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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 53 

27 maja 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.05.09, godz. 12.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 24 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z realizacji budŜetu 2008 r. – 
opinia komisji. 

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

Ad 1.  
Realizację budŜetu w ujęciu finansowym przedstawił 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Realizację budŜetu w działach gospodarki mieszkaniowej 
i gospodarki nieruchomościami omówił Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak.  
Skarbnik wskazał na jeden z mniej korzystnych aspektów 
realizacji budŜetu – spadek udziału środków europej-
skich. Mimo to wykonanie po stronie dochodów osiągnę-
ło wysoki poziom 98,5 %.  
Innym, słabym ogniwem realizacji dochodów w ubie-
głym roku była efektywność  poboru środków przez 
urzędy skarbowe z tytułu podatków PIT i CIT. Zasadni-
czej przyczyny mniejszych dochodów z tego tytułu nale-
Ŝy upatrywać w zmianie zasad pobierania opłaty skarbo-
wej.  
Poziom wydatków był porównywalny z poziomem w 
poprzednich latach. Tradycyjnie dominowały wydatki 2. 
działów – oświaty i transportu. 
W dziale będącym przedmiotem zainteresowania komisji, 
tj. gospodarce mieszkaniowej realizacja wyniosła 85,5 %. 
Praktycznie w 100 % wykonano zadania zlecone. Głów-
nym realizatorem polityki Miasta w przedmiotowym 
zakresie są ABK-i.  
Wiceprezydent Bogusław Stasiak przywołał dane przed-
stawione w załączniku nr 11 sprawozdania, obrazujące 
rozchody i przychody ABK-ów.  
Odnosząc się z kolei do dochodów z majątku gminy 
Wiceprezydent poinformował o realizacji na poziomie 92 
%.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę na rzetelne wykonanie 
dochodów z tytułu dzierŜaw. 
Pan B. Stasiak wskazał, iŜ część wydatków związanych z  
gospodarką mieszkaniową wykazana jest w dziale pomo-
cy społecznej. Są to działania związane z wypłatą dodat-
ków mieszkaniowych i z blokiem świadczeń społecz-
nych. Poziom wykonania w zakresie dodatków mieszka-
niowych wskazuje, Ŝe status materialny dotychczasowych 
beneficjentów stał się w minionym roku wyŜszy.  

Wiceprezydent Marek Stępa rozpoczął prezentację reali-
zacji budŜetu w podlegającym mu pionie od realizacji 
budŜetu w dziale transport i łączność, którego budŜet 
stanowi ¼ całości budŜetu. Wydatki w tym dziale realizu-
je kilka jednostek, z których najwięcej wydał ZKM reali-
zując przeszło 100 % załoŜonych zadań, z wykorzysta-
niem mniejszej ilości środków (96,4 %) niŜ zakładano.  
W zakresie wydatków inwestycyjnych największe kwoty 
wydano na drogi publiczne na prawach powiatu. Wydatki 
eksploatacyjne realizuje Zarząd Dróg i Zieleni. Drobne 
kwoty wydaje wydział inŜynierii ruchu, który jest przede 
wszystkim jednostką analityczną. Wydatki inwestycyjne 
realizowane są przez wydział inwestycji.  
BudŜet w zakresie planowania przestrzennego realizowa-
ny jest przez Biuro Planowania Przestrzennego. Jeśli 
chodzi o zadania rzeczowe, zostały wykonane nawet z 
pewną nadwyŜką  (uchwalono zakładaną ilość planów). 
Rozpoczęto działania planistyczne, które wcześniej nie 
były załoŜone, ale z róŜnych powodów naleŜało do nich 
przystąpić. NajniŜsze wykonanie dotyczyło funduszu płac 
– ciągle występują trudności ze znalezieniem potrzeb-
nych pracowników.  
Zarząd Cmentarzy Komunalnych – wykonanie na pozio-
mie 99,7 %.  
Wiceprezydent odniósł  się do inwestycji, przy wykona-
niu których odnotowano 0 % wskaźnik wykonania planu: 
- Skate park przy ul. Jana z Kolna – ujawnili się właści-
ciele działki, co spowodowało odstąpienie od realizacji; 
- Budowa stadionu piłkarskiego – przyczyną zerowego 
wykonania było przedłuŜające się przygotowanie doku-
mentacji (dotyczy to wszystkich inwestycji, co do któ-
rych wykazano zerowe wykonanie planu). 
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza – czy jest 
moŜliwość terminowego oddania stadionu piłkarskiego 
mimo zwłoki w opracowywaniu dokumentacji? – Na-
czelnik Wydziału Inwestycji, pani Teresa Horiszna, 
zapewniła, iŜ czynione są starania, aby oddanie stadionu 
nastąpiło w załoŜonym terminie. Obecne opóźnienia 
wynikają ze zmiany przepisów odnoszących się do tego 
typu obiektów.  
W związku z pytaniami r. M. Horały  o mienie komunal-
ne, którego nie udało się, jak zakładano, sprzedać w 
ubiegłym roku, Wiceprezydent B. Stasiak wskazał na 
obiekt „Maxim” w Orłowie i kilka działek, których takŜe 
nie udało się zbyć. Mimo braku rozstrzygnięcia w kolej-
nych przetargach Miasto nie obniŜało cen.  
Przewodniczącego komisji interesowało, czy do budŜetu 
wpisuje się ceny wywoławcze. 
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iŜ zawsze 
wpisuje się do budŜetu ceny wywoławcze, istotnie odbie-
gające od wyceny (z reguły wyŜsze), poniewaŜ sprzedaje 
się raz i w tych przypadkach nie ma późniejszych docho-
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dów z podatków, jak ma to miejsce w przypadkach dzier-
Ŝaw.  
Wiceprezydent dodał, .iŜ sprzedano 140 lokali mieszkal-
nych, czyli o 76 mniej niŜ w roku ubiegłym. 
Na prośbę r. M. Horały Wiceprezydent B. Stasiak poin-
formował, jakie czynniki decydowały o liczbie sprzeda-
wanych lokali w latach ubiegłych. Wiele zaleŜało od 
aktualnie obowiązujących regulacji ustawowych. W 
latach 2000 – 2001 ustawa nałoŜyła na gminę obowiązek 
dokonywania inwentaryzacji budynku przed sprzedaŜą 
mieszkania. Utrudniona sprzedaŜ związana była z   bu-
dynkami posadowionymi na nieruchomościach, co do 
których roszczono sobie prawa.  
Wiceprezydent B. Stasiak zgodził się z opinią wygłoszo-
ną przez r. M. Horałę, iŜ wykup mieszkań jest zjawiskiem 
korzystnym dla gminy.  
W związku z uwagą r. Horały, iŜ moŜna by się zastano-
wić nad zwiększeniem bonifikaty, Wiceprezydent Stasiak 
poinformował o ankiecie, w której postawiono pytanie, 
czy wielkość bonifikaty determinuje podjęcie decyzji o 
kupnie mieszkania. Okazało się, Ŝe nie jest to czynnik 
decydujący- sprawa wielkości bonifikaty nie ma istotne-
go wpływu na zachowania potencjalnych nabywców. 
Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe 90 % bonifikata jest 
juŜ bardzo atrakcyjna, a gmina musi ponosić koszty 
związane z inwentaryzacją budynków.  
W związku ze wskazanym przez r. Horałę wysokim 
wykonaniem w zakresie dochodów z tytułu mieszkań 
słuŜbowych, Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ wy-
nika to ze sprzedaŜy 4. a nie -  jak zakładano - 2. miesz-
kań. Są to zaszłości, które gmina porządkuje.  
Na prośbę przewodniczącego komisji, Wiceprezydent 
Stępa omówił przyczyny zerowego wykonania planu w 
przypadku nast. dróg: 
- ul. Nowa łuŜycka – przesunięty termin zakończenia 
projektu budowlanego; 
- ul. Lipowa – problem z wyłonieniem wykonawcy; 
- ul. świrowa – termin zleconego wykonania koncepcji 
został przesunięty; 
- ul. Apollona i Izydy – trwa etap projektowania (przy 
tego rodzaju małych projektach rozliczenie jest jedno – 
końcowe, a nie w etapach); 
- ul. Starowiejska – postanowiono czekać na większe 
moŜliwości uzyskania ciekawych ofert w zakresie projek-
towania; 
- ul. śukowska z placem nawrotowym – pozostaje do 
zrealizowania kwestia pozyskania nieruchomości; 
W związku z pytaniem r. P. Stolarczyka o realizację 
ulicy Modrzewiowej na Pustkach Cisowskich, Wicepre-
zydent M. Stępa poinformował, iŜ przyjęto juŜ zarządze-
nie zatwierdzające wypłatę odszkodowania za przejęcie 
działki. Aktualnie regulowane są stany prawne.  
Radny M. Horała poprosił o wyjaśnienie, co jest przy-
czyną niskiego wykonania w przypadkach ulic Heweliu-
sza i Radosnej. 
Pani T. Horiszna wyjaśniła, iŜ trwają jeszcze prace pro-
jektowe. 
Przewodniczący komisji zapytał z kolei o postępy w 
budowie mieszkań socjalnych.  
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iŜ realizowany 
jest przyjęty harmonogram. Część płatności miała miej-
sce na przełomie ubiegłego i bieŜącego roku. Budynek 
przy ul. Widnej jest oddany, budynek przy ul. Okrzei 
będzie zasiedlany pod koniec bieŜącego roku.  
Radny P. Stolarczyk poprosił o informację nt. realizacji 
przejścia między osiedlem na Pustkach Cisowskich a 
kompleksem Media Markt.  

Wiceprezydent Stępa poinformował, iŜ do realizacji 
połączenia ma być zobligowany  potencjalny inwestor. 
Rozmowy prowadzone z jednym z takich inwestorów nie 
osiągnęły pozytywnego finału.  
Wiceprezydent zapewnił, Ŝe Miasto nie dopuści do po-
wstania inwestycji handlowej bez jednoczesnego powsta-
nia rozwiązania drogowego. Odbiór obiektu handlowego 
uzaleŜniony jest od wcześniejszego wykonania połączeń  
komunikacyjnych.  
Radny M. Horała nawiązał do kwestii modernizacji dróg 
gminnych pytając, czy uruchomiono jeszcze inne inwe-
stycje w przedmiotowym zakresie, co nie jest wykazane 
w sprawozdaniu. 
Naczelnik T. Horiszna poinformowała o uruchomieniu w 
4. kwartale ub. roku następujących inwestycji: 
- przebudowa Wzgórza Bernadowo; 
- ul. Szturmanów; 
- A. Zwycięstwa 
Dla powyŜszych inwestycji udało się w roku ubiegłym 
zakończyć dokumentację przetargową. Prace te nie były 
fakturowane, dlatego wykonanie finansowe  było niŜsze.  
Kolejną sprawą, o której wyjaśnienie prosił Przewodni-
czący komisji M. Horała był remont Zespołu Szkół Nr 
15. 
Naczelnik T. Horiszna poinformowała, iŜ zdecydowano o 
wykonaniu dodatkowych ekspertyz, poniewaŜ w trakcie 
realizacji robót pojawiły się wątpliwości po stronie wy-
konawcy i nadzoru. Rozwiązania zawarte w dokumenta-
cji były trudne do realizacji, a takŜe budziły wątpliwości 
co do ich poprawności technicznej. Rzeczoznawca sko-
rygował juŜ część dokumentacji dotyczącej wzmocnienia 
stropu nad segmentem środkowym. Weryfikacja skutkuje 
tym, Ŝe prace będą łatwiejsze do wykonania, będą mniej 
kosztowały i będą szybciej wykonane. Planuje się zakoń-
czenie prac do połowy czerwca b.r. Pozostaje jeszcze do 
oceny przez rzeczoznawcę sprawa  segmentu dydaktycz-
no – Ŝywieniowego (sprawa posadowienia).  
Do powyŜszej kwestii odniósł się takŜe Wiceprezydent 
Stępa uzupełniając powyŜszą informację. W trakcie 
realizacji prac jeden z ekspertów zatrudnionych przez 
wykonawcę  postawił hipotezę, Ŝe mogą zaistnieć kłopoty 
z gruntem, co spowodowało zahamowanie prowadzonych 
robót. Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, Ŝe prawdo-
podobnie obawy te nie znajdą potwierdzenia i remont 
będzie mógł być kontynuowany.  
Naczelnik T. Horiszna dodała, iŜ w ramach prowadzo-
nych robót wykonano teŜ prace nie związane z remontem 
dachu – w gabinetach przedmiotowych zwiększono 
natęŜenie sztucznego oświetlenia, dostosowując je do 
zmienionych przepisów w tym zakresie.  
Wiceprezydent Stępa poinformował o przygotowywaniu 
się słuŜb prawnych urzędu do postępowania w sprawie 
pociągnięcia firmy wykonawczej do odpowiedzialności 
finansowej . Firma ta co prawda juŜ nie funkcjonuje, ale 
jej majątek nie jest jeszcze rozdysponowany przez syn-
dyk.  
Radny B. KrzyŜanowski zwrócił uwagę, iŜ poza odpo-
wiedzialnością wykonawcy za powstałe problemy odpo-
wiedzialność ponosi teŜ podmiot dokonujący odbioru 
technicznego.  
Wiceprezydent M. Stępa zgodził się z powyŜszym 
stwierdzeniem. 
Sprawozdanie z realizacji budŜetu w omawianych dzia-
łach uzyskało pozytywną opinię komisji: 1/0/3 
Ad 2.  
Komisja przyjęła do wiadomości pismo p. M. RoŜka dot. 
problemu mieszkaniowego.  
Ad 3.  
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Termin kolejnego posiedzenia: 14 kwietnia b.r.; godz. 17 
____________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 7 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje 

RMG. 
4. Informacja na temat realizacji systemu płatnego 

parkowania w Śródmieściu Gdyni. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem gości i stwierdze-
niem kworum Przewodniczący Komisji Marcin Wołek. 
Ad 2. Za zgodą członków Komisji Przewodniczący 
rozszerzył porządek obrad o informację w sprawie reali-
zacji zadania związanego z wdraŜaniem w Gdyni syste-
mu płatnego parkowania.  
Ad 3. Przystąpiono do wyraŜenia opinii w sprawie pro-
jektów uchwał: 
Skarbnik Miasta Gdyni prof. Krzysztof Szałucki: 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009. 
Zmiany dotyczą realizacji wniosków związanych z kon-
tynuacją zadań z roku 2008 oraz wniosków komisji i 
zmian strukturalnych. Źródłami finansowania wniosków 
będzie m. in.: kredyt długoterminowy na finansowanie 
deficytu budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Regulacje finansowe wynikają z bilansu 
budŜetu roku ubiegłego. Autopoprawką do uchwały 
zostanie wniesiona kwota 333 tys. zł., które Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego przekazuje na kontynuacje 
zadań w programie „Moje boisko – Orlik 2012”. Radny 
Rafał Geremek zawnioskował o zmianę projektu uchwały 
poprzez zmniejszenie kwoty kredytu o wysokość środ-
ków 2.119.000 PLN na promocję Miasta przez gdyńskie 
kluby sportowe i rezygnację z tego zadania. Wniosek nie 
został przyjęty – głosowanie: 2/5/1. 
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
5/2/1. 
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy 
Gdynia za rok 2008. Opinia pozytywna – 6/0/1. 
- udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z 
wykonania budŜetu w roku 2008. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 5/0/3. 
Wiceprezydent Michał Guć 
- przyjęcie programu rewitalizacji części dzielnicy Śród-
mieście i Kamienna Góra, rejon ulic: Zawiszy Czarnego, 
Armii Krajowej, Burchardta, Skwer Kościuszki, Aleja 
Jana Pawła II oraz Parku Rady Europy i Placu Grun-
waldzkiego. Starając się o środki z funduszy europejskich 
naleŜy przyjąć przedmiotowy program rewitalizacji tak, 
aby mógł on zostać przedłoŜony wraz z dokumentacją 
aplikacyjną planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja 
konkursowa musi być złoŜona do 24 kwietnia 2009 r. W 
dyskusji pytano o teren Placu Grunwaldzkiego, któremu 
poświęcono najmniej uwagi. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe 
dokument skupia się przede wszystkim na terenach pla-
nowanego Centrum Kultury. Ma on wzmocnić pozycję 
konkursową m.in.: Teatru Muzycznego. Dyrektor BPP 
Marek Karzyński poinformował, Ŝe plan zagospodarowa-
nia przedmiotowego terenu jest gotowy i przekazany do 
uzgodnienia właściwym podmiotom. Jego uchwalenie 
nastąpi prawdopodobnie w październiku.  

Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
8/0/0.  
Dyrektor BPP Marek Karzyński 
- przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka. 
Projekt dotyczy zmiany przyjętego 24 stycznia 2007r. 
planu zagospodarowania tego terenu. W obszarze poło-
Ŝonym na wschód od występujących tu historycznych 
obiektów zespołu moŜliwa jest lokalizacja usług rekre-
acyjnych, a uchwała umoŜliwi ich realizację. Przewidy-
wane w zmianie planu rozwiązania są zgodne z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gdyni. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
Wiceprezydent. Bogusław Stasiak 
- ustalenie opłat za usługi świadczone przez Szkolne 
Schronisko MłodzieŜowe, Gdynia, ul. Energetyków 13. 
Opinia pozytywna – głosowanie:8/0/0. 
- wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej własności 
dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Gdyni oraz wyraŜenia zgody na ich sprzedaŜ 
wraz z udziałami w prawie uŜytkowania wieczystego 
gruntu połoŜonego przy ul. Orłowskiej 4, w formie prze-
targu ustnego nieograniczonego. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
- wyraŜenie zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy ul. Promien-
nej 1A. Opinia pozytywna – głosowanie:8/0/0. 
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni. Opinia pozytywna – głosowa-
nie:8/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa 
- zaliczenia ciągu dróg w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w 
Gdyni – Polana Bernadowo jako 13KD-D, 14 KD-D oraz 
15 KD-D w Gdyni do kategorii drogi gminnej; b) ustale-
nia przebiegu przedmiotowej drogi. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
- zaliczenia ul. Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii 
drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej 
drogi. Radny Grzegorz Bonk zwrócił uwagę na brak 
wspomnianego w uchwale załącznika graficznego. Wice-
prezydent wyjaśni to niedopatrzenie. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
Ad 4. Wiceprezydent Marek Stępa poinformował, Ŝe 3 
kwietnia 2009 r. została podpisana umowa z wykonawcą 
systemu płatnego parkowania w Śródmieściu Gdyni. 
Wyłoniona w przetargu firma zobowiązana jest w ciągu 
czterech miesięcy zakończyć prace, jednakŜe system ma 
zacząć działać juŜ w lipcu. Okres do 3 sierpnia, po któ-
rym to terminie będą juŜ naliczane kary umowne, będzie 
wykorzystywany na prace związane z zamknięciem 
zadania.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 8 kwietnia: 
 
Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 

15.04.2009 r.: 
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• Druk 5.1 przyjęcia sprawozdania z wyko-
nania budŜetu gminy Gdynia za rok 2008 
(tekst „Sprawozdania z działalności Pre-
zydenta Miasta w roku 2008 przekazano 
Radnym wyłącznie w formie elektronicz-
nej). 

• Druk 5.2 udzielenia Prezydentowi Miasta 
Gdyni absolutorium z wykonania budŜetu 
w roku 2008. 

• Druk 5.3 zmiany uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwa-
lenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009. 

• Druk 5.4 określenia zadań, na które prze-
znacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

• Druk 5.8 przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do realizacji projektu systemowego 
„Rodzina bliŜej siebie”, dotyczącego 
wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gdyni. 

5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜanowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. 
Ad 2. Porządek obrad został przyjęty (4/0/0). 
Ad 3. Protokół z dnia 25.03.2009 r. został przyjęty bez 
uwag (4/0/0). 
Ad 4. - Do obecnych na posiedzeniu Wiceprezydentów 
Ewy Łowkiel i Michała Gucia nie skierowano Ŝadnych 
dodatkowych pytań dotyczących wykonania budŜetu za 
rok 2008, w związku z czym przystąpiono do wyraŜenia 
opinii w sprawie przedmiotowej uchwały – opinia pozy-
tywna (2/0/2). 
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budŜetu w roku 
2008 równieŜ zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 
4/0/2. 
- Wyjaśnień w sprawie zmian uchwały budŜetowej udzie-
lił Skarbnik Miasta Gdyni prof. Krzysztof Szałucki, 
podkreślając powody podjęcia uchwały zmieniającej 
(głównie realizacja wniosków ze środków pochodzących 
z bilansu roku minionego).  
Przewodniczący Komisji prosił o wyjaśnienia w sprawie 
kwot przeznaczonych na promocję Miasta przez sport 
(dotychczasowe). Skarbnik wyjaśnił, Ŝe obecna kwota 
2.119.000 PLN jest skutkiem zbilansowania finansów 
wynikających z umów o współpracy z klubami, które w 
ramach rozgrywek promują Miasto. Szczegóły finanso-
wania sportu zawarte są w róŜnych zadaniach, rozdzia-
łach i paragrafach budŜetu, trudno jest więc udzielić 
precyzyjnych informacji. Wiceprezydent Michał Guć 
zachęcał do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezyden-
ta, które wskazują przeznaczenie konkretnych środków 
na realizację zadań. Przyznane kwoty wynikają z roz-
strzygnięć ogłaszanych konkursów na realizację zadań 
związanych ze sportem.  
Przewodniczący poprosił równieŜ o kolejne wyjaśnienia 
w sprawie zwiększeń na oczyszczanie Miasta oraz na 
inwestycje, których udzielali Skarbnik MG oraz Wice-
prezydent.  
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
4/0/2. 

 - Omawiając projekt uchwały w sprawie podziału środ-
ków PFRON, Wiceprezydent M. Guć podkreślił, Ŝe 
sytuacja jest dramatyczna. Do budŜetu (zadania powiatu) 
wpłynęła kwota 3.367.869 PLN, która po odjęciu zobo-
wiązania na działalność warsztatów terapii zajęciowej 
jest prawie o ok. 50% niŜsza niŜ w roku ubiegłym. Nie 
wiadomo, czy w połowie roku wpłyną dodatkowe fundu-
sze. Dotychczas część zadań realizowały organizacje 
pozarządowe, ale decyzjami centralnymi zostały one 
pozbawione takich moŜliwości. Środki z tego tytułu 
jednak nie zasiliły samorządu, chociaŜ zadania przeszły 
na powiat. Wiceprezydent krótko omówił podział środ-
ków (według załącznika do uchwały).  
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
6/0/0. 
- Wiceprezydent M. Guć poinformował o podjętych 
działaniach i ich efektach w ramach projekty systemowe-
go „Rodzina bliŜej siebie”. Odpowiadając na pytania 
Przewodniczącego Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe przezna-
czone środki obecnie zaspakajają potrzeby Miasta (pro-
jekt obejmuje 103 rodziny), trudno jest jednak przewi-
dzieć, czy liczba rodzin wymagających opieki nie wzro-
śnie. Po roku 2013 Gmina dalej prowadzić będzie działa-
nia związane z projektem, co uzasadnione jest m.in.: 
długim okresem wychodzenia przez rodziny z kryzysu, 
oszczędnościami dla Miasta związanymi z niskim napły-
wem dzieci do ośrodków. Asystenci rodziny, pracujący w 
DOPS-ach wchodzą do najtrudniejszych środowisk. 
Przeznaczone są równieŜ środki na specjalistyczne przy-
gotowanie zawodowe pracowników DOPS. Działania nie 
zaspakajają jednak ambicji Miasta, naleŜy zadbać o 
profilaktykę.  
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
6/0/0. 
Ad 5 i 6. W sprawach bieŜących omawiano pismo pani 
Teresy Góreckiej, która prosiła o interwencję dot. sytu-
acji losowej. Radni wystąpili do Wiceprezydenta M. 
Gucia z prośbą o sprawdzenie czy mieszkanka objęta jest 
systemem opieki społecznej, w celu określenia stanu i 
moŜliwości petentki oraz ustalenia sposobu pomocy.  
Radny Sławomir Kwiatkowski zawnioskował o ustalenie 
moŜliwości korzystania z boiska przy ośrodku na Demp-
towie przez mieszkańców (dzieci i młodzieŜ). Dzieci są 
przeganiane z terenu sportowego, a jest to jedyne boisko 
na osiedlu. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 22 
kwietnia br. (objazd placówek opiekuńczych i interwen-
cyjnych).  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________________ 
 
Komisja Statutowa, Komisja Sportu – 14 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawach: 
5.1. – przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta w roku 2008 
Komisja Sportu – opinia pozytywna – 3/0/0 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 4/0/0 
5.2. – udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 
rok 2008  
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Komisja Sportu – opinia pozytywna – 2/0/1 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 4/0/0 
5.3. – zmian w budŜecie miasta na rok 2009 – projekt 
wraz z autopoprawką zreferował skarbnik miasta, szcze-
gólnie uwzględniając przesunięcia dotyczące inwestycji 
sportowych oraz promocji poprzez sport. Zwiększenie 
wydatków na promocję jest wynikiem wniosku Komisji 
Sportu, która wnioskowała swego czasu o takie przesu-
nięcie.  
R. M.Łucyk pytał o boisko przy ul. Wieluńskiej. 

Komisja Sportu – opinia pozytywna – 4/0/0 
Komisja Statutowa – opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe wszystkie 
mecze w najbliŜszych dniach są odwołane w związku z 
Ŝałobą narodową. 
Następne posiedzenie Komisji Sportu – 28 kwietnia, 
godz. 15.30. Temat: Tall Ship Races. 
_____________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 14 kwietnia: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RMG: 
5.1 przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy Gdynia za rok 2008 (tekst „Sprawozdania z 
działalności Prezydenta Miasta w roku 2008 prze-
kazano Radnym wyłącznie w formie elektronicznej) 
5.2 ____ udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni ab-
solutorium z wykonania budŜetu w roku 2008  
5.3 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009. 
5.4 określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, 
5.5 rozwiązanie porozumienia z Miastem Sopot do-
tyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów 
5.6 przyjęcie programu rewitalizacji części dzielnicy 
Śródmieście i Kamienna Góra, rejon ulic: Zawiszy 
Czarnego, Armii Krajowej, Burchardta, Skwer Ko-
ściuszki, Aleja Jana Pawła II oraz Parku Rady Euro-
py i Placu Grunwaldzkiego (załącznik przekazano 
Radnym wyłącznie w formie elektronicznej), 
5.7 przystąpienia do sporządzenia zmian miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa 
i ul. Świętopełka, 
5.8 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji 
projektu systemowego „Rodzina blizej siebie”, do-
tyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 
5.27 przejęcia na własność gminy pojazdów usunię-

tych z dróg na terenie Gdyni. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 19 marca i 26 marca 2009r. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego M.Szpaczyński 
przedstawił projekt uchwały: 
- druk 5,5  w sprawie rozwiązania porozumienia doty-
czącego utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów z Miastem Sopot 
W ostatnich latach wzrost ilości spraw do załatwienia 
spowodował konieczność powołania osobnego stanowi-
ska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Gdyni 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił projekt uchwały 
/druk 5,7/   w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. 
Zwycięstwa i ul. Świętopełka  
Projekt rewaloryzacji Kolibek wskazuje na moŜliwość 
nowej zabudowy w części do tej pory niezabudowanej. 
Uwzględniając warunki zabudowy ustalone w planie 
rozszerzono zakres dopuszczalnych funkcji o funkcję 
rekreacyjną. W związku z tym zasadne jest sporządzenie 
zmiany planu. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Skarbnik  Miasta - prof.K.Szałucki przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 – druk 5,3. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/2 
Wiceprezydent Miasta- p.M.Guć przedstawił następujące 
projekty uchwał: 

• W sprawie określenia zadań, na które przezna-
cza się środki Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych – druk 5,4 

W związku z otrzymaniem informacji o wysokości środ-
ków pochodzących z PFRON na realizację zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych proponuje się podział tych 
środków  na podstawie analizy realizacji zadań w roku 
2008 oraz złoŜonych wniosków. 
Radny Arkadiusz Gurazda stwierdził, Ŝe otrzymał sygna-
ły, Ŝe niepełnosprawne 
osoby dorosłe nie miały w tym roku szansy otrzymać 
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Prezy-
dent Guć wyjaśnił, iŜ przekazane na ten rok środki z 
PFRON – po odliczeniu zobowiązań na działalność 
warsztatów terapeutycznych – są o ok. 50% mniejsze niŜ 
w roku poprzednim. W pierwszej kolejności dofinanso-
wanie otrzymają osoby, które złoŜyły wnioski w roku 
2008 i nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku. 
Radni Miasta mogą - w ramach otrzymanej na nasz po-
wiat puli - wnioskować o przesunięcie środków na dofi-
nansowanie turnusów. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  8/0/0 

• W sprawie przyjęcia programu rewitalizacji 
części dzielnicy Śródmieście i Kamienna Góra, 
rejon ulic: Zawiszy Czarnego, Armii Krajowej, 
Burchardta, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Paw-
ła II oraz Parku Rady Europy i Placu Grun-
waldzkiego – druk 5,6 

Przyjęcie programu rewitalizacji stwarza  moŜliwość 
aplikowania o środki unijne na dofinansowanie przedsię-
wzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
WP na lata 2007-2013. Program rewitalizacji przewiduje 
m.in. rozbudowę Teatru Muzycznego im. 
D.Baduszkowej.  
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Radny Andrzej Bień zadał pytanie, czy planuje się przy-
gotowanie opracowań dla innych dzielnic i czy moŜna 
wystąpić o kolejne środki unijne na rewitalizację innych 
terenów miasta. Prezydent M.Guć odpowiedział, Ŝe 
przygotowanie takiego opracowania jest bardzo praco-
chłonne, wymaga konsultacji z mieszkańcami i przede 
wszystkim musi słuŜyć konkretnym celom, a o środki 
unijne po raz drugi na to samo działanie nie będzie moŜ-
na aplikować. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/1 

• W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do realizacji projektu systemowego „Rodzina 
bliŜej siebie”, dotyczącego wsparcia dzieci i 
rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gdyni – druk 5,8 

Jest to kontynuacja projektu zaplanowanego do realizacji 
na lata 2008-2013, dofinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Rada gminy jest zobli-
gowana do zaakceptowania środków stanowiących wkład 
własny w realizację projektu.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy Gdynia w roku 2008 /druk 5,1/ 
Wynik głosowania 6/1/0 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolu-
torium z wykonania budŜetu w roku 2008 /druk 5,2/ 
Wynik głosowania 6/0/1 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta 
w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdów usunię-
tych z dróg na terenie Gdyni /druk 5,27/ 
Wynik głosowania 7/0/0 
Ad. 2 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 
19 marca br. 
Wynik głosowania  7/0/0 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 
26 marca br. 
Wynik głosowania  7/0/0 
Ad. 3 
Nie było. 
Ad. 4 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia: czwartek , przed 
sesją RMG w maju, godz. 16,15. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 14 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

nia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1.  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
5.1. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta w roku 2008 – opinia pozytywna – 4/0/0 

5.2. – w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta za rok 2008 – opinia pozytywna – 3/0/1 
5.3. – w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2009 – 
projekt przedstawił skarbnik miasta. Omówił podsumo-
wanie r. 2008 i I kw. 2009 r. Opinia pozytywna wraz z 
autopoprawką – 4/0/1 
5.28 – w sprawie nadania nazwy skwerowi – opinia 
pozytywna – 5/0/0 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 22 kwietnia, godz. 15.30. Temat: 
zaopiniowanie nagród z okazji Dnia Bibliotekarza. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 14 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na kwietniową sesję RMG. 

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
5.5. – w spr. rozwiązania porozumienia z Miastem Sopot 
dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Miejskie-
go Rzecznika Konsumentów: 
Projekt omówił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 
pan Mariusz Szpaczyński. 
Wobec zwiększonego zapotrzebowania na usługi Rzecz-
nika, dalsze funkcjonowanie wspólnego stanowiska dla 
Sopotu i Gdyni jest nieuzasadnione.  
Pełna informacja jak w uzasadnieniu do projektu uchwa-
ły.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
5.3. w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Proponowane zmiany szczegółowo, zgodnie z treścią 
uzasadnienia projektu, prezentował Skarbnik Miasta 
Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Skarbnik omówił zmiany w części wydatkowej budŜetu, 
wynikające z przeniesienia środków z roku 2008, których 
nie wykorzystano z racji niezrealizowanych zadań. Część 
środków przeznacza się na zadania zaplanowane w roku 
2008.  
Przeniesieniu z roku ubiegłego podlegają środki niewy-
korzystane przez Rady Dzielnic. 
Zwiększeniu ulegają wydatki związane z usługami w 
zakresie oczyszczania Miasta (wynik gry przetargowej). 
Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne (zmiany 
wyszczególnione w tabeli na str. 14. i 15. uzasadnienia 
projektu). 
Kolejna grupa zmian wiąŜe się ze środkami UE (punkty 
III i IV uzasadnienia). 
Zmiana z tytułu kredytu długoterminowego (pkt V uza-
sadnienia). 
Zmiany w strukturze budŜetu – jak w punkcie VII uza-
sadnienia. 
Zmiany wynikające z wniosków jednostek miejskich. 
Skarbnik poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą 
zwiększa się budŜet po stronie dochodów i wydatków o 
kwotę 333 tys. zł. Autopoprawka związana jest ze środ-
kami, jakie gmina otrzyma w związku z udziałem w 
programie „Moje boisko – Orlik 2012”.  
Radny I. Bekisz poprosił o szczegółową informację w 
związku z pozycją dotyczącą promocji Miasta poprzez 
działalność klubów sportowych. Radnego interesowało, 
które kluby otrzymają dotacje i w jakiej wysokości.. 
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Pan K. Szałucki zobowiązał się do przygotowania szcze-
gółowych danych, związanych z powyŜszym pytaniem, 
na posiedzenie Komisji Sportu.  
Do pytania radnego odniósł się Wiceprezydent M. Stępa. 
Dotacje otrzymają kluby osiągające najwyŜsze wyniki. 
Zdaniem radnego I. Bekisza dyskusyjne jest przyznanie 
największej dotacji klubowi „Arka”. Zdaniem radnego 
większy splendor miastu przynoszą np. osiągnięcia ko-
szykarek (klub „Lotos”).  
Radny nawiązał teŜ do kwestii stadionu miejskiego 
stwierdzając, iŜ jego zdaniem obiekt ten winien mieć 
charakter neutralny, a więc nie powinny dominować w 
jego wyposaŜeniu barwy utoŜsamiane z jednym tylko 
klubem sportowym. Radny proponował, aby kolorem 
dominującym stał się kolor turkusowy, występujący we 
fladze Gdyni.  
Radny B. KrzyŜanowski odniósł się do kwestii zimowego 
oczyszczania Miasta pytając o przyczyny zawarcia nieko-
rzystnej pod względem cenowym umowy.  
Skarnik K. Szałucki wyjaśnił, iŜ realizację zadań w za-
kresie oczyszczania Miasta przejął ZDiZ. Proces ten 
niefortunnie zbiegł się w czasie (koniec roku) z koniecz-
nością ogłoszenia przetargu, celem zapewnienia ciągłości 
usług. Skarbnik przyznał, iŜ konieczność szybkiego 
rozstrzygnięcia w zakresie złoŜonych ofert wymusiła 
zgodę na wysokie ceny. Pan Szałucki wyraził przypusz-
czenie, iŜ dyrektor ZDiZ nie dopuści do ponownego 
popełnienia tego rodzaju błędu.  
Opinia pozytywna:2/0/3 
5.4. – w spr. określenia zadań, na które przeznacza się 
środki PFRON: 
Prezentujący projekt Wiceprezydent Michał Guć wskazał 
na wstępie na znaczące, w stosunku do ubiegłego roku, 
zmniejszenie środków przydzielanych przez PFRON. W 
podejmowaniu decyzji o wysokości środków przekazy-
wanych na poszczególne zadania, autorom projektu 
przyświecały  cele polegające na zminimalizowaniu 
konsekwencji zmniejszenia środków przez PFRON w 
odniesieniu do 2. obszarów: aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz działań obejmujących grupę 
dzieci i młodzieŜy.  
Odnosząc się do pytania r. A. Gurazdy, dotyczącego 
dofinansowywania w r. 2009 uczestnictwa osób doro-
słych w turnusach rehabilitacyjnych, Wiceprezydent 
wyjaśnił, iŜ realizowane są wnioski  nieuwzględnione w 
roku złoŜenia, tj. 2008. Gmina wciąŜ dysponuje środkami 
w wysokości 1 600 000 zł., które nie zostały jeszcze na 
przedmiotowy cel wydane.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.6. – przyjęcie programu rewitalizacji części dzielnic 
Śródmieścia i Kamiennej Góry …: 
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprezy-
dent Michał Guć.  
Radnego A. Bienia interesowało, czy w ramach programu 
gmina przystąpi do realizacji kolejnych opracowań. 
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ środki na przedmiotowy cel 
zostały przewidziane w regionalnym programie opera-
cyjnym. Rewitalizacja jest przede wszystkim procesem 
społecznym i jedynie elementem tego procesu mogą być 
działania dotyczące infrastruktury. Środków jest bardzo 
mało i nie tylko Gdynia będzie o nie aplikować  (takŜe 
Gdańsk na rewitalizację Oruni). Nie jest celowe tworze-
nie kolejnych dokumentów, natomiast oczywiste jest, Ŝe 
działania o tym charakterze trzeba nadal prowadzić.  
 W związku z kolejnym pytaniem radnego A. Bienia, czy 
nie byłoby celowe stworzenie dokumentu w komplekso-
wy sposób opisującego problemy związane z rewitaliza-
cją obszarów Miasta, Wiceprezydent zwrócił uwagę, Ŝe 

napisanie programu zajmuje kilka miesięcy. Tymczasem 
nowe potrzeby z zakresu  rewitalizacji  wyłaniają się w 
procesie ciągłej dyskusji z mieszkańcami. Etap diagno-
styczny trwa praktycznie nieustannie.  
Radny B. KrzyŜanowski zapytał, czy nie naleŜałoby 
wstrzymać się z działaniami do czasu zakończenia postę-
powania sądowego, dotyczącego statusu gruntu objętego 
programem.  
Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, iŜ projekt ma 
słuŜyć dofinansowaniu rozbudowy Teatru Muzycznego. 
Obiekt ten nie jest związany ze sprawą, na którą wskazał 
radny KrzyŜanowski.  
Wiceprezydent zaprzeczył teŜ pogłoskom, na jakie powo-
łał się radny, Ŝe osoba, której spadkobiercy zgłosili rosz-
czenia, została wywłaszczona (istnieją dokumenty, które 
wskazują, iŜ zawarta została umowa kupna – sprzedaŜy).  
Opinia pozytywna: 4/0/1 
5.8. – przystąpienie /…/ do realizacji projektu systemo-
wego „Rodzina bliŜej siebie …”: 
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprezy-
dent M. Guć. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za. 
5.7. – przystąpienie do sporządzania zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo …: 
Projekt, przedstawiony przez Wiceprezydenta M. Stępę, 
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.  
Projekty występujące pod numerami 5.23 i 5.24 (dot. 
nieruchomości) przyjęto jednogłośnie: 5 gł. za.  
5.1. – przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy Gdynia za rok 2008: 
Opinia negatywna: 1/4/0 
5.2 – udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdy-
ni z wykonania budŜetu w roku 2008: 
Opinia pozytywna: 1/0/4 
Ad 2. 
Termin kolejnego posiedzenia: 19 maja b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 15 kwietnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Omówienie przebiegu sesji w związku z uro-
czystościami pogrzebowymi poległych lotni-
ków. 

2. Zaopiniowanie zmian w budŜecie miasta na 
2009 rok 

3. Wolne wnioski. 
Ad. 1 
Przewodniczący omówił przebieg jutrzejszej sesji RM. 
Sesja rozpocznie się o 8 rano, będzie trwała do 10.30, w 
razie potrzeby zostanie wznowiona po zakończeniu uro-
czystości pogrzebowych, ok. godz. 16.00. 
Następnie poinformował o uchwale RIO, opiniującej 
sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2008, oraz o 
uchwale RIO pozytywnie opiniującej wniosek Komisji 
Rewizyjnej RMG. Obie uchwały nie wniosły uwag ani 
zastrzeŜeń do przedłoŜonych RIO materiałów. Uchwały 
stanowią załączniki do protokołu. 
Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budŜe-
tu za rok 2008 – opinia pozytywna – 8/0/3. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzie-
lenia Prezydentowi absolutorium – opinia pozytywna – 
8/0/3. 
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Ad. 2 
Zmiany wraz z autopoprawką przedstawił skarbnik mia-
sta, prof. K.Szałucki. Opinia pozytywna – 8/0/2. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 22 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

5. Przyjęcie porządku obrad 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
7. Zaopiniowanie kandydatur do nagrody Prezy-

denta z okazji Miejskiego Dnia Bibliotekarza. 
8. Sprawy bieŜące i wniesione. 

W posiedzeniu Komisji wzięli udział zaproszeni goście: 
p. Violetta Trella – dyrektor MBP, p. Teresa Arendt – 
członek Zarządu Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, p. Karin Moder – pracownik 
wydziału kultury i p. Włodzimierz Grzechnik – naczelnik 
wydziału kultury. 
Ad. 1.  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta od 1993 r., 
gratyfikacja finansowa – 2.500 PLN brutto. 
Miejska Biblioteka Publiczna  wnioskowała o przyznanie 
nagród następującym osobom: 

1. Katarzyna Kulesza, kustosz, instruktor czytel-
nictwa dorosłych 

2. Renata Rzepecka-Stenka, starszy kustosz, kie-
rownik Filii Nr 3, 

3. Barbara Grzenia, kustosz, pracownik czytelni 
naukowej, 

4. Aleksandra Trojańczyk, starszy bibliotekarz, 
pracownik Filii Nr 14, 

5. Alicja Bazylko, starszy kustosz, kierownik Filii 
Nr 12. 

Dyrektor MBP szeroko scharakteryzowała poszczególne 
kandydatki. Rekomendowała 5 z 90 zatrudnionych w 
bibliotece osób. 
Kolejne kandydatury przedstawił Wydział Kultury: 

1. Iwona Kleina – rekomendowana przez dyrekto-
ra Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w 
Gdyni, 

2. Jadwiga Nowak – rekomendowana przez dy-
rektora Biblioteki Głównej Akademii Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. 

Pracownik Wydziału scharakteryzował poszczególne 
kandydatki. 
Komisja, na podstawie charakterystyki kandydatek do 
nagrody, zauwaŜyła, Ŝe specyfika pracy MBP zmieniła 
się w kierunku prowadzenia działań edukacyjnych, kultu-
ralnych czy resocjalizacyjnych, co wymaga ogromnego 
zaangaŜowania pracowników.  
Przedstawiciel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Oddział Pomorski, poparła zaprezentowane kandydatury 
do nagrody Prezydenta Gdyni.  
Wszystkie siedem zaprezentowanych kandydatur Komi-
sja zaopiniowała pozytywnie – 5/0/0.  
Ad. 4 
Następne posiedzenie planowane jest na dzień 14 maja o 
godz. 15.30. W porządku spotkania przewiduje się opi-
niowanie kandydatur do nagrody Prezydenta z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzealnika. 

_____________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 22 kwietnia: 
 
Porządek obrad 
1. Ośrodek Rodzin Zastęp. i Adopcyjnych "Oaza", ul. 
Demptowska 46  
            - Zapoznanie się z pracą i strukturą ośrodka. 
2. Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 
65 
            - Zapoznanie się z pracą i strukturą ośrodka. 
3. Dom Pomocy Społecznej (w budowie), ul. Pawia  

 - ocena stanu zaawansowania prac budowla-
nych; 

 - problem barier architektonicznych – ocena 
występowania i moŜliwości likwidacji. 

4. Interwencyjny Punkt Noclegowy, Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Dobroczynne,  

ul. Janka Wiśniewskiego 24 
- zapoznanie się z działalnością punktu. 

Ad 1. Wyjazdowemu posiedzeniu przewodniczył Bogdan 
KrzyŜankowski. Celem wizyt w ośrodkach było zapo-
znanie się z ich działalnością i organizacją w okresie 
formułowania (MOPS) ostatecznej struktury placówek 
opiekuńczych w Gdyni. Powstająca struktura ułatwi 
realizację programów pomocowych i wypełni zdiagno-
zowane luki systemu opieki społecznej. 
W Ośrodku Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych przy ul. 
Demptowskiej w Gdyni radnych przyjęła p. dyr. Anna 
Biedzińska. Ośrodek funkcjonuje od 1 lipca 2007 r. Cały 
czas trwa adaptacja kolejnych pomieszczeń przydzielo-
nych placówce. Powołany zespół (psychologowie i peda-
godzy z certyfikatem trenerskim) zajmuje się prowadze-
niem procesu pozyskiwania rodzin dla dzieci (Domy 
dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, placówki opiekuńcze) 
poprzez  akcje informacyjne przeprowadzane poprzez 
plakaty, ogłoszenia w prasie, kościołach, Internet, itp. 
Pani dyrektor przybliŜyła radnym drogę adopcyjną, 
omawiając jej poszczególne etapy (wywiady, rozmowa 
ze specjalistami, przedstawienie zaświadczeń i dokumen-
tów rodziny, sporządzenie opinii, szkolenia, wzajemne 
poznanie dziecka i rodziny, komisja kwalifikacyjna, sąd, 
adopcja). Przewodniczący Komisji zapytał o diagnozo-
wanie i terapię dzieci krzywdzonych, straumatyzowa-
nych. Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe obecnie nie ma w 
ośrodku psychotraumatologa, prowadzone są rozmowy 
dot. pozyskania odpowiedniego pracownika. Podopieczni 
ośrodka będą kierowani prawdopodobnie do ośrodka 
wojewódzkiego w Gdańsku, poniewaŜ w ZPS jest długi 
okres oczekiwania. Pracownicy ośrodka uczestniczą w 
szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje.  
Ad 2. W Zespole Placówek Specjalistycznych na ul. 
Wejherowskiej członków komisji przyjęła pani Joanna 
Antkiewicz, pełniąca obowiązki dyrektora. Na zaprosze-
nie pani dyrektor w spotkaniu uczestniczyli pani dyrektor 
MOPS Mirosława Jezior i pan wicedyrektor MOPS Fran-
ciszek Bronk. Pani Antkiewicz omówiła krótko sytuację 
w poszczególnych placówkach Zespołu. Dzięki urucho-
mieniu Domu dla MłodzieŜy (14 miejsc) w Placówce 
Interwencyjnej nie ma pojawiającego się okresowo nad-
stanu podopiecznych. W SOW obecnie pracuje 7 osób w 
róŜnych wymiarach etatu (pedagog – koordynator oraz 
psychologowie. Superwizje co dwa tygodnie przeprowa-
dzają psychologowie z Gdańska. Dodatkowym wspar-
ciem dla pracowników są superwizje indywidualne. 
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Terapią systemową zajmuje się dwóch pracowników, 
pracujących głównie z osobami dorosłymi. Jedna osoba 
posiada kwalifikacje do pracy z osobami skrzywdzonymi 
przemocą seksualną. Kadra terapeutyczna jest młoda, nie 
jest wysoko wyspecjalizowana i nie posiada duŜego 
doświadczenia (staŜ pracy poniŜej 5-lat). Pani Dyrektor 
przedstawiła dane, z których wynika, Ŝe diagnozy prze-
prowadzane są stosunkowo szybko. Dyrektor Bronk 
dodał, Ŝe istnieje problem przemocy i konieczność 
wsparcia ofiar, ale dzięki współpracy ze specjalistami w 
kaŜdej chwili moŜna podjąć niezbędne działania. Omówił 
równieŜ sytuacje w innych placówkach opiekuńczych, 
zwracając uwagę na wyniki realizacji programów. 
Stwierdził, Ŝe wyzwaniem dla systemu jest utrzymanie 95 
dzieci w środowisku naturalnym poprzez intensywną 
pracę z rodzinami. Zasada adekwatności jest kluczem do 
organizacji pomocy. Dyrektor Jezior wyjaśniła, Ŝe do 
diagnozy  nagłych przypadków (przemoc w rodzinie) 
powoływani są specjaliści z ośrodka w Sopocie (biegli z 
listy sądowej). Pani Dyrektor Antkiewicz zaznaczyła, Ŝe 
placówka skupia się na bieŜących potrzebach. Na pytanie 
Przewodniczącego o diagnozowanie dzieci z Ośrodka 
Adopcyjnego, pani Dyrektor wskazała na współpracę z 
placówką i wzajemny stały kontakt. Przewodniczący 
powtórzył problem Dyrektor Ośrodka, która z powodu 
braku traumatologa i kolejek do specjalistów w Zespole 
zmuszona jest do kierowania próśb o diagnozę specjali-
styczną do Wojewódzkiego Ośrodka w Gdańsku. Dyrek-
tor Bronk wyjaśnił, Ŝe zadaniem dyrektora jest stworze-
nie odpowiednich warunków, w tym personalnych do 
realizacji zadań, a z przedstawionych danych nie wynika 
istnienie znaczących problemów w tym zakresie. Prze-
wodniczący wyjaśnił, Ŝe zainteresowanie tą problematyką 
wynika z chęci współtworzenia optymalnego systemu 
opieki. WaŜne są rozmowy i wymiana informacji, aby 
zapełnić istniejące w tym systemie luki w sposób zapew-
niający pomoc wszystkim potrzebującym.  
Bartosz Bartoszewicz zauwaŜył, Ŝe dobrym rozwiąza-
niem jest zapraszanie na posiedzenia komisji wyjazdo-
wych, odbywających się w róŜnych instytucjach Wice-
prezydenta odpowiedzialnego za działalność tych placó-
wek oraz dyrekcję MOPS. Daje to moŜliwość spojrzenia 
na cały gdyński system opieki społecznej i funkcjonowa-
nia ośrodków wsparcia, a nie tylko na jego wycinki z 
perspektywy działalności jednej placówki. Dyrektorzy 
kaŜdej z placówek nie mają obowiązku znać zasady 
funkcjonowania i zakres zadań innych placówek w mie-
ście, stąd teŜ pozyskiwana wiedza moŜe być niepełna. 
Ad 3. Dom Pomocy Społecznej (w budowie) na ul. Pa-
wiej znajduje się przy nieutwardzonych odcinkach ulicy. 
Zgodnie z planami inwestycyjnymi droga ma zostać 
wykonana w sposób umoŜliwiający dojazd osobom star-
szym i niepełnosprawnym, po zakończeniu prac budow-
lanych. Radny Sławomir Kwiatkowski zwrócił uwagę na 
brak dojścia/dojazdu (np. wózkiem inwalidzkim) od 
strony ul. Jaskółczej – głównej drogi dojazdowej, z ko-
munikacją miejską. Ciąg pieszy zakończony jest schoda-
mi, przy których naleŜałoby wykonać podjazd. Radni 
zwrócili równieŜ uwagę na stosunkowo niewielki teren 
przy budynku, który ma być zieleńcem dla pensjonariu-
szy DPS-u. Obawy i zastrzeŜenia budzi równieŜ brak 
kuchni: w placówce Ŝywienie zapewni wyłoniony w 
trybie zamówień publicznych dostawca (catering). Istnie-
je obawa, Ŝe jakość i róŜnorodność (diety) posiłków nie 
spełni oczekiwań i norm. Komisja będzie monitorować 
problem.  
Ad 4. Działalność Interwencyjnego Punktu Noclegowego 
przedstawił radnym kierujący placówką Bogdan Pal-

mowski (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne). 
WyposaŜenie, organizacja i opieka w placówce zasługuje 
na uznanie. Członkowie komisji zapoznali się z dalszymi 
planami dostosowania Punktu do wyznaczonych zadań, 
w tym: organizacji prac interwencyjnych, wdraŜania 
autorskich programów pomocy i aktywizacji oraz walki z 
uzaleŜnieniem, wyposaŜenia sal i pomieszczeń umoŜli-
wiających pobyt pensjonariuszy w okresie zimowym, itp. 
Pan B. Palmowski przedstawił swoje obserwacje i propo-
zycje rozwiązań problemów (m.in. utworzenie pozamiej-
skiego ośrodka dla  chorych, uzaleŜnionych od alkoholu 
w ostatnim stadium choroby).  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 27 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania 
nazwy skwerowi w Gdyni. 
Do komisji wpłynął wniosek o nadanie nazwy placowi w 
Gdyni Dąbrowie, koło kościoła, na którym odbywają się 
osiedlowe festyny i spotkania mieszkańców. Zapropono-
wano, by skwerkowi nadać imię ks. Piotra Mazura, zmar-
łego w marcu wikariusza miejscowej parafii.  
Komisja postanowiła wnieść projekt na majową sesję pod 
warunkiem otrzymania pozytywnych opinii środowisk 
dzielnicy – 4/0/0. Komisja zwróciła się do Rady Dzielni-
cy z prośbą o opinię, zostaną teŜ przeprowadzone konsul-
tacje społeczne w innych środowiskach. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 28 kwietnia: 
 
Tematem posiedzenia była informacja na temat przygo-
towań do Tall Ship Races’. Na posiedzeniu gościli: 
Krzysztof Romański z zespołu organizacyjnego TSR 
2009, Aneta Religo i Jerzy Jałoszewski z GOSiRu, Zbi-
gniew Bizewski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.  
Do zorganizowania imprezy nie zatrudniono Ŝadnych 
osób z zewnątrz, nie powstał Ŝaden dodatkowy etat, 
wszystko jest realizowane bieŜącymi siłami Urzędu. 
Zlot odbędzie się w dniach 2-5 lipca br. Jest juŜ ponad 
100 zgłoszonych jednostek. Wielkie Ŝaglowce zostaną 
zacumowane w Basenie Prezydenta, mniejsze w marinie. 
JuŜ w tej chwili wiadomo, Ŝe będzie ciasno. Trzeba przy-
jąć, zaopatrzyć i zabezpieczyć czas wolny ok. 3 tys. 
Ŝeglarzy, zadbać o bezpieczeństwo załóg i mieszkańców. 
Równocześnie w Gdyni odbywa się festiwal Open’er, 
zjazd lekarzy, w porcie będą stały dwa duŜe wyciecz-
kowce. MoŜna się spodziewać w tych dniach w mieście 
ok. 1,2 mln osób. Zwiększona zostanie częstotliwość 
kursowania SKM, część ulic w centrum (od Kamiennej 
Góry) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. SłuŜby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą się starały jak 
najprędzej rozdzielić strumienie ruchu wpływającego do 
miasta na gości Open’era i gości TSR, choć w jakiejś 
części te dwa nurty się pokrywają. Przy zjazdach z ob-
wodnicy uruchomionych zostanie wiele dodatkowych 
parkingów.  
Zabezpieczenie medyczne będą stanowiły 4 wyraźnie 
oznakowane, duŜe namioty medyczne. 
K.Romański omówił działania promujące TSR w kraju i 
za granicą., kwestie związane z patronatem telewizyjnym 
i prasowym. 
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PrzybliŜono zagadnienia związane z opieką nad gośćmi, 
w tym pracę tzw. oficerów łącznikowych. 
Program zlotu omówił p. Jerzy Jałoszewski. Parada Ŝa-
glowców w niedzielę zacznie się formować juŜ na wyso-
kości Brzeźna, dobrze widoczna będzie juŜ z Sopotu.  
_____________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 7 maja: 

 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Gimnazjum 
Nr 3 na ul. Gospodarskiej w Chyloni. 
Dyrektor szkoły, p. Dorota Szymańska, omówiła zagad-
nienia organizacyjne i kadrowe placówki. Szkoła mieści 
się w zaniedbanym rejonie, trafiają tu dzieci, które nie 
dostały się do innych gimnazjów, dodatkowo dzieci z 
domu dziecka. Szkoła jest mała – 240 uczniów, 45 na-
uczycieli, i to jest jej wielkim atutem. Absolwenci tego 
gimnazjum w niewielkim procencie trafiają do liceów, 
raczej do zawodówek.  
Obecna pani dyrektor objęła funkcję od września 2008. 
Nie wiadomo jeszcze, jak wypadł egzamin gimnazjalny, 
ale organizacyjnie przebiegł bardzo dobrze. Dyrekcja 
stara się zaktywizować rodziców, wprowadzono od mar-
ca dziennik elektroniczny Librus, z którego korzysta ok. 
60% rodziców. DuŜym sukcesem był Dzień Otwarty 
szkoły, do zorganizowania którego włączyli się wszyscy 
uczniowie.  
Członkowie komisji doceniają pracę dyrekcji ale zdają 
sobie sprawę, Ŝe do zbudowania poziomu potrzeba co 
najmniej 10 lat konsekwentnej pracy. 
Następnie pani dyrektor oprowadziła komisję po szkole. 
W miarę moŜliwości wymieniane sa okna, odnawiane 
kolejne piętra, remontowane sanitariaty. WaŜnym pro-
blemem jest brak monitoringu w szkole. 
Następne posiedzenie – 21 maja, godz. 14.30. 
_____________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-04-08: 

 
10159/09/V/U - zatwierdzenia postępowania 

na udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograni-
czonego poniŜej 206.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia p.n.: „Rozbudowa ulic 
Oliwkowej i Sojowej w Gdyni 

10160/09/V/R - zawarcia umowy z Fundacją 
„Nasza Rodzina” z Szymankowa 
na przyjęcie do realizacji zadania: 
„Zapewnienie całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie 
placówki rodzinnej dzieciom po-
zbawionym opieki rodzin natural-
nych” 

10161/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2009 do umowy nr 
KB/40/MOPS/2004 dotyczącego 
określenia warunków i wysokości 

dofinansowania kosztów utworze-
nia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

10162/09/V/O - uruchomienia środków ZFŚS 
zaplanowanych w BudŜecie Mia-
sta Gdyni na rok 2009 

10163/09/V/O - przeznaczenia środków finan-
sowych dla Zespołu Szkół Admini-
stracyjno-Ekonomicznych na dofi-
nansowanie części kosztów po-
dróŜy uczniów w ramach projektu 
„W objęciu reklamy” programu 
„MłodzieŜ w działaniu” Akcja 1.1 
„Wymiany MłodzieŜowe” 

10164/09/V/O - dofinansowania organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestni-
ków Międzyszkolnego Konkursu 
Nakrywania Stołów Świątecznych, 
którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

10165/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego, które-
go organizatorem jest Zespół 
Szkół nr 7 w Gdyni 

10166/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla uczestników XII Małego Gdyń-
skiego Forum Zespołów Teatral-
nych, którego organizatorem jest 
Samorządowa Szkoła Podstawo-
wa nr 17 w Gdyni 

10167/09/V/O - ustalenia rozkładu godzin pra-
cy aptek gdyńskich w 2009 roku 

10168/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
9092/09/V/P dotyczącego zawar-
cia porozumienia pomiędzy Pre-
zydentem Miasta Gdyni a Komen-
dą Wojewódzką Policji w Gdańsku 
w sprawie dofinansowania kosz-
tów funkcjonowania Policji na te-
renie Miasta Gdyni w roku 2009 

10169/09/V/S - wyznaczenia siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych na tere-
nie miasta Gdyni 

10170/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na świadczenie rocznej 
usługi serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego kas fiskalnych 

10171/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usługę aktualizacji 
oprogramowania wspomagające-
go zarządzanie szkołą 

10172/09/V/S - uregulowania naleŜności z 
tytułu kosztów eksploatacyjnych 
dotyczących budynku UMG poło-
Ŝonego przy ul. 10 Lutego 24 w 
Gdyni 

10173/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
9767/09/V/M dotyczącego wypłaty 
odszkodowania właścicielowi bu-
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dynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego by-
łemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 

10174/09/V/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedo-
starczenia przez Gminę lokalu so-
cjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10175/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10176/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10177/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10178/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych 
będących w zasobach Administra-
cji Budynków Komunalnych nr 3 w 
Gdyni 

10179/09/V/M - zabezpieczenia świetlików na 
terenie pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Partyzantów 
nr 39 

10180/09/V/M - wykonania prac remontowych 
w budynku socjalnym przy ul. śe-
glarzy 5 w Gdyni 

10181/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Morskiej 89 w 
Gdyni 

10182/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Orzeszkowej 3 w 
Gdyni 

10183/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Orzeszkowej 3 w 
Gdyni 

10184/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Bosmańskiej 23 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

10185/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Morskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10186/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Morskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10187/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Rybaków przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10188/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Zielonej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10189/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Zielonej - przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10190/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlo-
wego o powierzchni 26,0 m² zloka-
lizowanego na placu targowym – 
pawilon handlowy nr 123 

10191/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z bu-
dŜetu miasta tytułem wypłaty od-
setek ustawowych 

10192/09/V/M - wyraŜenia zgody na przesu-
nięcie terminu płatności opłaty 
rocznej z tytułu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. ŁuŜyckiej 10 

10193/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜa-
wy nr MG/138/98 przedmiotem 
której jest grunt połoŜony w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 

10194/09/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
MG/51/D/07 przedmiotem której 
jest grunt połoŜony przy ul. Chy-
lońskiej 

10195/09/V/M - rozwiązania ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Na Skarpie” umo-
wy uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości połoŜonej przy ulicy 
Syrokomli 

10196/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Centrum Nauki i Biz-
nesu „śak” sp. z o.o 

10197/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Pol-Levant Linie śe-
glugowe S.A. 

10198/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Bankiem Polska Ka-
sa Opieki S.A 

10199/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
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w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Zespołem Edukacyj-
nym sp. z o.o. 

10200/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Polskimi Liniami 
Oceanicznymi S.A 

10201/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu uŜytkowego 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24, 
podpisanej z Grupą Travel sp. z 
o.o. 

10202/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
9433/2009/V/M z dnia 17.02.2009 
oraz uŜyczenia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego o powierzchni 
84,18 m2 usytuowanego w budyn-
ku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni 
stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni na rzecz Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień z siedzibą w 
Gdyni przy ul. Reja 2 a 

10203/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9456/09/V/M dotyczącego udziału 
Miasta Gdyni na Międzynarodo-
wych Targach Turystycznych ITB 
2009 w Berlinie (Niemcy) w dniach 
11 – 15.03.2009 r. 

10204/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu TL-067/94 na najem 
nieruchomości gminnej połoŜonej 
przy ul. 3 Maja 26-31 

10205/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
gipsowego medalu upamiętniają-
cego Zlot Wielkich śaglowców w 
Gdyni „The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia ” 

10206/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
opakowań do miniatur kutrów ry-
backich 

10207/09/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 
EUR, albumu pt. „Kroniki zjazdów 
Kaszubów” 

10208/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
organizację koncertów JaZzGdyni 

10209/09/V/P - powołania składu Komisji Oce-
niającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego wspomaga-
nia rozwoju dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym z dysfunk-
cjami psychoruchowymi, realizo-
wanego na terenie Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdy-
ni 

10210/09/V/P - powołania składu Komisji Oce-
niającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci nie-
widomych i słabowidzących 

10211/09/V/P - powołania składu Komisji Oce-
niającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego wsparcia 
psychologicznego kobiet po lecze-
niu raka piersi i zapobiegania 
obrzękom limfatycznym 

10212/09/V/P - powołania składu Komisji Oce-
niającej oferty zgłoszone przez 
podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego pomocy 
osobom niepełnosprawnym i inte-
gracji środowiska inwalidów wo-
jennych, mieszkańców Gdyni 

10213/09/V/R - zwolnienia ze stanowiska Dy-
rektora-wychowawcy Rodzinnego 
Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni przy 
ul. Wójta Radtkego 

10214/09/V/R - zatrudnienia Dyrektora - wy-
chowawcy Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 2 w Gdyni 

10215/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z bu-
dŜetu Miasta na wypłatę odszko-
dowania z tytułu przejętej z mocy 
prawa nieruchomości drogowej 
połoŜonej przy ul. Osada Rybacka 

10216/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów Wiosennego Festi-
walu Piosenki Niemieckojęzycznej, 
którego organizatorem jest III Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mary-
narki Wojennej w Gdyni 

10217/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14 000 EUR 
na korzystanie z praw do progra-
mów komputerowych: pakiet 
Uczniowie Optivum, pakiet Droga 
Edukacyjna Ucznia 

10218/09/V/O - dofinansowania organizacji 
miejskich eliminacji XXXVII Ogól-
nopolskiego MłodzieŜowego Tur-
nieju Turystyczno-Krajoznawczego 
oraz Turnieju Wiedzy o Gdyni, któ-
rego organizatorem jest Zespół 
Szkół Chłodniczych i Elektronicz-
nych w Gdyni 

10219/09/V/O - organizacji roku szkolnego 
2009-2010 w prowadzonych przez 
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Miasto Gdynię placówkach oświa-
towych 

10220/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania materiałów pro-
mocyjnych z logo The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia 

10221/09/V/M - podpisania umowy na świad-
czenie przez Telekomunikację 
Polską S.A. usługi dostępu do In-
ternetu DSL tp, na potrzeby Bał-
tyckiego Punktu Informacji Tury-
stycznej 

10222/09/V/M - wykonania zabudowy meblo-
wej do nowego Punktu Informacji 
Turystycznej przy ul.10 Lutego 24 

10223/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego, do kwoty 14.000 EUR, 
na zakup 200 egzemplarzy mie-
sięcznika FORBES nr 04/2009 

10224/09/V/M - emisji, do kwoty 14.000 EUR, 
reklam internetowych zlotu Ŝa-
glowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia w portalu gazeta.pl 

10225/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
świadczeń w ramach objęcia przez 
magazyn „Nasze Morze” roli part-
nera prasowego zlotu Ŝaglowców 
The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
nia 

10226/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, produkcji oraz montaŜu i 
demontaŜu powłok reklamujących 
The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
nia 

10227/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9768/2009/V/M dotyczącego wy-
raŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych związanych 
z realizacją wyroków sądowych 
orzekających eksmisję z lokali 
mieszkalnych w 2009 roku i wy-
wóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wy-
sypisko śmieci 

10228/09/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki 
10229/09/V/S - otwarcia postępowania o za-

mówienie publiczne na zakup 
sprzętu komputerowego dla po-
trzeb Urzędu Miasta Gdyni 

10230/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na tłumaczenie doku-
mentu z j. hiszpańskiego na j. pol-
ski 

10231/09/V/P - dokonania zmian w umowach 
nr: KB/160/PON/3/W/2009 i 
KB/162/PON/5/W/2009 zawartych. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a 
Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób 
Niesłyszących ich Rodzin i Przyja-
ciół „EFFETHA” 

10232/09/V/P - zmiany Zarządzenia 
9686/09/V/P Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 03.marca 2009r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na za-
warcie umowy pomiędzy Gminą 
Gdynia a Centralnym Muzeum 
Morskim w Gdańsku 

10233/09/V/P - powołania komisji konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na 
stanowisko Dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni 

10234/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

10235/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

10236/09/V/M - ustalenia ceny sprzedaŜy bez-
przetargowej oraz wykazu nieru-
chomości połoŜonej przy ul. 
Owsianej 

10237/09/V/M - zatwierdzenia projektu poro-
zumienia oraz wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finanso-
wych z budŜetu Miasta na wypłatę 
odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa nieruchomości dro-
gowej połoŜonej przy ul. Modrze-
wiowej 

10238/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Zielonej - przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10239/09/V/O - upowaŜnienia do zawarcia 
umowy z Dyrektorem SPZOZ 
Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu ki-
lometrów z tytułu uŜywania wła-
snego samochodu osobowego do 
celów słuŜbowych 

10240/09/V/P - akceptacji aneksu nr 1/0/09 do 
umowy KB/473/PK/3/w/08 na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej i wykonanie robót budowla-
nych – rozbudowa monitoringu wi-
zyjnej miasta Gdyni 

10241/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie wyłącznika poŜarowego w 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej nr 1 w Gdyni 

10242/09/V/U - zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji 
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nadzoru inwestorskiego nad wy-
konaniem wyłącznika poŜarowego 
w poradni psychologiczno-
pedagogicznej nr 1 w Gdyni 

10243/09/V/U - wyraŜenia zgody na udział 
Gminy Miasta Gdyni w Lokalnej 
Grupie Wsparcia w ramach projek-
tu H-OPUS, Housing Praxis for 
Urban Sustainability realizowane-
go przez Politechnikę Gdańską 

10244/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu odcinka sie-
ci gazowej DN 90 do budynku 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Pawiej w Gdyni 

10245/09/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do 
umowy nr 
Z/2.22/I/1.2.1/286/05/U/1/06 z 30 
czerwca 2006 r. o dofinansowanie 
projektu „Droga RóŜowa etap IV – 
rozbudowa ulicy Lotników w Gdy-
ni” 

10246/09/V/M - przyjęcia treści umowy do 
14.000 EUR w zakresie wspólnej 
realizacji zadań związanych z or-
ganizacją IX Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego 

10247/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Wielkopolskiej/Akacjowej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10248/09/V/M - uŜyczenia terenu stanowiące-
go własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonego przy al. Jana Pawła II 

10249/09/V/M - zarządzenia zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wyboru 
wykonawcy na wykonanie projektu 
budowlanego podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w NZOZ Orło-
wo przy ul. Wrocławskiej 54 

10250/09/V/M - wystąpienia o decyzję pozwo-
lenia na budowę inwestycji pn. 
zmiany sposobu uŜytkowania wraz 
z przebudową budynku wymienni-
kowni ciepła na potrzeby placówki 
opiekuńczo-wychowawczej oraz 
pomieszczenia dla klubu seniora z 
pomieszczeniami towarzyszącymi 
połoŜonego w Gdyni przy ul. Wid-
nej 

10251/09/V/R - uchylenia zarządzenia nr 
10029/09/V/R z 24 marca 2009 r. 
oraz uniewaŜnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego poniŜej 206.000 EUR w try-
bie przetargu nieograniczonego na 
usługę przeprowadzenia 736 go-
dzin dydaktycznych szkoleń oraz 
przygotowania materiałów szkole-

niowych dla uczestników w ra-
mach projektu pn: „Efektywny Sa-
morząd-Kompetentna Kadra w UM 
Gdyni i UG Kosakowo 

10252/09/V/O - dofinansowania pobytu dele-
gacji francuskiej z Liceum Jean-
Monnet w Limoges we Francji, w 
ramach współpracy międzyszkol-
nej z Zespołem Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

10253/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
oraz organizacji Ósmego Przeglą-
du Piosenki Popularnej POP CIS 
Gdynia 2009 organizowanego 
przez ZS Nr 9 w Gdyni 

10254/09/V/P - otwarcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publiczne-
go 

10255/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
organizację pleneru rzeźbiarskiego 
„Teren Publiczny 2009” 

10256/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organiza-
cję imprezy pn. „Cudawianki” w 
ramach „Gdynia Carnival” 

10257/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na przygotowanie sportu 
informacyjnego na temat wystawy 
„Dla Ciebie Polsko i dla Twej 
Chwały” 

10258/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10095/09/V/M z 31 marca 2009 r. 
dotyczącego udzielenia zamówie-
nia do kwoty 14.000 EUR na przy-
gotowanie spotkania inauguracyj-
nego dla członków jury konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2009” 

10259/09/V/P - wykonania zaproszeń na galę 
X edycji konkursu „Gdynia bez ba-
rier” 

10260/09/V/P - organizacji konferencji „Dobre 
praktyki samorządu wspierające 
aktywność osób niepełnospraw-
nych” w dniach 30 maja – 31 maja 
2009 roku 

10261/09/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” 

10262/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wielki Kack fe-
stynu kulturalno-rekreacyjnego z 
okazji obchodów 3 Maja na terenie 
Gdyni Wielki Kack Źródło Marii w 
dniu 3 maja 2009 r. 

10263/09/V/M - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie aneksu do porozumienia z dnia 
16.04.2007 r. w sprawie zamiany 
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nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Redłowskiej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni na nierucho-
mości stanowiące własność Skar-
bu Państwa połoŜone przy ul. Wo-
jewody Wachowiaka i ul. Kuśnier-
skiej 

 
2009-04-14: 

 
10264/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-

blicznego na organizację przyjęcia 
dla oficerów w ramach regat The 
Tall Ships’ Races 2009 

10265/09/V/U - uregulowania naleŜności z 
tytułu uŜytkowania na cele niele-
śne gruntów wyłączonych z pro-
dukcji leśnej oraz odszkodowania 
za przedwczesny wyrąb drzewo-
stanu 

10266/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograni-
czonego poniŜej 206.000 EUR na 
usługę wykonania nasadzeń re-
kompensacyjnych na terenie Gdy-
ni wraz z trzyletnią pielęgnacją 

10267/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na peł-
nienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Zagospodarowanie terenu Na-
brzeŜa Pomorskiego – rejon ze-
społu pawilonów usługowych przy 
Al. Jana Pawła II w Gdyni’’ 

10268/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z organizacją przez Zespół 
Szkół nr 12 w Gdyni międzynaro-
dowego spotkania uczniów i na-
uczycieli z róŜnych krajów w ra-
mach Programu Comenius 

10269/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem dwóch uczen-
nic i opiekuna z Zespołu Szkół nr 
14 w Gdyni na ogólnopolskie eli-
minacje do Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i 
Tańca w Koninie 

10270/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów eliminacji powiato-
wych Pomorskiego Festiwalu Pio-
senki Kaszubskiej „Kaszëbsczé 
Spiéwë” oraz dla laureatów Miej-
skiego Konkursu Poezji i Prozy 
Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, któ-
rych organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Gdyni 

10271/09/V/O - zawarcia umowy zlecenie na 
kierowanie projektem „Dobry za-
wód gwarancją sukcesu” współfi-

nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

10272/09/V/O - zawarcia umów zlecenie na 
realizację zajęć dodatko-
wych/wyrównawczych w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 

10273/09/V/S - otwarcia postępowania o za-
mówienie publiczne na usługę 
dzierŜawy łącza transmisji danych 

10274/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na przeniesienie i archi-
wizację danych geodezyjnych 

10275/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta 
Gdyni na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nor-
dea Bank Polska S.A 

10276/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Dąbrowskiego 1-
3 w Gdyni 

10277/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Gen. Hallera 14 
w Gdyni 

10278/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Reja 8 w Gdyni 

10279/09/V/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu nie do-
starczenia przez Gminę lokalu so-
cjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10280/09/V/M - uchylenia zarządzenie nr 
8489/2008/V/M dotyczącego skie-
rowania na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego o wy-
danie Gminie Gdynia lokalu przy 
Płk. Dąbka w Gdyni oraz cofnięcia 
powództwa sądowego 

10281/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10282/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10283/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10284/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 
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10285/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

10286/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej – Plac Dworcowy 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10287/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10288/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Głogowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 

10289/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Głogowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 

10290/09/V/M - wyraŜenia zgody na przesu-
nięcie terminu płatności opłaty 
rocznej z tytułu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości grunto-
wych połoŜonych przy ul. Hutni-
czej i ul. Puckiej 

10291/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/24/MGG/24/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego 

10292/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/25/MGG/25/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Ślą-
skiej 

10293/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/27/MGG/27/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa 

10294/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej budowy kanału 
deszczowego na odcinku od ul. 
Aragońskiej do ul. Kom. Grudziń-
skiego w Gdyni 

10295/09/V/R - określenia średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania w 
ośrodkach wsparcia działających 
na terenie Miasta Gdyni 

10296/09/V/R - ustanowienia procedury kiero-
wania i umieszczania mieszkań-
ców Gdyni w domach pomocy 
społecznej oraz ustalenia opłat 

10297/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/26/MGG/26/D/09 dotyczącej 

ekspozycji reklamy przy ul. Mor-
skiej 

10298/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
hali sportowej w celu zorganizo-
wania dekanalnego turnieju w pił-
kę noŜną w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 4 

10299/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
urządzeń geodezyjnych na po-
trzeby UMG wartości do 14.000 
EUR 

10300/09/V/M - ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na od-
danie w dzierŜawę nie na czas 
oznaczony od 1 maja 2009 roku 
do 30 września 2009 roku nieru-
chomości stanowiących własność 
Gminy Miast Gdyni, połoŜonych w 
Gdyni przy Alei Jana Pawła II, 
Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłow-
skiej, ul. Przebendowskich oraz ul. 
Zawiszy Czarnego 

10301/09/V/M - ustalenia warunków przetargu 
pisemnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierŜawę na czas 
oznaczony – okres 10 lat, nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy Placu Kaszubskim 1A w 
Gdyni 

10302/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem grupy teatral-
nej siedmiu uczniów z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni i 
opiekuna na XXX Światowe Finały 
konkursu „Odyseja Umysłu” do 
Iowa State University w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 

10303/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem czterech 
uczniów z III Liceum Ogólno-
kształcącego w Gdyni na XXX 
Światowe Finały konkursu „Odyse-
ja Umysłu” do Iowa State Universi-
ty w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki 

10304/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem ucznia z I 
Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Gdyni na XXX 
Światowe Finały konkursu „Odyse-
ja Umysłu” do Iowa State Universi-
ty w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki 

10305/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem ucznia z VI Li-
ceum Ogólnokształcącego w Gdy-
ni na XXX Światowe Finały kon-
kursu „Odyseja Umysłu” do Iowa 
State University w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki 
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10306/09/V/S - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne w 
trybie zapytania o cenę poniŜej 
206.000 EUR na dostawę mebli 
biurowych 

10307/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na autorski, artystyczny wy-
stęp zespołu muzycznego Johny 
Roger podczas Międzynarodo-
wych Targów Gdańskich w dniu 
17.04.2009 r. 

10308/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie zabudowy 
targowej na Gdańskie Targi Tury-
styczne odbywające się w dniach 
17 – 19.04. 2009 r. 

10309/09/V/O - wyraŜenia zgody na zmianę 
umowy nr KB/527/UO/30/W/2007 
dot. współdziałania Prezydenta 
Miasta Gdyni i Nadleśnictwa 
Gdańsk w zakresie ochrony zwie-
rzyny łownej 

10310/09/V/M - udzielenia zamówienia, w try-
bie z wolnej ręki, na dzierŜawę 
powierzchni reklamowej od firmy 
Clear Channel Poland na potrzeby 
letniej kampanii promującej miasto 

10311/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR na emisję spotu „Pies w wiel-
kim mieście” w CH „Batory” 

10312/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
9425/09/V/P dotyczącego opłat za 
prawo do dysponowania częstotli-
wością 

10313/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
usługi kalibracji i wzorcowania al-
kotestów, zakup aparatów fotogra-
ficznych i blokad samochodowych 
dla StraŜy Miejskiej w 2009r. do 14 
000 EUR 

10314/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracow-
ników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

10315/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi nt: ”Wydatki strukturalne w 
jednostkach samorządu terytorial-
nego” 

10316/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na organizację przyjęcia 
kapitańskiego w ramach regat 
„The Tall Ships’ Races 2009” 

10317/09/V/R - udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

10318/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na usłu-
gę powielenia dokumentacji zada-
nia: ,,Przebudowa stadionu piłkar-
skiego przy ulicy Olimpijskiej w 
Gdyni’’ 

10319/09/V/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie do 14.000 EUR 
na tłumaczenie pisemne z języka 
polskiego na język angielski "Ana-
lizy kosztów i korzyści projektu pn.: 
"Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni 

10320/09/V/M - likwidacji szamba wraz z pod-
łączeniem do sieci kanalizacji sa-
nitarnej i opracowania dokumenta-
cji technicznej dla budynku miesz-
kalnego połoŜnego przy ul. Wileń-
skiej 93 

 
2009-04-15: 

 
10321/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-

ni na rok 2009 
10322/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 

8930/09/V/K w sprawie ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2009 

10323/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K w sprawie ustalenia 
harmonogramu realizacji docho-
dów i wydatków budŜetu miasta 
Gdyni w 2009 r. 

 
2009-04-16: 

 
10324/09/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 

10219/09/V/O w sprawie organi-
zacji roku szkolnego 2009-2010 w 
prowadzonych przez miasto Gdy-
nię placówkach oświatowych 

 
2009-04-17: 

 
10325/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postę-

powania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na 
wykonanie zadania 
,,Zagospodarowanie terenu Na-
brzeŜa Pomorskiego – rejon ze-
społu pawilonów usługowych przy 
Al. Jana Pawła II w Gdyni” 

 
2009-04-21: 

 
10326/09/V/P - zorganizowania benefisu Gra-

Ŝyny Łobaszewskiej w dniu 15 
czerwca 2009 r. 

10327/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
organizację imprezy pn. „Cuda-
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wianki” w ramach „Gdynia Car-
nival” 

10328/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organiza-
cję „Majówki” 

10329/09/V/U - zamówienia wykonania aktu-
alizacji i uzupełnienia gminnej 
ewidencji zabytków dla Gdyni 

10330/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie robót polegających na 
wykonaniu oznakowania pionowe-
go ulicy Grenadierów w Gdyni 

10331/09/V/O - upowaŜnienia dla dyrektorów 
szkół na zawarcie umów zleceń z 
nauczycielami w ramach realizacji 
przez Gminę Miasto Gdynia Ogól-
nopolskiego programu rozwoju 
chórów szkolnych „Śpiewająca 
Polska” 

10332/09/V/O - wyrównania kwot wraz z od-
setkami wypłaconych pracodaw-
com w roku 2006 za dokształcanie 
pracowników młodocianych 

10333/09/V/S - powołania pełnomocników ds. 
wyborów do Parlamentu Europej-
skiego, zarządzonych na 7 czerw-
ca 2009 r. 

10334/09/V/S - wynajęcia auli na szkolenia 
członków obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego zarządzo-
nych na 7 czerwca 2009 roku 

10335/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na druk obwieszczenia 
Prezydenta Miasta o obwodach 
głosowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego zarządzo-
nych na 7 czerwca 2009 r. 

10336/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na prace związane z 
rozstawieniem tablic informacyj-
nych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, zarządzonych na 7 
czerwca 2009 roku 

10337/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wynajem lokali dla 
obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, zarządzonych na 7 
czerwca 2009 roku 

10338/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na aktualizację i roczny 
serwis oprogramowania do obsługi 
biblioteki zakładowej 

10339/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie projektu budowlano – wy-

konawczego modernizacji węzła 
c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej in-
stalacji c.o. w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 16 przy ul. Cha-
browej 43 w Gdyni 

10340/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę dla inwe-
stycji „Przebudowa budynku przy 
ul. Grabowo 2/Morska 89” 

10341/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Swarzewskiej 60 
w Gdyni 

10342/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Buraczanej , przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

10343/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10344/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Gospodarskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

10345/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10346/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Migdałowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

10347/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Spacerowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

10348/09/V/M - obniŜenia wywoławczej stawki 
czynszu najmu lokali uŜytkowych - 
garaŜy, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdynia, przezna-
czonych do oddania w najem po-
przez nieograniczony przetarg 
ustny 

10349/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlo-
wego zlokalizowanego na hali łu-
kowej – (boks nr 68) 

10350/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/19/MGG/19/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa 
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10351/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/20/MGG/20/D/dotyczącej eks-
pozycji reklamy przy Al. Zwycię-
stwa 

10352/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/23/MGG/23/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa 

10353/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na 
oznakowania nowej siedziby Cen-
trum Informacji Turystycznej przy 
ul. 10-go Lutego 24 

10354/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie do 14.000 EUR 
na realizację wybranych działań w 
ramach opracowanego projektu 
„Szlak Kulinarny Gdyni” 

10355/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, publikację re-
klamy zlotu Ŝaglowców w Gdyni 
„The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
nia” w Magazynie Gdańsk 

10356/09/V/M - otwarcia postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego o 
udzielenie zamówienie publiczne-
go, powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
kwoty 206.000 EUR, na dostawę i 
montaŜ flagowego masztu stalo-
wego 

10357/09/V/R - udzielenia upowaŜnienia do 
wydawania decyzji administracyj-
nych, w indywidualnych sprawach 
z zakresu pomocy społecznej, na-
leŜących do właściwości powiatu 

10358/09/V/R - ustalenia średniego miesięcz-
nego kosztu utrzymania w domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąŜy 

10359/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na zakup nagród dla laureatów 
międzyszkolnych konkursów przy-
rodniczych realizowanych w ra-
mach projektu edukacji ekologicz-
nej pt. „W pogoni za cywilizacją – 
w harmonii z przyrodą. Organizmy 
synantropijne” organizowanych 
przez Oddział Miejski Ligii Ochro-
ny Przyrody w Gdyni 

10360/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
SK/304/OZ/7-W/2009 z dnia 10 lu-
tego 2009r. 

10361/09/V/R - wyraŜenia zgody na organiza-
cję i przeprowadzenie X Walnego 
Zebrania członków Stowarzysze-
nia Miast Autostrady Bursztynowej 
z siedzibą w Gdyni 

10362/09/V/P - promocji miasta przez Akade-
mię Morską 

10363/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisa-
nie decyzji o pozwoleniu na roz-
biórkę obiektów oraz na budowę 
inwestycji pn.: „Rozbudowa Po-
morskiego Parku Naukowo – 
Technologicznego w Gdyni przy 
Al. Zwycięstwa 96/98” 

10364/09/V/M - zmiany wykazów nr 
571/2009/V/M, 572/2009/V/M, 
573/2009/V/M i 574/2009/V/M sta-
nowiących załączniki do zarzą-
dzenia nr 9880/08/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 17 marca 
2009 roku 

10365/09/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

10366/09/V/M - nabycia na rzecz Gminy Mia-
sta Gdyni nakładów poniesionych 
na wybudowanie lokalu uŜytkowe-
go –garaŜu numer 13 na gruncie 
stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Batorego 

10367/09/V/M - pokrycia z budŜetu Miasta 
kosztów związanych z postępo-
waniem o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. I Armii Wojska Polskiego 

10368/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

10369/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

10370/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

10371/09/V/O - dofinansowania organizacji 
wojewódzkiego etapu konkursu 
„Matematyka i przyroda dla klas 
V”, którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni 

10372/09/V/O - dofinansowania projektu edu-
kacyjno – wychowawczego „Po-
znam zanim zobaczę – z wizytą w 
stolicach krajów europejskich” re-
alizowanego przez rodziców, 
uczniów i nauczycieli z Gimnazjum 
nr 4 w Gdyni 

10373/09/V/O - dofinansowania organizacji 
festiwalu piosenki „Śpiewaj z na-
mi” dla uczniów szkół i placówek 
szkolnictwa specjalnego, którego 
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organizatorem jest Zespół Szkół 
Specjalnych nr 17 w Gdyni 

10374/09/V/P - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograni-
czonego na organizację cateringu 
podczas przyjęcia dla załóg 
uczestniczących w regatach The 
Tall Ships’ Races 2009 

10375/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/593/OZ/19-w/2007 z dn. 25 
kwietnia 2007 

10376/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracow-
ników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

10377/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracow-
ników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

10378/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na realizację za-
dania dotyczącego wspomagania 
rozwoju dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym z dysfunk-
cjami psychoruchowymi, realizo-
wanego na terenie Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdy-
ni 

10379/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na realizację za-
dania dotyczącego wsparcia psy-
chologicznego kobiet po leczeniu 
raka piersi i zapobiegania obrzę-
kom limfatycznym 

10380/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na realizację za-
dania dotyczącego pomocy oso-
bom niepełnosprawnym i integracji 
środowiska inwalidów wojennych, 
mieszkańców Gdyni 

10381/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
9863/09/V/P dotyczącego organi-
zacji gali X edycji konkursu „Gdy-
nia bez barier” w dniu 29 maja 
2009 roku 

10382/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni w II Festiwalu Te-
atrów Muzycznych w Gdyni 

10383/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/228/OK/29/W/2009 z dnia 5 
marca 2009 r. pomiędzy Gminą 
Gdynia a Polskim Stowarzysze-
niem Przyjaciół Muzyki Dawnej 

10384/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
8919/09/V/S dotyczącego zabez-
pieczenia środków na rozliczanie 
kosztów energii elektrycznej do-
starczanej do budynku OSP Wicz-
lino w 2009 roku 

10385/09/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do poro-
zumienia z PKT sp. z o.o. z dnia 
26 marca 2009 r. dotyczącego 
współdziałania przy przygotowaniu 
i realizacji przedsięwzięcia pn: 
„Rozwój proekologicznego trans-
portu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta 

10386/09/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” 

10387/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na organizację festynu „Pies w 
Wielkim Mieście” 

10388/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie toreb ekologicznych 

10389/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
10168/09/V/P w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy prezyden-
tem miasta Gdyni a KW Policji w 
Gdańsku w sprawie dofinansowa-
nia kosztów funkcjonowania policji 
na terenie miasta Gdyni w roku 
2009 

10390/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów eliminacji woje-
wódzkich XXXVII Ogólnopolskiego 
MłodzieŜowego Turnieju Tury-
styczno-Krajoznawczego, którego 
organizatorem jest SP nr 16 w 
Gdyni 

10391/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy 
miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Rybaków 

10392/09/V/S - zakupu literatury fachowej i 
prenumeraty czasopism specjali-
stycznych dla UM Gdyni w 2009 
roku 

10393/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdy-
ni na rok 2009 

10394/09/V/K - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K w 
sprawie ustalenia układu wyko-
nawczego budŜetu miasta Gdyni 
na 2009 rok 

10395/09/V/K - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K w 
sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków 
budŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 
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10396/09/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści 
regulaminu otwartego konkursu 
ofert dotyczącego organizacji i re-
alizacji pikniku rodzinnego w Or-
łowie w dniu 10 lipca 2009 r. 

10397/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie kubków z nadru-
kiem okolicznościowym oraz logo 
Gdyni i hasłem „matura 2009” 

10398/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10223/09/V/M dotyczącego udzie-
lenia zamówienia do kwoty 14.00 
EUR na zakup 200 egzemplarzy 
miesięcznika FORBES nr 04/2009 

10399/09/V/S - zakupu stroju słuŜbowego dla 
pracowników kancelarii ogólnej i 
sali obsługi mieszkańców 

10400/09/V/P - współorganizacji konkursu 
10401/09/V/U - wszczęcia postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości powyŜej 206.000 
EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej zin-
tegrowanego systemu zarządzania 
ruchem TRISTAR dla przedsię-
wzięcia pn: „Usprawnienie ruchu 
transportu miejskiego w obszarze 
centralnym Trójmiasta z zastoso-
waniem Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

10402/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
wykonanie robót dodatkowych 
związanych z rozbudową cmenta-
rza komunalnego w Gdyni przy ul. 
Spokojnej 

10403/09/V/U - zmiany treści umowy dot. za-
dania pn. „Rozbudowa cmentarza 
komunalnego w Gdyni przy ul. 
Spokojnej” 

10404/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na wykonanie prac pro-
jektowych związanych z podgrze-
waniem płyty boiska stadionu rug-
by przy ul. Sportowej w Gdyni 

10405/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego powyŜej 14.000 EUR a 
poniŜej 206.000 EUR na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwaran-
cji zadania „Rozbudowa ulicy 
Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej 
wraz z parkingiem przy ulicy Wi-
leńskiej w Gdyni” 

10406/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograni-
czonego powyŜej 14.000 EUR a 

poniŜej 5.150.000 EUR na wyko-
nanie zadania „I etap remontu 
Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej 
6 w Gdyni” 

10407/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na organizację finału II 
edycji konkursu „Jak Ŝyć w przy-
jaźni” 

10408/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na realizację za-
dania dotyczącego wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci nie-
widomych i słabowidzących 

10409/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie opraco-
wania analizy prawno-
ekonomicznej dotyczącej funkcjo-
nowania „Portu Lotniczego Gdynia 
Kosakowo” sp. z o.o. 

10410/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
/Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o./ 

10411/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
/Nordea Bank Polska S.A./ 

10412/09/V/M - otwarcia postępowania, w 
trybie zapytania o cenę, o udziele-
nie zamówienia publicznego, po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej kwoty 
206.000 EUR, na druk plakatów 
wielkoformatowych 

10413/09/V/R - zawarcia porozumienia z fun-
dacją Marcus z siedzibą w Gdań-
sku na realizację zadania polega-
jącego na zapewnieniu jednego 
miejsca dla osoby niepełnospraw-
nej intelektualnie w środowisko-
wym domu samopomocy 

 
2009-04-27: 

 
10414/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 

do wyłoŜonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnic Mały Kack i 
Wielki Kack w Gdyni, terenu poło-
Ŝonego na zachód od ul. Sopoc-
kiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego 

10415/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na peł-
nienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej i utwardze-
nie nawierzchni w ulicy Górniczej 
w Gdyni” oraz wykonanie doku-
mentacji projektowej odwodnienia 
przy ulicy Lipowej 

10416/09/V/U - zobowiązania do wniesienia 
opłaty sądowej z tytułu uzyskania 
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odpisu wyroku sądowego w spra-
wie Firmy WielobranŜowej „POL-
COURT” - Gmina Miasta Gdyni na 
zadaniu: „Stadion rugby z zaple-
czem socjalnym” w Gdyni 

10417/09/V/U - zmiany treści umowy z inicjato-
rem na wykonanie robót na zada-
niu pn. „Budowa kolektora desz-
czowego w ulicy Starodworcowej 
w Gdyni” realizowanym w trybie 
Lokalnych Inicjatyw Inwestycyj-
nych 

10418/09/V/U - akceptacji odstąpienia od 
umowy z inicjatorem dot. budowy 
odcinka kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Wiczlińskiej w Gdyni 

10419/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
3308/07/V/U dotyczącego udziele-
nia zamówienia publicznego do 14 
000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy drogi oznaczonej symbolem 
33KD-D w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Mały Kack, rejon 
ulic Stryjskiej i ŁuŜyckiej 

10420/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
769/07/V/U dotyczącego udziele-
nia zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy ul. No-
wej ŁuŜyckiej w Gdyni wraz z mo-
stem na rzece Kaczej i infrastruk-
turą techniczną oraz przebudową 
skrzyŜowania ul. Wrocławskiej z 
ul. Wielkopolską 

10421/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
boiska piłkarskiego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w 
Gdyni dla Klubu Sportowego 
SZTORM 

10422/09/V/O - dofinansowania pobytu dele-
gacji francuskiej z Liceum Saint 
Géneviẻve w Bolbec we Francji, w 
ramach współpracy międzyszkol-
nej z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Gdyni 

10423/09/V/O - przyjęcia ogólnych zasad kon-
traktowania z organizacjami poza-
rządowymi prowadzącymi świetlice 
socjoterapeutyczn 

10424/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na 
przeprowadzenie jednodniowego 
szkolenia stacjonarnego nt: „Ko-
deks postępowania administracyj-
nego” dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w ramach projektu n: 
”Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w Urzędzie 

Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” 

10425/09/V/S - wyraŜenia zgody na wymianę 
uszkodzonych drzwi prowadzą-
cych do biblioteki Urzędu Miasta 
Gdyni 

10426/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
kompletu pokrowców do samo-
chodu słuŜbowego Renault Traffic 

10427/09/V/S - wyraŜenia zgody na przebu-
dowę wnęki i wykonanie zabudo-
wy meblowej na II i III piętrze bu-
dynku przy Al. Marszałka Piłsud-
skiego 52/54 z przeznaczeniem na 
pomieszczenia do archiwizacji akt 

10428/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na dzierŜawę aparatów 
telefonicznych 

10429/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na przeniesienie modułu 
centrali telefonicznej 

10430/09/V/S - zakupu usługi dostępu do sieci 
Internet i TASK 

10431/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usługi dostępu do In-
ternetu dla Centrum Informacji Tu-
rystycznej 

10432/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na dzierŜawę łącza 
transmisji głosowej 

10433/09/V/S - przeprowadzenia okresowych i 
psychologicznych badań lekar-
skich członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

10434/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Boh. Starówki Warszaw-
skiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10435/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
Kolonii przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10436/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Morskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10437/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Olkuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

10438/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wrocławskiej 93 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 
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10439/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wrocławskiej 93 przezna-
czonej do wydzierŜawienia (me-
chanika samochodowa - zakłada-
nie gazowych i alarmowych insta-
lacji samochodowych) 

10440/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wrocławskiej 93 przezna-
czonej do wydzierŜawienia (ko-
walstwo artystyczne) 

10441/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Sandomierskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10442/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Szarych Szeregów prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10443/09/V/M - pokrycia z budŜetu miasta 
kosztów związanych z postępo-
waniem o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Siemiradzkiego, wraz z 
odsetkami 

10444/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/21/MGG/21/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa - dz.nr 956/168 KM 75 

10445/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/34/MGG/34/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Nowo-
wiczlińskiej 

10446/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/35/MGG/35/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Nowo-
wiczlińskiej 

10447/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/36/MGG/36/D/ dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Rolni-
czej 

10448/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/37/MGG/37/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

10449/09/V/M - organizacji IX Międzynarodo-
wego Forum Gospodarczego 

10450/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
świadczeń w ramach objęcia przez 
Gazetę Wyborczą roli partnera 
prasowego zlotu Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

10451/09/V/R - upowaŜnienia do popisania 
aneksu Nr 5/09 z dnia 02.01.2001 
zawartej z fundacją „JARPOS” sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku w 

sprawie udostępnienia miejsc 
mieszkańcom Gdyni w Integracyj-
nym Domu Opieki „Za Sosnami” w 
Gdańsku 

10452/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego 
oraz projektu plakatów pt. „Majów-
ka w Gdyni” 

10453/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 7 w Gdyni oraz ustale-
nia trybu wyłaniania przedstawicie-
li: rady pedagogicznej oraz rodzi-
ców wychowanków, celem powo-
łania komisji konkursowej 

10454/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 8 „Pluszowy Misiaczek” 
w Gdyni oraz ustalenia trybu wyła-
niania przedstawicieli: rady peda-
gogicznej oraz rodziców wycho-
wanków, celem powołania komisji 
konkursowej 

10455/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 25 w Gdyni oraz usta-
lenia trybu wyłaniania przedstawi-
cieli: rady pedagogicznej oraz ro-
dziców wychowanków, celem po-
wołania komisji konkursowej 

10456/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 36 w Gdyni oraz usta-
lenia trybu wyłaniania przedstawi-
cieli: rady pedagogicznej oraz ro-
dziców wychowanków, celem po-
wołania komisji konkursowej 

10457/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 48 w Gdyni oraz usta-
lenia trybu wyłaniania przedstawi-
cieli: rady pedagogicznej oraz ro-
dziców wychowanków, celem po-
wołania komisji konkursowej 

10458/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gdy-
ni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicz-
nej oraz rodziców uczniów, celem 
powołania komisji konkursowej 

10459/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdy-
ni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicz-
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nej oraz rodziców uczniów, celem 
powołania komisji konkursowej 

10460/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Gdy-
ni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicz-
nej oraz rodziców uczniów, celem 
powołania komisji konkursowej 

10461/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum Nr 11 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyła-
niania przedstawicieli: rady peda-
gogicznej oraz rodziców uczniów, 
celem powołania komisji konkur-
sowej 

10462/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyła-
niania przedstawicieli: rady peda-
gogicznej oraz rodziców uczniów, 
celem powołania komisji konkur-
sowej 

10463/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 
37 w Gdyni oraz ustalenia trybu 
wyłaniania przedstawicieli: rady 
pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

10464/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodo-
wych Nr 1 w Gdyni oraz ustalenia 
trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

10465/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Usługo-
wych w Gdyni oraz ustalenia trybu 
wyłaniania przedstawicieli: rady 
pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

10466/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Specjal-
nych Nr 17 w Gdyni oraz ustalenia 
trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

10467/09/V/O - przeprowadzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko 
dyrektora Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Gdyni 

10468/09/V/O - częściowego zrekompensowa-
nia kosztów dowozu dziecka nie-
pełnosprawnego z Gdyni do Ze-
społu Szkół Specjalnych w Sopo-
cie 

10469/09/V/O - dofinansowania kosztów zwią-
zanych z wyjazdem uczniów i pra-
cowników szkoły Zespołu Szkół Nr 
11 w Gdyni do Szwecji w ramach 
nawiązanej współpracy 

10470/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nie-
ograniczonego przetargu ustnego 
na najem lokali uŜytkowych 

10471/09/V/K - akceptacji zmiany treści umo-
wy w zakresie wyceny technicznej 
pojazdów samochodowych przeję-
tych na rzecz Gminy na podstawie 
art. 50 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym 

10472/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej 
naleŜności „Rewar” sp. z o.o. za 
korzystanie z lokalu uŜytkowego 

10473/09/V/S - wyraŜenia zgody na ubezpie-
czenie samochodu słuŜbowego 
Ford F600 do 14.000 EUR oraz 
akceptacji wyboru oferenta 

10474/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
faksów oraz kserokopiarek Canon 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 
roku 

10475/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlo-
wego o powierzchni 9,6 m², zloka-
lizowanego na placu targowym 
(boks nr 348) 

10476/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlo-
wego o powierzchni 9,6 m², zloka-
lizowanego na placu targowym 
(boks nr 233) 

10477/09/V/M - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
do 5.150.000 EUR na wymianę 
stolarki okiennej w budynku Ze-
społu Szkół Nr 6 przy ul. Wrocław-
skiej i w Technikum Transporto-
wym przy Al. Zwycięstwa 194 w 
Gdyni 

10478/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni w 2009 
roku 

10479/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie 5.000 sztuk balo-
nów z logo Gdyni 

10480/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie 500 sztuk plakatów 
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reklamujących festyn edukacyjny 
„Pies w wielkim mieście” 

10481/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie projektów gra-
ficznych promujących letnią kam-
panię reklamową 

10482/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nie-
ruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 
1308/193 na km 58, przeznaczo-
nej pod przebudowę Węzła Św. 
Maksymiliana i ul. Świętojańskiej 
wraz z budową tunelu drogowego 
pop Drogę Gdyńską 

10483/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
9010/09/V/P na opracowania pro-
jektu organizacji ruchu drogowego 
na czas trwania zlotu Ŝaglowców 
„The Tall Chips Races 2009” oraz 
festiwalu „Heineken Opener Fe-
stiwal 2009” w Gdyni 

10484/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
organizację „Majówki” 

10485/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie 
– Demptowo festynu rodzinnego w 
dniu 3 maja na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 16 w Gdyni 

10486/09/V/S - wyraŜenia zgody na serwis i 
konserwację regałów przesuwa-
nych o wartości do 14.000 EUR 

10487/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na tłumaczenie z j. nie-
mieckiego na j. polski dokumenta-
cji związanej z realizacją projektu 
badawczego „Miasta Gdynia w 
okresie II wojny światowej” 

10488/09/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜ 
wystawy w Galerii Ratusz 

10489/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie kubków stanowią-
cych nagrody w konkursie „Zapra-
szamy ptaki do Gdyni” 

10490/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-
ni na rok 2009 

10491/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu 
miasta Gdyni na 2009 rok 

10492/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu realizacji docho-
dów i wydatków budŜetu miasta 
Gdyni w 2009 r. 

10493/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie okablo-

wania strukturalnego i sieci elek-
trycznej w pomieszczeniach na VI 
piętrze budynku przy ul. 10 Lutego 
24 

10494/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup sprzętu kom-
puterowego dla Centrum Informa-
cji Turystycznej 

10495/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
10374/09/V/P z dnia 21 kwietnia 
2009 r. 

10496/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie aktualizacji projektów bu-
dowlanych i wykonawczych budo-
wy parkingu przy ul. Wileńskiej w 
Gdyni 

10497/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 
9571/09/V/U dotyczącego udziele-
nia zamówienia do 14.000 EUR na 
przesyłanie i sprzedaŜ energii 
elektrycznej w roku 2009 dla prze-
pompowni ścieków, zlokalizowanej 
przy Bulwarze nadmorskim w 
Gdyni 

10498/09/V/P - wynajmu miejsca pod maszt 
antenowy 

10499/09/V/P - wykonania projektu graficzne-
go i druku raportu ze współpracy 
Gdyni z organizacjami pozarzą-
dowymi za rok 2008 

10500/09/V/P - pokrycia części kosztów wyko-
nania statuetek na nagrody – Tall 
Ships` Races Gdynia 2009 

10501/09/V/P - organizacji obiadu dla przed-
stawicieli gdyńskich miast sio-
strzanych uczestniczących w XVII 
Igrzyskach Miast Bliźniaczych 

10502/09/V/P - zawarcia umów uŜyczenia 
miejsca na instalację sieci i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych monito-
ringu wizyjnego 

10503/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9157/09/V/M dotyczącego wyra-
Ŝenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budyn-
ku przy ul. Sandomierskiej 5 w 
Gdyni 

10504/09/V/M - wystąpienia o decyzję o po-
zwolenie na wykonanie adaptacji 
pomieszczeń gminnych na lokale 
mieszkalne w budynku przy ul. 
Chrzanowskiego 14 w Gdyni 

10505/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. batalionów 
Chłopskich 19-25 w Gdyni 

10506/09/V/O - wyraŜenia zgody na zlecenie w 
trybie zamówienia publicznego do 
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14.000 EUR wykonania badań ja-
kości wód rzeki Kaczej 

10507/09/V/M - zlecenia o kwoty 14.000 EUR, 
wykonania, montaŜu i demontaŜu 
baneru z reklamą The Tall Ships` 
Races 2009 Gdynia na nośniku w 
Gdyni-Orłowie 

10508/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
świadczeń w ramach objęcia przez 
magazyn „śagle” roli partnera pra-
sowego zlotu Ŝaglowców The Tall 
Ships` Races 2009 Gdynia 

10509/09/V/M - sprostowania omyłki pisarskiej 
w zarządzeniu 10311/09/V/M z 
dnia 14 kwietnia 2009 roku 

10510/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie grawerowania 
identyfikatorów dla psów w ra-
mach programu „Pies w wielkim 
mieście” 

10511/09/V/P - naprawy sterowników pojaz-
dowych GPS 

10512/09/V/S - zmiany Regulaminu organiza-
cyjnego Urzędu Miasta Gdyni 

10513/09/V/S - zmiany zarządzenie nr 
17/2000/III Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w 
sprawie określenia struktury we-
wnętrznej wydziałów i zadań refe-
ratów Urzędu Miasta Gdyni 

10514/09/V/S - szczegółowego podziału zadań 
pomiędzy Prezydentem, Wicepre-
zydentami, Sekretarzem i Skarbni-
kiem Miasta Gdyni 

10515/09/V/M - udzielenia zamówienia, w try-
bie zapytania o cenę, do kwoty 
206.000 EUR, na wykonanie druku 
2220 plakatów wielkoformatowych 
na nośniki letniej kampanii promo-
cyjnej miasta Gdyni 

10516/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni w 2009 
r. 

10517/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk 4.500 ulotek tema-
tycznych „Pies w wielkim mieście” 

10518/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/83/UI/34/W/2007 z dnia 
14.02.2007 r. na wykonanie do-
kumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy ul. Nowej 
ŁuŜyckiej w Gdyni wraz z mostem 
na rzece Kaczej i infrastrukturą 
techniczną oraz przebudową 
skrzyŜowania ul. Wrocławskiej z 
ul. Wielkopolską 

10519/09/V/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na opracowanie wielo-

branŜowej koncepcji i wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej parkingu podziem-
nego wraz z fragmentem placu 
nad nim przy ul. Armii Krajowej 
oraz Zawiszy, w ramach opraco-
wywanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn: „Centrum Kultu-
ry – Park Rady Europy w Gdyni” 

10520/09/V/M - budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z podłączeniem do 
pawilonów przy Al. Jana Pawła II 

 
2009-04-29: 

 
10521/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postę-

powania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na usługę wykonania nasa-
dzeń rekompensacyjnych na tere-
nie Gdyni wraz z trzyletnią pielę-
gnacją 

10522/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograni-
czonego od 5.150.000 EUR na 
wykonanie zadania ,,Rozbudowa 
ul. Bosmańskiej i Nasypowej z 
przebudową kanalizacji deszczo-
wej w ul. Unruga w Gdyni” 

10523/09/V/U - akceptacji zmiany treści poro-
zumienia z dnia 24.12.2008 r. za-
wartego pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a firmą NORD Investments 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Chmielnej 26 

10524/09/V/U - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograni-
czonego powyŜej 206.000 EUR a 
poniŜej 5.150.000 EUR na wybór 
wykonawcy robót budowlanych 
obejmujących: ,,Rozbudowę ulicy 
Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej 
wraz z parkingiem przy ul. Wileń-
skiej’’ 

10525/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/421/UI/136/W/2007 na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo - kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy 
Chwarznieńskiej wraz z jej prze-
dłuŜeniem do ul. Chwaszczyńskiej 
w Gdyni” 

10526/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/256/UI/78/W/2007 na 
wykonanie zadania pn. „Geode-
zyjne wydzielenie nieruchomości 
przeznaczonych pod rozbudowę 
ulicy Chwarznieńskiej i budowę 
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ulicy Jana Nowaka-
Jeziorańskiego” 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [202] – 2009-04-15 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie porozumienia z mieszkańcami 
dzielnicy na temat budowy Trasy Kwiatkow-
skiego – odpowiedź 24.04.2009. 

2. [203] – 2009-04-15 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie funkcjonowania klubów reprezentu-
jących miasto na GOSiRze – odpowiedź 
24.04.09. 

3. [204] – 2009-04-15 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie koloru krzeseł na stadionie miejskim 
– odpowiedź 24.04.09. 

4. [205] – 2009-04-15 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie wspierania przez OPEC Gdynia 
konferencji politycznej – odpowiedź 29.04.09. 

5. [206] – 2009-04-20 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przebudowy kanalizacji sanitarnej 
na Pl. Dworcowym w Gdyni Chyloni - odpo-
wiedź 18.05.09. 

6. [207] – 2009-04-20 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wysiedlenia lokatorów budynków 
komunalnych przy Al. Zwycięstwa 30 i 30A – 
odpowiedź 15.05.09. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ 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-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa     
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
27.05., godz. 11.45 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:     
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:   
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   
Komisja Sportu i Rekreacji:     
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 
17.04.09., godz. 17.00   
_____________________________________________ 
 

 


