do 4.13 zostały przedsta-
wione przez Wiceprezydent E. Łowkiel i jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowane przez komisję: 4 gł. za.  
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 9 kwietnia b.r. – godz. 
14.30 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 25 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bu-

dŜetu miasta za rok 2008 w dziale kultura, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1.  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 3 
Sprawozdanie w dziale kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego przedstawił skarbnik miasta, prof. K Szałuc-
ki. Dział 921 (zadania własne) – plan – 32.285.172 zł, 
wykonanie – 30.366.553 zł, tj. 94,1%. Rozdz. 92105 – 
pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 96,8%. 
Środki z tego rozdziału wydatkowano na Miejski Kalen-
darz Imprez (97,9%); mecenat kulturalny (87,3%); reali-
zację zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Kultura w 
dzielnicy” – 100%; Centrum Kultury – 100%. 
Ze środków rad dzielnic wydatkowano 95,1%. 
Biblioteka – wykonanie 100%.  
Muzeum Miasta – wykonanie 81,4 %, w tym wydatki 
inwestycyjne tylko 18,8%. Ponadto przekazano dotację 
na remont „Daru Pomorza”. 
Konserwacja zabytków – wykonanie 84,6%. 
Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania 
budŜetu w roku 2008 w dziale kultura – 5/0/0. 
Ad. 4 
R. M.Zabiegałowski wnioskował, aby dokonano renowa-
cji tablicy upamiętniającej 60-lecie pracy Barbary 
Krafftówny. Tablica znajduje się przy Teatrze Muzycz-
nym. Komisja wnioskuje do ZDiZ o odświeŜenie tablicy 
– 5/0/0. Komisja prosi równieŜ Wydział Kultury o popar-
cie tych starań. 

Wydział Kultury poinformował o zmianie siedziby – 
wydział przeniesie się do budynku PLO przy ul. 10 Lute-
go 24. 
Następne posiedzenie – 15 kwietnia, godz. 11.00.  
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 25 marca: 

 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 
Porządek: 
1. Zaopiniowanie zmian w budŜecie miasta na 2009 

rok 
2. Wolne wnioski. 
Ad. 1 
Zmiany przedstawił skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. 
Opinia pozytywna – 11/0/0. 
Ad. 2 
Przewodniczacy RM przypomniał, ze do 30 marca br. 
komisje rady powinny się wypowiedzieć na temat spra-
wozdania z wykonania budŜetu miasta. 
Termin sesji absolutoryjnej – 15 kwietnia br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 25 marca: 

 
Tematem posiedzenia była dyskusja nad sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu roku 2008. 
Ogólną charakterystykę budŜetu przedstawił skarbnik 
miasta, prof. k.Szałucki. BudŜet jest zrównowaŜony na 
poziomie 1,05 mld zł. Zmalały dotacje unijne, zmienił się 
sposób pozyskiwania tych środków. Przychody wyniosły 
922 mln zł, wydatki 967 mln; niedobór został pokryty 
nadwyŜkami z poprzednich lat. 
Część komunalną budŜetu omówił wiceprez. M.Stępa 
oraz naczelnik T.Horiszna.  
R.G.Bonk pytał o przyczyny mniejszego o 7% wykona-
nia planu oświetlenia miasta. Wiceprezydent wyjaśniał, 
Ŝe oszczędności są wynikiem zainstalowania tzw. włącz-
ników zmierzchowych, uruchamiających oświetlenie, gdy 
ilość światła spadnie poniŜej pewnej wartości. W jasny 
dzień lampa włączy się później niŜ w pochmurny.  
R. A.Kieszek pytał o termin wykonania ulic Izydy i 
Apollina. Aktualnie jest wykonywany projekt. Do prze-
targów zgłasza się ostatnio coraz więcej potencjalnych 
wykonawców, lecz tego trendu nie widać jeszcze w 
pracach projektowych.  
Do rozpisania przetargu przygotowana jest teŜ dokumen-
tacja ulic Chylońskiej i Północnej. 
Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania 
budŜetu w części gospodarka komunalna i inwestycje – 
opinia 7/1/0. 
Następne posiedzenie – 8 kwietnia, godz. 15.30. 
______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-

STA W SPRAWACH: 

 
2009-03-17: 
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9829/09/V/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego w trybie z wolnej ręki na orga-
nizację koncertów jazzowych w Klu-
bie Muzycznym „UCHO” w Gdyni w 
2009 r. 

9830/09/V/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego w trybie z wolnej ręki na reali-
zację projektów artystycznych w 
DKF śyrafa w 2009 r. 

9831/09/V/P - zmiany umowy nr 26/D/JB/08/z-
2009 zawartej pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a Yacht Klubem Polskim 
Gdynia na realizację zadania „Spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z 
terenu Gdyni w 2009 roku” 

9832/09/V/P - zmiany umowy nr 09/D/JB/08/z-
2009 zawartej w dniu 29.12.2008 ro-
ku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Miejskim Klubem śeglarskim „Arka” 
na realizację zadania „Sportowe 
szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni w 2009 roku” 

9833/09/V/K - kierowania spraw na drogę po-
stępowania sądowego 

9834/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla finalistów Kon-
kursu Biblijnego, którego współorga-
nizatorem jest Zespół Szkół nr 5 w 
Gdyni 

9835/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla uczestników eliminacji rejono-
wych miasta Gdyni do Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Polskiej, którego organizatorem 
jest MłodzieŜowy Dom Kultury w 
Gdyni 

9836/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla uczestników finałów I Interdyscy-
plinarnej Olimpiady „Magellan 
2008/2009” organizowanej przez 
Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni 

9837/09/V/O - dofinansowania X Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, które-
go organizatorem jest Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 
1 w Gdyni 

9838/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla uczestników IV Edycji Mistrzostw 
Gdyni w dwa ognie, którego organi-
zatorem jest Zespół Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 

9839/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa dy-
rektorowi Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 17 dotyczącego przyjęcia darowi-
zny rzeczowej przez Szkołę Podsta-
wową Specjalną nr 24 w Gdyni 

9840/09/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z Cha-
pmansgymnasiet w Karlskronie w 
ramach wymiany międzyszkolnej 

9841/09/V/S - przeprowadzenia na terenie 
miasta Gdyni kwalifikacji wojskowej 
w 2009 roku oraz określenia siedziby 
Powiatowej Komisji Lekarskiej i 
przedstawicieli Prezydenta Miasta 
oraz Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Gdyni a takŜe teryto-
rialnego zasięgu ich działania 

9842/09/V/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na prowadzenie zajęć z oso-
bami zgłaszającymi się do kwalifika-
cji wojskowej w 2009 r. 

9843/09/V/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego na wykonanie prac związanych 
z zakładaniem ewidencji wojskowej 

9844/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9845/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9846/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9847/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9848/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9849/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9850/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9851/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

9852/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Sieradzkiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

9853/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Morskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9854/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej na skrzyŜowaniu 
ulic Świętojańskiej i Trugutta prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

9855/09/V/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego o wartości do 14.000 EUR na 
wycenę nieruchomości 

9856/09/V/M - zatwierdzenia wyników postę-
powania o zamówienie publiczne na 
wykonanie wycen nieruchomości na 
potrzeby Wydziału Polityki Gospo-
darczej i Nieruchomości Urzędu 
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Miasta Gdyni przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nie przekraczającej 206.000 
EUR i upowaŜnienia do podpisania 
umowy 

9857/09/V/M - przeniesienia prawa własności 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni w celu 
pokrycia udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

9858/09/V/M - przeniesienia prawa własności 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni w celu 
pokrycia udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. w Gdyni 

9859/09/V/P - realizacji projektu Rad Dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczy-
zna” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

9860/09/V/P - realizacji projektu Rad Dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczy-
zna” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

9861/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandy-
data na stanowisko dyrektora Mu-
zeum Miasta Gdyni i przyjęcia Regu-
laminu konkursu 

9862/09/V/P - organizacji konferencji „Dobre 
praktyki samorządu wspierające ak-
tywność osób niepełnosprawnych w 
dniu 30 maja – 31 maja 2009 roku 

9863/09/V/P - organizacji gali X edycji konkur-
su „Gdynia bez barier” w dniu 29 
maja 2009 roku 

9864/09/V/P - druku zaproszeń na uroczystość 
obchodów Światowego Dnia Ofiar 
Katynia 

9865/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
porozumienia Nr 2/WTZ/2009 z So-
potem, miastem na prawach powia-
tu, w sprawie pokrywania przez So-
pot kosztów rehabilitacji mieszkańca 
Sopotu w warsztacie terapii zajęcio-
wej w części nieobjętej dofinanso-
waniem ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych 

9866/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
porozumienia Nr 3/WTZ/2009 z So-
potem, miastem na prawach powia-
tu, w sprawie pokrywania przez So-
pot kosztów rehabilitacji mieszkańca 
Sopotu w warsztacie terapii zajęcio-
wej w części nieobjętej dofinanso-
waniem ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych 

9867/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na opracowa-
nie projektu sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu ul. Chylońskiej z ul. 
Wiejską 

9868/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
oceny konieczności zastosowania 
sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych przez ul. Warszawską 

9869/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na opracowa-
nie projektu sygnalizacji świetlnej w 
obrębie pętli „Dąbrowa Tesco” 

9870/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14 000 EUR na przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej dwóch bu-
dynków mieszkalnych z lokalami so-
cjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni 
oraz przesyłanie i sprzedaŜ energii 
cieplnej 

9871/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usłu-
gi szkoleniowej dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

9872/09/V/M - przyjęcia treści umowy partner-
skiej z Uniwersytetem Gdańskim do-
tyczącej organizacji konferencji „BIO 
– Biznes Finanse Innowacje” 

9873/09/V/S - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na przeprowa-
dzenie dwudniowego szkolenia sta-
cjonarnego nt: „Zasady funkcjono-
wania jst” dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni i Urzędu Gminy Kosa-
kowo w ramach projektu pn: „Efek-
tywny Samorząd-Kompetentna Ka-
dra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzę-
dzie Gminy Kosakowo” 

9874/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów Międzyszkolnego Fe-
stiwalu Gwiazd Muzyki pop 2009 
„You Can Sing!”, którego organizato-
rem jest Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni 

9875/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, emisji dwóch reklam elektro-
nicznych z animacją na stronie 
www.trojmiasto.pl reklamujących 
Ogólnopolskie Spotkania PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 
2008 

9876/09/V/M - zmiany wykazów nr 369/08/V/M, 
nr 370/08/V/M oraz 371/08/V/M sta-
nowiących załączniki do zarządzenia 
nr 7093/08/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 29 lipca 2008 roku 

9877/09/V/M - ogłoszenia wykazu nierucho-
mości zabudowanych garaŜami 
przeznaczonych do oddania w uŜyt-
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kowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej 

9878/09/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczą-
cych bezprzetargowego oddawania 
w uŜytkowanie wieczyste nierucho-
mości zabudowanych garaŜami 

9879/09/V/M - zmiany wykazu nr 390/08/V/M 
stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 7412/08/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 02 września 
2008 roku 

9880/09/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia 
wykazu lokali uŜytkowych – garaŜy, 
stanowiących własność Gminy Mia-
sta Gdynia, przeznaczonych do 
sprzedaŜy w trybie publicznego nie-
ograniczonego przetargu ustnego 

9881/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5263/08/V/U dotyczącego wyraŜenia 
zgody na przepisanie decyzji o po-
zwolenie na budowę odcinka ul. Pa-
wiej w Gdyni do domu pomocy spo-
łecznej w zakresie budowy przyłącza 
elektroenergetycznego zasilającego 
dom pomocy społecznej 

9882/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na sprawowa-
nie nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji kanalizacji deszczowej w 
ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla 
Jana III 

9883/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8776/08/V/U Prezydenta Miasta 
Gdyni dotyczącego robót dodatko-
wych 

9884/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie robót budowlanych na 
zadaniu pn: „Budowa kładki dla pie-
szych nad torami PKP/SKM i Drogą 
Gdyńską” 

9885/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na sprawowa-
nie nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji parkingu przy ulicy Orłow-
skiej oraz ulicy Orłowskiej – etap I 

9886/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
2975/07/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego poniŜej 
14.000 EUR na wykonanie aktuali-
zacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ul. Wzgórze Berna-
dowo 

9887/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5502/08/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego poniŜej 
14.000 EUR na wykonanie projektów 
zamiennych wodociągu oraz kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Wzgórze Bernadowo 

9888/09/V/U - wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 
powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
206.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realiza-
cją i w okresie gwarancji wykonania 
robót budowlanych obejmujących 
rozbudowę ulicy Olimpijskiej, Spor-
towej i Wileńskiej wraz z parkingiem 
przy ul. Wileńskiej 

9889/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na podniesie-
nie studzienki kanalizacji deszczowej 
w ulicy Swarzewskiej w Gdyni 

9890/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/505/UR/15/W/2008 na wykona-
nie projektu drogowego „wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy skrzyŜo-
wania ulic Płk. Dąbka – Czernickiego 
– Wiejskiej –Szkolnej oraz rozbudo-
wy ciągu ul. Unruga pomiędzy 
skrzyŜowaniami z ul. Podgórską i z 
ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z bu-
dową sygnalizacji świetlnej w ra-
mach III edycji programu likwidacji 
miejsc niebezpiecznych na drogach 

9891/09/V/U - zaopiniowania zaliczenia ulicy 
ks. Prałata Hilarego Jastaka w Gdyni 
do kategorii drogi gminnej 

9892/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/747/UR/32/W/2008 na wykona-
nie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej „Przebudowa skrzy-
Ŝowania ulic Morskiej i Kartuskiej w 
Gdyni wraz z modernizacją sygnali-
zacji świetlnej” 

9893/09/V/P - dostępu do Internetu dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego 

9894/09/V/P - budowy wyniesionego zintegro-
wanego stanowiska obserwacji z 
punktów kamerowych w MCZK w 
Gdyni 

9895/09/V/P - dostawy, montaŜu i uruchomie-
nia w systemie trzech syren alarmo-
wych 

9896/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup fak-
sów Canon L140 dla UM Gdyni w 
2009 roku 

9897/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup nisz-
czarek biurowych dla UM Gdyni w 
2009 roku 

9898/09/V/S - akceptacji wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę o wartości poniŜej 
206.000 EUR na naprawy samocho-
dów słuŜbowych UMG i StraŜy Miej-
skiej w 2009 r. 

9899/09/V/S - ogłoszenia przetargu ofertowego 
na najem pomieszczenia w holu 
głównym budynku UMG z przezna-
czeniem na kiosk 
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9900/09/V/M - ustalenia wykazu, stawki wywo-
ławczej czynszu dzierŜawnego i wa-
runków dzierŜawy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Gdy-
nia, połoŜonych przy al. Jana Pawła 
II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłow-
skiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawi-
szy przeznaczonych do wydzierŜa-
wienia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

9901/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości gruntowej stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokoj-
nej, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
trybie przetargu ustnego ograniczo-
nego do właścicieli i uŜytkowników 
wieczystych nieruchomości przyle-
głych 

9902/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości gruntowej stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokoj-
nej, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

9903/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieru-
chomości niezabudowanej ozn. na 
km 22, jako działki nr 323/3 i 323/4 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w obszarze Gdynia – Zachód 

9904/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczy-
zna” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

9905/09/V/P - udzielenia zamówienia publicz-
nego w trybie z wolnej ręki na orga-
nizację III Międzynarodowego Festi-
walu Filmów i Programów Sporto-
wych w Gdyni w dniach 27-29 kwiet-
nia 2009 r. 

9906/09/V/O - udzielenia zamówienia publicz-
nego do kwoty 14.000 EUR na wy-
konanie zadania koordynacji pro-
gramu „Pies w wielkim mieście” w 
roku 2009 

9907/09/V/O - przeznaczenia środków finan-
sowych dla Zespołu Szkół Admini-
stracyjno-Ekonomicznych na dofi-
nansowanie kosztów wyjazdu laure-
atów Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 
na ogólnopolskie eliminacje do War-
szawy oraz finał w Poznaniu 

9908/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
auli szkolnej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 1 w Gdyni na 

spotkanie ekspertów Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

9909/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie robót budowlanych 
obejmujących kanalizację deszczo-
wą w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla 
Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; 
ulicę Orłowską – I etap 

9910/09/V/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wybór wy-
konawcy na wykonanie remontu 
podjazdów dla niepełnosprawnych w 
NZOZ Wzgórze św. Maksymiliana 
przy ul. Legionów 67 w Gdyni 

9911/09/V/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wybór wy-
konawcy na wykonanie remontu 
podjazdów dla niepełnosprawnych w 
NZOZ Orłowo przy ul. Wrocławskiej 

9912/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy podnajmu na grunt przy al. 
Jana Pawła II 9 – 11 

9913/09/V/M - ogłoszenia wykazu nierucho-
mości zabudowanej garaŜami prze-
znaczonej do oddania w uŜytkowa-
nie wieczyste w drodze bezprzetar-
gowej 

9914/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację i 
realizację 34. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni w 
dniach 14-19 września 2009 r. 

9915/09/V/P - aneksu do umowy nr 
SK/141/PB/3-W/2009 z Instytutem 
Wzornictwa Przemysłowego 

9916/09/V/P - druku ulotki informacyjnej 
9917/09/V/P - wypoŜyczenia wystawy 
9918/09/V/P - druku plakatów 
9919/09/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2009 do 

umowy KB/26/MOPS/2006 w spra-
wie zapewnienia specjalistycznych 
usług opiekuńczych osobom chorym 
psychicznie na terenie miasta Gdyni 

9920/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli 
metalowych o wartości do 14.000 
EUR 

9921/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu przebudowy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowa-
niu ul. Chwaszczyńskiej – Gryfa 
Pomorskiego – Brzechwy w Gdyni i 
upowaŜnienia do podpisania umowy 
w tej sprawie 

9922/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wy-
konanie oceny konieczności zasto-
sowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniach Płk. Dąbka – Rzy-
mowskiego – Sikorskiego – Poręb-
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skiego w Gdyni i upowaŜnienia do 
podpisania umowy w tej sprawie 

9923/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wy-
konanie oceny konieczności zasto-
sowania sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przez ul. 
Chabrową przy SP nr 16 w Gdyni i 
upowaŜnienia do podpisania umowy 
w tej sprawie 

9924/09/V/U - udzielenia zamówienia publicz-
nego poniŜej 14.000 EUR na wyko-
nanie opracowania operatów zmiany 
uŜytków gruntowych 

9925/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 
9712/09/V/R w sprawie rozpoczęcia 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego na usługę 
przeprowadzenia 736 godzin dydak-
tycznych szkoleń oraz przygotowa-
nia materiałów szkoleniowych dla 
uczestników w ramach projektu pn: 
„Efektywny Samorząd Kompetentna 
Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” 

9926/09/V/M - udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę gazociągu 
w ul. Spółdzielczej w Gdyni 

9927/09/V/M - zawarcia umowy uŜyczenia 
lokalu połoŜonego w Gdyni przy ul. 
Morskiej 82 w Domu Towarowym 
Kaufland na centrum Obsługi Sys-
temu Sterowania Ruchem 

9928/09/V/U - wyraŜenia zgody na udział Gmi-
ny Miasta Gdyni w projekcie Access 
By Cycling przedkładanym przez 
Komisję Wspólnot Europejskich, do-
finansowanym w ramach programu 
INTERREG III B BSR – Region Mo-
rza Bałtyckiego 

9929/09/V/U - uchylenia zarządzenia prezy-
denta nr 6373/08/V/U w sprawie wy-
raŜenia zgody na udział Gminy Mia-
sta Gdyni w projekcie Baltic Cycling 
Network przedkładanym przez Ko-
misję Wspólnot Europejskich, dofi-
nansowanym w ramach programu 
INTERREG III B BSR – Region Mo-
rza Bałtyckiego 

 
2009-03-24: 

 
9930/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 

583/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9931/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
584/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9932/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
585/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9933/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
586/OZ/24-W/2008 dotyczących 
programu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9934/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
587/OZ/24-W/2008 dotyczących 
programu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9935/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
588/OZ/24-W/2008 dotyczących 
programu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9936/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
589/OZ/24-W/2008 dotyczących 
programu „ROŚNIJ ZDROWO” 

9937/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
577/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9938/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
578/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9939/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
579/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9940/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
580/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9941/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
581/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9942/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
582/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Wykrywania wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u 
niemowląt po 2-gim m-cu Ŝycia” 

9943/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
685/OZ/2008 dotyczącej programu 
„Badania profilaktyczne w zkresie 
wykrywania głównych czynników 
ryzyka chorób układu sercowo – 
naczyniowego u 13,30,50,55 – let-
nich mieszkańców Gdyni” 

9944/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
709/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9945/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
710/OZ/2008 dotyczących pro-
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gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9946/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
711/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9947/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
712/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9948/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
713/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9949/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
714/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9950/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
715/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9951/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
716/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9952/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
717/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9953/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
718/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9954/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
719/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 13 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9955/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
738/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9956/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
739/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9957/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
740/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9958/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
741/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9959/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
742/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9960/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
743/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9961/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
744/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9962/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
745/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-



12 
 

wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9963/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
746/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9964/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
747/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9965/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
748/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9966/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
749/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9967/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
750/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9968/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
751/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9969/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
752/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9970/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
753/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania przesiewowe w 
celu wykrywania głównych czynni-
ków ryzyka chorób układu serco-
wo – naczyniowego u 30 – letnich 
mieszkańców Gdyni” 

9971/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
762/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 

gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9972/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
763/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9973/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
764/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9974/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
765/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9975/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
766/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9976/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
767/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9977/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
768/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9978/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
769/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9979/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
770/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9980/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
771/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9981/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
772/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9982/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
773/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9983/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
774/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
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gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9984/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
775/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9985/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
827/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9986/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
828/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania prewencyjne 
gdyńskich 55 - letnich mieszkań-
ców Gdyni” 

9987/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
724/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania profilaktyczne dla 
50 i 55 letnich mieszkańców Gdy-
ni” 

9988/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
725/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania profilaktyczne dla 
50 i 55 letnich mieszkańców Gdy-
ni” 

9989/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
732/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania profilaktyczne dla 
50 i 55 letnich mieszkańców Gdy-
ni” 

9990/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
734/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania profilaktyczne dla 
50 i 55 letnich mieszkańców Gdy-
ni” 

9991/09/V/O - akceptacji zmian w umowach nr 
735/OZ/2008 dotyczących pro-
gramu „Badania profilaktyczne dla 
50 i 55 letnich mieszkańców Gdy-
ni” 

9992/09/V/O - akceptacji zmiany umowy za-
wartej z Dyrektorem SPZOZ Miej-
skiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Gdyni w sprawie przyzna-
nia miesięcznego limitu kilometrów 
na 2009 r. z tytułu uŜywania wła-
snego samochodu osobowego do 
celów słuŜbowych 

9993/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

9994/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Okręgowego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Gdyni 

9995/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

9996/09/V/M - prac sanitarno-porządkowych w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Ślą-
skiej w Gdyni 

9997/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych 
będących w zasobach Administra-
cji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

9998/09/V/M - usunięcia awarii instalacji kana-
lizacji deszczowej na terenie 
gminnym przy ul. Partyzantów 39 
pomiędzy budynkami II, III oraz IV 
w Gdyni 

9999/09/V/M - wymiany instalacji gazowej w 
mieszkaniach gminnych przy ul. 
Wójta Radtkego 32 w Gdyni 

10000/09/V/M - wymiany instalacji wodociągo-
wej w budynkach mieszkalnych 
gminnych przy ul. Dickmana 26 i 
28 w Gdyni 

10001/09/V/M - remontu budynku mieszkalne-
go przy ul. Dąbrowskiego w Gdyni 

10002/09/V/M - remontu budynku przy ul. Bia-
łostockiej 3 w Gdyni 

10003/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Dą-
browskiego w Gdyni 

10004/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Śląskiej w Gdyni 

10005/09/V/M - wycięcia dwóch topól kanadyj-
skich przy ul. Morskiej 108B-112C 
w Gdyni 

10006/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku 
uŜytkowego przy ul. Chwaszczyń-
skiej 165 w Gdyni 

10007/09/V/M - wykonania ogrodzenia w po-
staci Ŝywopłotu i montaŜu urzą-
dzeń zabawowych na placu zabaw 
zlokalizowanym na terenie gmin-
nym przy ul. Morskiej 212 w Gdyni 

10008/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Legionów 55 w 
Gdyni 

10009/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Morska 9-9a, 
Wolności 1a w Gdyni 

10010/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Orląt Lwowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10011/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
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przy ul. Orląt Lwowskich przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10012/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10013/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Pawiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10014/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy nr 13/NZOZ/06 dzierŜawy 
nieruchomości będącej własnością 
Gminy Miasta Gdynia przezna-
czonej na działalność Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
przy ul. Wrocławskiej 54 

10015/09/V/M - uŜyczenia nieruchomości , 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Jana 
Pawła II, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

10016/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Świętojańskiej 
83-83A w Gdyni 

10017/09/V/M - zwrotu najemcy kosztów re-
montu lokalu uŜytkowego przy ul. 
Warszawskiej 76 w Gdyni 

10018/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlo-
wego zlokalizowanego na hali łu-
kowej – (boks nr 33) 

10019/09/V/R - ustalenia średniego miesięcz-
nego kosztu utrzymania dziecka w 
placówkach opiekuńczo – wycho-
wawczych zlokalizowanych na te-
renie Miasta Gdyni 

10020/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup drukarki fi-
skalnej 

10021/09/V/M - remontu budynku mieszkalne-
go przy ul. InŜynierskiej 72 w Gdy-
ni 

10022/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/170/PON/13/W/2009 zawartej 
dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdynia a Fundacją 
Ochrony Praw Dziecka 

10023/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/179/PON/22/W/2009 zawartej 
dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdynia a Fundacją 
PATMOS 

10024/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Teatru 

10025/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
organizację i realizację 34 Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni 

10026/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8851/2008/V/P dotyczącego przy-
znania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku pu-
blicznego w otwartym konkursie 
ofert na wspieranie realizacji za-
dań z zakresu kultury w 2009 roku 

10027/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie toreb ekologicznych 
z nadrukiem logo Rady Dzielnicy 
Śród 

10028/09/V/R - zawarcia umowy partnerskiej z 
Gminą Miasta Gdańska oraz Gmi-
ną Miasta Sopotu dotyczącej 
ustanowienia zasad współpracy w 
zakresie realizacji projektu pn: 
„Rozwój Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

10029/09/V/R - zatwierdzenia wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego poniŜej 206.000 EUR 
w trybie przetargu nieograniczo-
nego na usługę przeprowadzenia 
736 godzin dydaktycznych szkoleń 
oraz przygotowania materiałów 
szkoleniowych dla uczestników w 
ramach projektu pn: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
UM Gdyni UG Kosakowo” 

10030/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie pu-
bliczne w trybie zapytania o cenę 
do 206.000 EUR na zakup mebli 
biurowych 

10031/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na 
wykonanie opracowania obejmu-
jącego wykonanie pomiarów, ana-
liz warunków ruchu i stanu bezpie-
czeństwa oraz opinii mieszkańców 
przed planowaną rozbudową ul. 
Unruga między skrzyŜowaniami z 
ul. Podgórską i Kuśnierską w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisa-
nia umowy w tej sprawie 

10032/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14000 EUR na 
wykonanie opracowania obejmu-
jącego wykonanie pomiarów, ana-
liz warunków ruchu i stanu bezpie-
czeństwa oraz opinii mieszkańców 
przed planowaną przebudową 
skrzyŜowania Płk Dąbka – Czer-
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nickiego – Wiejska – Szkolna po-
łoŜonego na styku Gminy Gdynia i 
Gminy Kosakowo i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej spra-
wie 

10033/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót 
budowlanych obejmujących: a) 
kanalizację deszczową w ul. Or-
łowskiej, Popiela i Króla Jana III; 
b) parking przy ul. Orłowskiej; c) 
ulicę Orłowską I etap 

10034/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracow-
ników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

10035/09/V/P - organizacji wydarzenia kultu-
ralnego słuŜącego prezentacji kul-
tury i tradycji Dalekiego Wschodu 

10036/09/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜ 
wystawy 

10037/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie naklejek na 
potrzeby projektu „Pies w wielkim 
mieście” 

10038/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie druku plaka-
tów promujących projekt „Pies w 
wielkim mieście” 

10039/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
usługi tłumaczenia z języka pol-
skiego na język angielski oraz ję-
zyk niemiecki treści broszury za-
praszającej na zlot największych 
Ŝaglowców świata The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia 

10040/09/V/M - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 
9484/09/V/M z dnia 17 lutego 
2009 roku 

10041/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9089/09/V/M dotyczącego okre-
ślenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezbędnych pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w obszarze Gdynia – Za-
chód, a docelowo przeznaczonych 
pod drogi publiczne 

10042/09/V/O - wyraŜenia zgody na pokrycie 
kosztów wynajmu sali w Pomor-
skim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni, Al. 
Zwycięstwa 96/98 ,w celu prze-
prowadzenia szkolenia z zakresu 
zamówień publicznych dla pra-
cowników gdyńskich placówek 
oświatowych 

10043/09/V/O - dofinansowania zakupu mate-
riałów i nagród dla zwycięzców 
„Konkursu Wiedzy o Europie” oraz 
„Teatralii Gimnazjalnych” organi-
zowanych przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni 

10044/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
i kosztów związanych z przepro-
wadzeniem II Wojewódzkiego 
Konkursu Fotograficznego pt. 
„Święta polskie” organizowanego 
przez Szkołę Podstawowa nr 34 w 
Gdyni 

10045/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem Zespołu Mu-
zyki Dawnej „EUTERPE” z Mło-
dzieŜowego Domu Kultury na Fe-
stiwal Kultury Europejskiej „Euro-
peade” do Kłajpedy 

10046/09/V/O - dofinansowania XII Zawodów 
Komputerowych MłodzieŜy Szkół 
Podstawowych o Mistrzostwo 
Gdyni organizowanych przez 
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz 
LOK 

10047/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/33/UP/7/W/2008 na wy-
konanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa skrzyŜowań w 
ramach budowy zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem w 
Gdyni” 

10048/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
4864/08/V/U dotyczącego umowy 
z PKP w związku z realizacją in-
westycji p.n. „Regulacja Potoku 
Źródło Marii na odcinku od ul. Nał-
kowskiej do przepustu pod torami 
PKP wraz ze zbiornikiem retencyj-
nym suchym KARWINY” 

10049/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ulicy 
Zielnej w Gdyni- Witominie 

10050/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy istnie-
jącej sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Brzechwy i Makuszyńskie-
go 

10051/09/V/S - zatwierdzenia wyników prze-
targu ofertowego na najem po-
mieszczenia w holu głównym bu-
dynku UMG z przeznaczeniem na 
kiosk 

10052/09/V/M - objęcia udziałów w podwyŜ-
szonym kapitale zakładowym PKT 
sp. z o.o. w Gdyni 
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10053/09/V/P - przekazania środków pienięŜ-
nych na pokrycie kosztów postę-
powania sądowego 

10054/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
realizację szkolenia pracowników 
w związku z nową edycją opro-
gramowania MicroStation V8 firmy 
Bentley Systems dla systemu in-
formatycznego obsługi zasobu 
geodezyjno-kartograficznego Wy-
działu Geodezji 

10055/09/V/M - przeprowadzenia publicznego 
nieograniczonego przetargu ust-
nego na sprzedaŜ lokali uŜytko-
wych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, ustalenia re-
gulaminu przetargu oraz powoła-
nia komisji przetargowej 

10056/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków budŜetowych na 
usługę notarialną 

10057/09/V/M - udziału Miasta Gdyni w Gdań-
skich Targach Turystycznych GTT 
2009 w Gdańsku w dniach 17-
19.04.2009 r. 

10058/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9368/09/V/M z 10.02.2009 r. w 
sprawie organizacji XI Ogólnopol-
skich Spotkań PodróŜników, śe-
glarzy i Alpinistów oraz finału „Ko-
losy 2008” w dniach 20-
22.03.2009 w hali sportowo-
widowiskowej 

10059/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
projektów graficznych oraz projek-
tu, budowę i wdroŜenie serwisu in-
ternetowego na potrzeby progra-
mu „Pies w wielkim mieście” 

10060/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na umieszcze-
nie reklamy Gdyni w miesięczniku 
„FORBES” 

10061/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do 
umowy nr KB/22/MOPS/2008 z 
01.09.2008 r. w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej polegającej na prowadze-
niu schroniska dla osób bezdom-
nych uzaleŜnionych od alkoholu z 
terenu Gdyni wraz z terapią uza-
leŜnienia tych osób 

10062/09/V/R - zawarcia porozumienia z PKT 
sp. z o.o. dotyczącego współdzia-
łania przy przygotowaniu i realiza-
cji przedsięwzięcia pn: „Rozwój 
proekologicznego transportu pu-
blicznego na Obszarze Metropoli-
talnym Trójmiasta” 

10063/09/V/P - powołania komisji Gdyńskiego 
Funduszu Filmowego 

10064/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała oj-
czyzna” w ramach konkursu „Kul-
tura w dzielnicy” 

10065/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/767/UI/304/W/2007 z 12 
grudnia 2007 roku na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa ścieŜek ro-
werowych w Gdyni, w ramach pro-
jektu „Rozwój komunikacji rowe-
rowej Aglomeracji Trójmiejskiej w 
latach 2007 – 2013” 

10066/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy KB/470/UO/132/W/2008 dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. 
Radosnej” 

10067/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy KB/426/UP/120/W/2008 z dnia 
21.07.2008 r. na wykonanie pro-
jektu budowlanego i wykonawcze-
go wraz z częścią kosztorysową 
budowy kanalizacji deszczowej w 
ulicach: śółkiewskiego, ks. Miego-
nia oraz części ul. Muchowskiego 
w Gdyni 

 
2009-03-25: 

 
10068/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdy-

ni na rok 2009 
10069/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 

930/09/V/K z dnia 06.01.2009 r. 
dotyczącego ustalenia układu wy-
konawczego budŜetu Miasta Gdy-
ni na 2009 r. 

10070/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K z dnia 06.01.2009 r. 
dotyczącego ustalenia harmono-
gramu realizacji dochodów i wy-
datków budŜetu miasta Gdyni w 
2009 roku 

 
2009-03-26: 

 
10071/09/V/O - rekrutacji dzieci do przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Gdy-
nia na rok szkolny 2009/2010 

10072/09/V/R - zmiany treści załącznika do 
zarządzenia nr 10028/09/VI/R w 
sprawie zawarcia Umowy Partner-
skiej z Gminą Miasta Gdańska 
oraz Gminą Miasta Sopotu doty-
czącej ustanowienia zasad współ-
pracy w zakresie realizacji projektu 
pn.: „Rozwój Komunikacji Rowe-
rowej Aglomeracji Trójmiejskiej w 
latach 2007-2013” 
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____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [198] – 2009-03-25 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie zazielenienia ul. Śląskiej. 
2. [199] – 2009-03-25 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie postępowania w sprawie zwrotu wil-
li „Szczęść BoŜe”. 

3. [200] – 2009-03-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wprowadzenia zakazu ruchu samocho-
dów cięŜarowych na ul. Północnej, Puckiej, 
Piaskowej. 

4. [201] - 2009-03-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie sposobu prowadzenia prac przy prze-
budowie Al. Zwycięstwa. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN KO-

MISJI 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 PO-

SIEDZEN KOMISJI RADY: 
 
Komisja BudŜetowa     
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
08.04.09., g.15.30, s. 105 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:     
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:   
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   
Komisja Sportu i Rekreacji:  15.04., przed sesją 
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  07.04., godz. 
16.00  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  08.04., 
godz. 17.00 
_____________________________________________ 
 

 


