
 1

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 60 

16 października 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.10.09, godz. 12.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 22 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM:  

2. Sytuacja w SM Na Wzgórzu,  
3. Korespondencja 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Babie Doły i Oksywie w Gdyni, rejon 
ulic Zielonej i Dickmana, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Ki-
lońskiego, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Kamiennej Góry w Gdyni, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, re-
jon ulic Hryniewieckiego, Waszyngtona i Alei 
Jana Pawła II, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

wniesionego przez Grzegorza Ślusarczyka, do-
tyczącego uchwały Nr XXIV/566/08 Rady 
Miasta Gdyni z 22 października 2008 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na za-
chód od ul. Łęczyckiej, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• wyraŜenie zgody na pokrycie udziałów w pod-

wyŜszonym kapitale zakładowym Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni, wkładem niepienięŜnym 
(aport) w postaci prawa własności nieruchomo-
ści zabudowanych przepompowniami, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębior-

ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, opróŜniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych, 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich czę-
ści, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzęta-
mi, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Miętowej w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 

własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przy ul. Miodowej, 

opinia pozytywna – 5/0/0 
• nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy 
ul. Piotra Skargi i ul. Henryka Siemiradzkiego. 

opinia pozytywna – 5/0/0 
Ad. 2 
Sytuację w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” 
omówił prezes tej Spółdzielni, pan Jacek Benert. Przybli-
Ŝył on zwłaszcza punkt widzenia SM w sprawie za-
mknięcia ul. Białowieskiej. 
Główny spór pomiędzy miastem a SM dotyczy uregulo-
wania stanów prawnych. SM od podstaw zbudowała 
osiedle na Dąbrowie, którego infrastrukturę powinno 
przejąć miasto. Drogi osiedlowe zyskały status dróg 
gminnych i tym samym gmina stała się ich właścicielem; 
tymczasem, odkąd SM zwróciła się do miasta o odszko-
dowanie za przejęte drogi, miasto twierdzi, Ŝe drogi nie 
zostały przejęte ex lege i Ŝe chętnie je przejmie, ale bez 
odszkodowania. W tej sytuacji – skoro nie są to drogi 
gminne a wewnętrzne osiedlowe – SM ma pełne prawo 
zamknąć je dla ruchu publicznego. Ostateczne rozstrzy-
gnięcie sporu mógłby przynieść wyrok sądowy, ale mia-
sto nie chce podać SM do sądu, spółdzielnia równieŜ (z 
racji wysokich kosztów) nie podejmuje Ŝadnych kroków.  
Komisja wysłuchała informacji pana prezesa i poprosiła, 
aby udostępnił on najwaŜniejsze dokumenty w formie 
czy to elektronicznej, czy to kserokopii, aby kaŜdy z 
członków mógł się na spokojnie zapoznać ze stanem 
faktycznym. 
Ad. 3 
Przewodniczący poinformował o korespondencji, która 
nadeszła do komisji. 
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Ad. 4 
Przewodniczący poinformował o posiedzeniu KZG, na 
którym omawiano sytuację w PEWiK. Zdecydowano 
zaprosić przedstawiciela PEWiK na jedno z najbliŜszych 
posiedzeń komisji, aby zapoznać członków z planami 
PEWiK na najbliŜsze 3 lata. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 28 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

nia, 
3. Sprawy bieŜące (ustalenie kandydatów do Ra-

dy Muzeum na następną kadencję). 
4. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Komisja rekomendowała następujących kandydatów do 
rady muzeum: 

1. radną Joannę Zielińską 
2. radną Beatę Łęgowską 
3. radną Mirosławę Borusewicz. 

Wszystkie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. 
Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 4 
R. Marek Zabiegałowski przypomniał temat tablicy 
poświęconej Iwo Galowi, która znajduje się przy Teatrze 
Muzycznym. Wydz. Kultury poinformował, Ŝe tablica 
jest w trakcie montowania. 
Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia na 
15.10, godz. 15.30, z udziałem dyrektora Teatru Miej-
skiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedsta-
wiciela Wydziału Kultury. Temat – budŜet na 2010 r. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 29 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

3. Omówienie wyników sportu młodzieŜowego w 
2008 roku, 

4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 2 
Komisja nie zaopiniowała Ŝadnych projektów uchwał. 
Ad. 3 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyniki sportu 
szkolnego (dzieci i młodzieŜy) w 2008 roku. Na tle miast 
o porównywalnej wielkości Gdynia wypada dość dobrze, 
nieco powyŜej średniej. Znacznie lepsze wyniki osiągają 
miasta, w których zlokalizowane są AWF-y.  
Szczegółowa informacja o wynikach jest załączona do 
protokołu. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 27 października, godz. 15.30. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-09-15: 

 
12093/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 

KB/286/UI/76/W/2009 z dnia 15.04.2009 
r. na wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z częścią kosztory-
sową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbu-
dowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni” 

12094/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ust-
nego nieograniczonego na oddanie w 
dzierŜawę na czas oznaczony – okres 3 
lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Rybaków w Gdyni 

12095/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12096/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12097/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR wy-
konania znaczków metalowych z herbem 
Miasta Gdyni 

12098/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR na 
druk dwustronicowej broszury z informa-
torem turystycznym i mapą Gdyni 

12099/09/V/M - zamówienia do 14.000 EUR na 
wykonanie ścianki reklamowej oraz 4 re-
klam przenośnych typu roll-up 

12100/09/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR na 
wykonanie grawerowania identyfikatorów 
dla psów w ramach programu „pies w 
wielkim mieście” 

12101/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
wynajmu słupów oświetleniowych zloka-
lizowanych na terenie Gminy Gdynia w 
celu zamontowania flag 34. Festiwalu 
Polskich Filmów fabularnych 

12102/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na konsultacjach 
na rzecz wydziałów UMG, koordynacji i 
opiniowania rozwiązań branŜy urbani-
stycznej, komunikacyjnej i technologicz-
nej lotniska Gdynia-Kosakowo, efektem 
czego będzie opracowanie opinii zawie-
rającej zbiorcze opracowanie urbani-
styczno-architektoniczne, komunikacyjne 
i technologiczne wraz z propozycją eta-
powania inwestycji 

12103/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na przygotowanie wyjazdu gdyńskiej de-
legacji na Pomorskie Forum Inicjatyw 
Pozarządowych 

12104/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
deratyzacji w budynku UMG w 2009 r. 

12105/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie robót do-
datkowych związanych z inwestycją pn.; 
„Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni” 
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2009-09-16: 
 
12106/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EU-

RO, na emisję spotu radiowego promu-
jącego Europejski Dzień bez Samocho-
du w Gdyni 

12107/09/V/P - wykonania sesji zdjęciowej 
 

2009-09-17: 
 
12108/09/V/P - organizacji wizyty studyjnej delegacji 

z Gruzji w Gdyni 
 

2009-09-21: 
 

12109/09/V/S - powołania pełnomocnika Prezyden-
ta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowero-
wej 

 
2009-09-22: 

 
12110/09/V/P - druku plakatów informujących o 

obchodach Dni Papieskich 
12111/09/V/P - druku plakatów informujących o 

Marszu RóŜowej WstąŜki 
12112/09/V/O - akceptacji zmiany umowy zawartej z 

Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki 
i Terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilome-
trów na 2009 r. z tytułu uŜywania wła-
snego samochodu osobowego do celów 
słuŜbowych 

12113/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 
11454/09/V/S z dnia 21 lipca 2009 r. w 
sprawie ustalenia Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w 
kwiatach 2009” 

12114/09/V/M - wzmocnienia ścian fundamento-
wych dwóch budynków mieszkalnych 
przy ul. Węglowej 20 i ul. Słowackiego 
53 w Gdyni 

12115/09/V/M - wykonania odwodnienia terenu 
gminnego przy ul. Partyzantów nr 39 
blok I w Gdyni 

12116/09/V/M - wymiany piasku w piaskownicach 
na placach zabaw będących w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych nr 
4 w Gdyni 

12117/09/V/M - pokrycia kosztów ogrzewania w 
lokalach mieszkalnych (pustostany) przy 
Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni 

12118/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Batalionów Chłopskich 

12119/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świętojańskiej 

12120/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 

12121/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Abrahama 

12122/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 

12123/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. śelaznej 

12124/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Powstania Śląskiego 

12125/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Słonecznej 75 

12126/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie gdyńskich 
kalendarzy ksiąŜkowych na 2010 r. 

12127/09/V/U - dokonania płatności stanowiącej 
pokrycie części kosztów dokumentacji 
niezbędnej do złoŜenia wniosku o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia ze źródeł 
zewnętrznych na mocy Porozumienia z 
dnia 16 listopada 2006 r. zawartego po-
między Gminą Miasta Gdyni, Gminą 
Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu, 
którego przedmiotem jest wdroŜenie pro-
jektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-
2013” 

12128/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi skanowania zasobów 
dokumentacji teczek kierowców 

12129/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Chylońskiej 116 
A przeznaczonej do wydzierŜawienia i 
zmiany umowy dzierŜawy nr MG-
I/88/D/04 z dnia 29 października 2004 r. 

12130/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządze-
nia wielofunkcyjnego SHARP dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

12131/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup części 
zamiennych do kserokopiarki Canon dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

12132/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
autorstwa Ryszarda Markiewicza „Wo-
jenne wspomnienia mieszkańca Gdyni” 

12133/09/V/P - organizacji imprezy pt. „Kabaretowa 
Noc Listopadowa - Gdynia 2009” 

12134/09/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z organizacją przez Szkołę Pod-
stawową nr 23 w Gdyni międzynarodo-
wego spotkania uczniów i nauczycieli z 
róŜnych krajów w ramach Programu 
Comenius 

12135/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana za-
jęć artystyczno-naukowych oraz spotkań 
integracyjnych w ramach realizacji pro-
jektu:„Mobilny Klub Odkrywców ze 
Wzgórza”, który uzyskał dofinansowanie 
w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po 
godzinach” 

12136/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR 
na usługę – audit pośredni Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2001 w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

12137/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

12138/09/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

12139/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót 
związanych ze wzmocnieniem stropu 
Ŝelbetowego według zamiennego projek-
tu opracowanego przez PAN w Zespole 
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Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60 w 
Gdyni 

12140/09/V/P - uruchomienia środków finansowych 
na Nagrodę im. Profesora Romualda 
Szczęsnego, przyznawaną przez Prezy-
denta Miasta Gdyni dla autorów najlep-
szych prac dyplomowych w zakresie 
nowych technologii, wykonanych na Poli-
technice Gdańskiej 

12141/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
12019/09/V/P z dnia 10 września 2009r 
w sprawie zorganizowania wystawy 
„ARTYŚCI Portrety ostatniego stulecia” 

12142/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia – Redłowo festynu rodzin-
nego na terenie Szkoły Podstawowej nr 
34 w Gdyni- Redłowie ul. Cylkowskiego 
5 

12143/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk 400 plakatów promujących wy-
darzenie „Kulinarny Weekend Gdyni” 

12144/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne, powyŜej 14000 EUR a 
do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki, 
na realizację promocji Gdyni przez 
Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 

12145/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

12146/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na nagłośnienie 
podczas okolicznościowego wydarzenia 
przed Teatrem Muzycznym w Gdyni 

12147/09/V/M - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania, montaŜu i naprawy Ŝaluzji 
okiennych w pomieszczeniach biuro-
wych 

12148/09/V/M - zakupu 21 egzemplarzy ksiąŜki 
Stanisławy Fleszarowej Muskat „Tak 
trzymać! – Wiatr od lądu” od Polnord - 
Wydawnictwo „Oskar” sp. z o. o. 

12149/09/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezabudowanej oznaczonej jako 
działki nr 343/3, 343/5, 343/6; km 22, 
przeznaczonej pod budowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w obsza-
rze Gdynia-Zachód, a docelowo pod 
drogi publiczne 

12150/09/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezabudowanej oznaczonej jako 
działki nr 340/44, 340/45, 340/46, 
340/47, 340/48, 340/49, 340/50 km 41, 
przeznaczonej pod budowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w obsza-
rze Gdynia-Zachód, a docelowo pod 
drogi publiczne 

12152/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie baneru PCV w ramach kam-
panii „Pies w wielkim mieście” 

12153/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zorganizowa-
nie I Gdyńskich Warsztatów dla Osób 
Niepełnosprawnych z psami asystują-
cymi oraz konferencji na temat roli psów 
asystujących we wspomaganiu aktywno-
ści osób niepełnosprawnych w ujęciu 
społecznym i prawnym 

12154/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
11909/09/V/S w sprawie wyraŜenia zgo-
dy na zakup usług szkoleniowych dla 
pracowników UM Gdyni w 2009 roku 

12155/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy specjalistycznej dla UM 
Gdyni w 2009 r. 

12156/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania są-
dowego i egzekucyjnego 

12157/09/V/P - zorganizowania koncertu „Msza 
Papieska” w ramach Festiwalu Muzyki 
Sakralnej w dniu 11 października 2009 r. 

12158/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 
4323/07/V/P w sprawie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na 
obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaŜy 
biletów na zagraniczne przewozy pasa-
Ŝerskie oraz krajowe przewozy lotnicze 

12159/09/V/P - prowadzenia warsztatów ceramicz-
nych w ZS nr 6 w okresie jesienno-
zimowym 

12160/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki 
powaŜnej w ramach Festiwalu Muzyki 
Sakralnej w dniu 26 września 2009 r. 

12161/09/V/P - zakupu 21 egzemplarzy ksiąŜki 
Antoniego F. Komorowskiego, Iwony 
Pietkiewicz i Adama Szulczewskiego pt; 
„Najstarsze Latarnie Morskie Zatoki 
Gdańskiej” od Fundacji Promocji Prze-
mysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 

12162/09/V/P - zakupu 10 egzemplarzy ksiąŜki 
Bolesława K. Mazurkiewicza pt; „Ency-
klopedia InŜynierii Morskiej” od Fundacji 
Promocji Przemysłu Okrętowego i Go-
spodarki Morskiej 

12163/09/V/P - zakupu 10 egzemplarzy albumu 
Jacka Awakumowskiego pt: „Muzyka 
Młodej Generacji” od Fundacji Sopockie 
Korzenie 

12164/09/V/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dotyczących udzielania 
dotacji podmiotom prowadzącym dzia-
łalność poŜytku publicznego w roku 2009 

12165/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego od 
5.150.000 EUR na wykonanie zadania 
pn: „przebudowa układu drogowego wę-
zła św. Maksymiliana wraz z budową tu-
nelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni 

12166/09/V/U - zamówienia fotografii na wystawę 
towarzyszącą II Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej „Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura I poło-
wy XX wieku i jej ochrona” oraz reporta-
Ŝu z konferencji 

12167/09/V/U - wynajmu autokaru na II konferencję 
Naukową „Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura I połowy 
XX wieku i jej ochrona” 

12168/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia odcinka 
ulicy Cisowskiej Gdyni 

12169/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
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elektroenergetycznej sygnalizacji świetl-
nej w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 

12170/09/V/U - wszczęcia postępowania o zamó-
wienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie robót budow-
lanych w ramach realizacji zadania in-
westycyjnego pn: „Stadion rugby z za-
pleczem socjalnym w Gdyni” 

12171/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej za-
dania: „Rozbudowa ulicy Unruga pomię-
dzy skrzyŜowaniem z ul. Podgórską i z 
ul. Kuśnierską 

12172/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót 
związanych ze wzmocnieniem ściany 
szczytowej sali gimnastycznej w ZS nr 
15 przy ulicy Jowisza 60 w Gdyni 

12173/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na budowę murku opo-
rowego przy ul. Ateny w Gdyni 

12174/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacją zadania in-
westycyjnego pn: „Budowa murku opo-
rowego przy ul. Ateny w Gdyni” 

12175/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na powierze-
nie realizacji zadania: „Aktywizacja 
gdyńskiej młodzieŜy” 

12176/09/V/R - zawarcia umowy w sprawie realiza-
cji zadania w zakresie pomocy społecz-
nej polegającej na rozszerzeniu i pod-
niesieniu jakości usług specjalistycznych 
świadczonych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gdyni” 

12177/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
sztuk wskaźników laserowych do sali 
105 w budynku UMG – o wartości do 
14.000 EUR 

12178/09/V/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę na-
sadzenia pnączy i krzewów na wybra-
nych terenach miasta Gdyni wraz z trzy-
letnią pielęgnacją 

12179/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspól-
ników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

 
2009-09-25: 

 
12180/09/V/P - zmiany treści zarządzenia dotyczą-

cego ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących dzia-
łalność poŜytku publicznego na realiza-
cję zadania: Aktywizacja gdyńskiej mło-
dzieŜy 

 
2009-09-29: 

 
12181/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
analizy finansowej i ekonomicznej oraz 
zaleŜnych elementów w innych czę-
ściach Studium wykonalności i Wniosku 

o dofinansowanie dla przedsięwzięcia 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
dziewięciu budynków placówek oświa-
towych na terenie Gdyni” 

12182/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na aktualizację studium 
wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej – budowa i mo-
dernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni” 

12183/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 12 dzieci w wieku 0 do 3 
lat 

12184/09/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2009 do 
umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 
30.09.2008 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych osób i ro-
dzin na terenie Gdyni 

12185/09/V/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placów-
kach opiekuńczo – wychowawczych zlo-
kalizowanych na terenie miasta Gdyni 

12186/09/V/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom 
Kultury w Gdyni z pomieszczeń placó-
wek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Gdynia 

12187/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć 
sportowych w Samorządowej Szkole 
Podstawowej nr 21 w Gdyni 

12188/09/V/S - wyraŜenia zgody na wymianę okien i 
szyb w garaŜu przy ul. Partyzantów 39 

12189/09/V/S - wyraŜenia zgody na załoŜenie sys-
temu monitoringu zewnętrznego na bu-
dynku głównym UMG 

12190/09/V/M - przejęcia budynku przy ul. Biało-
stockiej 3 w Gdyni w zarząd 

12191/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni 

12192/09/V/M - remontu gminnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni 

12193/09/V/M - remontu przybudówki przy gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcz-
nej 9 w Gdyni 

12194/09/V/M - pomalowania części ścian obiektu – 
muszli koncertowej przy Placu Grun-
waldzkim w Gdyni 

12195/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
Al. Marsz. Piłsudskiego 50 w Gdyni 

12196/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniu gminnym oraz na klatce 
schodowej w budynku mieszkalnym przy 
ul. Arciszewskich 27 B w Gdyni 

12197/09/V/M - udroŜnienia kanalizacji sanitarnej 
prowadzącej do gminnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 
29,30 w Gdyni 

12198/09/V/M - wykonania inwentaryzacji podziem-
nego składu opału, dokumentacji tech-
nicznej rozbiórkowej oraz kosztorysu in-
westorskiego na przeprowadzenie likwi-
dacji w/w obiektu znajdującego się po-
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między budynkami mieszkalnymi przy ul. 
Gen. Maczka 2-6 i 8-10 w Gdyni 

12199/09/V/M - wymiany posadzki w gminnym loka-
lu mieszkalnym w budynku mieszkalnym 
przy ul. Północnej 1 A w Gdyni 

12200/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji 
gazowej w mieszkaniu gminnym w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 
38 AB w Gdyni 

12201/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniach gminnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. InŜynierskiej 72 w 
Gdyni 

12202/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
pomieszczeniu strychowym przy ul. Dą-
browskiego 43 w Gdyni 

12203/09/V/M - naprawy pokrycia dachu gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Szcze-
cińskiej 26 w Gdyni 

12204/09/V/M - zakupu i montaŜu dwóch ławek typu 
grzęda dla młodzieŜy w obrębie ulic 
Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni 

12205/09/V/M - usunięcia topoli włoskiej przy ul. 
Zgoda 1-13 w Gdyni 

12206/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. Pawiej 13A w Gdyni 

12207/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
nr 1/09 Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Morskiej 73 w Gdyni 

12208/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. Kapitańskiej 16 w Gdyni 

12209/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12210/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12211/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12212/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12213/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12214/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Morskiej 
269 przeznaczonej do bezprzetargowej 
sprzedaŜy na rzecz jej uŜytkownika wie-
czystego 

12215/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. Wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12216/09/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezabudowanej oznaczonej na k.m. 
8 jako działki nr 66/3, nr 2 i nr 70/3 prze-
znaczonej pod budowę zbiornika reten-
cyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi 

12217/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 218/10.000 części w pra-
wie uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. No-

wodworcowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

12218/09/V/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze (ul. Głogowa) 

12219/09/V/M - skierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego 

12220/09/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej 
zasad współpracy związanej z patrona-
tem dziennika Rzeczpospolita nad IX 
Międzynarodowym Forum Gospodar-
czym i zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
dziennika Rzeczpospolita z czterostroni-
cowym dodatkiem z okazji „IX Międzyna-
rodowego Forum Gospodarczego Gdy-
nia 2009” 

12221/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, w 
sprawie montaŜu transparentów rekla-
mowych na Stadionie Arki oraz montaŜu 
i demontaŜu flag przy Placu Grunwaldz-
kim oraz Skwerze Arki 

12222/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotek tematycznych poświęco-
nych wydarzeniu „Kulinarny Weekend 
Gdyni” 

12223/09/V/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVN CNBC na promocję miasta z 
okazji IX Międzynarodowego Forum Go-
spodarczego Gdynia 2009 

12224/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację 
koncepcji i wdroŜenia produktu turystyki 
kulturowej – Gdyńskiego Szlaku Moder-
nizmu 

12225/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Skarbka prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

12226/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5715/08/V/U 
dotyczącego ustalenia opłat obowiązują-
cych na gdyńskich cmentarzach komu-
nalnych 

12227/09/V/P - organizacji konferencji naukowej 
„Wrzesień 1939. Polityka–wojna-pamięć-
odpowiedzialność” 

12228/09/V/P - organizacji V Gdyńskich Targów 
Aktywnej Rehabilitacji 

12229/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
12083/09/V/P dotyczącego zawarcia 
umowy o współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Stwardnienia Rozsianego Od-
dział Wojewódzki w Gdyni w celu wspól-
nej organizacji konferencji pn. „Impuls do 
normalności” oraz dokonania zmian w 
umowie nr SK/1621/PON/48-W/2009 

12230/09/V/O - powołania komisji do zaopiniowania 
wniosków o przyznanie nagród Prezy-
denta Miasta Gdyni na 2009 rok dla pra-
cowników gdyńskiej słuŜby zdrowia 

12231/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Demptowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12232/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
usługi opracowania dokumentacji foto-
graficznej miejsca zlotu Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 
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12233/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12234/09/V/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę 
prasy codziennej i czasopism specjali-
stycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2010r. 

12235/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki 
powaŜnej w ramach „Festiwalu Muzyki 
Sakralnej” 

12236/09/V/P - zmiany umowy nr 05/D/JB/08/z-
2009 dotyczącej realizacji zadania 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z 
terenu Gdyni w 2009 roku.” 

12237/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2009 

12238/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K 
dotyczącego ustalenia układu wyko-
nawczego budŜetu miasta Gdyni na 
2009 rok 

12239/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K 
dotyczącego ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Gdyni na 2009 rok 

12240/09/V/S - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego po-
wyŜej 206.000 EUR w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę dla Urzę-
du Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych 
oraz odbiór i złomowanie starych tablic 
rejestracyjnych 

12241/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

12242/09/V/O - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utyli-
zację odpadów zebranych w trakcie je-
siennej zbiórki odpadów wielkogabary-
towych 

12243/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na emisję spotu radiowego „Gdynia kuli-
narna” 

12244/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościowe-
go 

12245/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie 
z wolnej ręki, na realizację promocji 
Gdyni przez Gdyński Klub Koszykówki 
Arka S.A 

12246/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w try-
bie zapytania o cenę do 206.000 EUR 
na zakup wykładzin podłogowych i kleju 
do wykładzin dla UMG w 2009 i 2010 r. 

12247/09/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego 
dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
Nr 2 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 – le-
cia placówki 

12248/09/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego 
oraz laptopa dla Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 80 
– lecia placówki 

12249/09/V/O - zakupu zestawu komputerowego 
dla Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni z 
okazji jubileuszu 45 – lecia placówki 

12250/09/V/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli z Trok na Li-
twie w ramach współpracy międzyszkol-
nej z Zespołem Szkół Nr 15 w Gdyni 

12251/09/V/O - zakupu urządzenia multimedialnego 
oraz krzeseł do pracowni komputerowej 
dla Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni 
z okazji jubileuszu 50 – lecia placówki 

12252/09/V/O - zakupu urządzeń kserograficznych 
dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych 
i Urzędu Miasta w Gdyni od firmy „Ged 
s.c. Canon Sharp Serwis” z Gdańska w 
ramach projektu „Dobry zawód gwaran-
cją sukcesu” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Działania 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 

12253/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji: 
„Docieplenie ścian zewnętrznych i stro-
podachów oraz wymiana stolarki okien-
nej i drzwi zewnętrznych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1, IV Li-
ceum Ogólnokształcącym, X Liceum 
Ogólnokształcącym, Szkole Podstawo-
wej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 35, 
Szkole Podstawowej Nr 39, Gimnazjum 
Nr 1, Technikum Transportowym i Ze-
spole Wczesnej Edukacji Nr 1” 

12254/09/V/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem Szkolnego Schroniska Mło-
dzieŜowego w Gdyni w sprawie przy-
znania miesięcznego limitu kilometrów z 
tytułu uŜywania prywatnego samochodu 
dla celów słuŜbowych 

12255/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę stadio-
nu piłkarskiego wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ulicy Olimpijskiej 

12256/09/V/U - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości do 206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa uli-
cy świrowej w Gdyni wraz z ulicami Mu-
rarską, śytnią i Malarską” 

12257/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/666/UI/149/W/2008. na wykonanie 
robót związanych z inwestycją pn. 
„Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo 
w Gdyni” 

12258/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy ul. Nowej ŁuŜyckiej w Gdyni 
wraz z mostem na rzece Kaczej i infra-
strukturą techniczną oraz przebudową 
skrzyŜowania ul. Wrocławskiej z ul. 
Wielkopolską 

12259/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie za-
dania pn: „Geodezyjne wydzielenie nie-
ruchomości przeznaczonych pod rozbu-
dowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
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12260/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na budowę Forum 
Kultury w Gdyni 

12261/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie 
projektu budowlanego i wykonawczego 
budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ar-
ciszewskich i Muchowskiego oraz na te-
renie portu wojennego w Gdyni” 

12262/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego dla ul. Radosnej w 
Gdyni 

12263/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie 
koncepcji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieŜek 
rowerowych w Gdyni, w ramach projektu 
„Rozwój komunikacji rowerowej aglome-
racji trójmiejskiej w latach 2007-2013” 

12264/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/351/UI/109/W/2009 na wykonanie 
rozszerzenia koncepcji odtworzenia Po-
toku Wiczlińskiego wraz z budową zbior-
ników retencyjnych 

12265/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 
EUR na wykonanie rozszerzenia kon-
cepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego 
wraz z budową zbiorników retencyjnych 

12266/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zadania pn. „Budowa ul. Wawrzynia-
ka w Gdyni na odcinku od ulicy Wejhe-
rowskiej do ul. Osowskiej” 

12267/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
11995/09/V/U w sprawie akceptacji po-
rozumienia dotyczącego zadania inwe-
stycyjnego „Ciąg pieszo-jezdny łączący 
ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego 

12268/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych na zadaniu „Budowa sta-
dionu rugby z zapleczem socjalnym w 
Gdyni” 

12269/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia do 14.000 EUR na 
wykonanie opracowania obejmującego 
wykonanie pomiarów natęŜenia i struktu-
ry rodzajowej ruchu kołowego na wska-
zanych odcinkach międzywęzłowych w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania 
umowy w tej sprawie 

12270/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 6427/04/IV/S 
w sprawie upowaŜnienia Jacka Oskarb-
skiego do załatwiania spraw w imieniu 
prezydenta miasta Gdyni 

12271/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 EUR 
na wykonanie zadania „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i czę-
ściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni” 

12272/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia do 206.000 EUR na wyko-
nanie wielobranŜowego projektu kon-
cepcyjnego dla przedsięwzięcia pn. 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylo-
nia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, 
Opata Hackiego, Chylońską i Zamenho-
fa w Gdyni” 

12273/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia do 206.000 EUR na wyko-
nanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa ul. świrowej wraz z ulicami 
Murarską i Malarską" 

12274/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia do 14.000 EUR na 
opracowanie aktualizacji kosztorysu in-
westorskiego i wprowadzenie zmian pro-
jektowych w dokumentacji dla przedsię-
wzięcia pn: „Budowa pętli autobusowej w 
rejonie ulic Jana z Kolna i Wendy" 

12275/09/V/P - zorganizowania koncertu muzyki 
powaŜnej w ramach „Festiwalu Muzyki 
Sakralnej” w dniu 10 października 2009 
r. 

12276/09/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem dziecięcego zespołu 
wokalnego z MDK w Gdyni na XIV Pol-
sko-Niemiecki Festiwal Kultury Dziecię-
cej i MłodzieŜowej w Monachium 

12277/09/V/O - częściowego zrekompensowania 
kosztów dowozu dziecka niepełno-
sprawnego z Gdyni do Specjalnego 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy 
z Autyzmem w Gdańsku 

12278/09/V/O - częściowego zrekompensowania 
kosztów dowozu dziecka niepełno-
sprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 5 w Sopocie 

12279/09/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o nakazanie opróŜ-
nienia i opuszczenia lokalu uŜytkowego 
przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni 

12280/09/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o nakazanie opróŜ-
nienia i opuszczenia lokalu uŜytkowego 
przy ul. Morskiej 37 w Gdyni 

12281/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
aktualizacji wyceny niezabudowanej nie-
ruchomości gminnej połoŜonej przy ul. 
Powstania Wielkopolskiego i Powstania 
Śląskiego w trybie z wolnej ręki 

12282/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej połoŜonej 
przy ul. Płk. Dąbka 165 A, przeznaczo-
nej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

12283/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej połoŜonej 
przy ul. Adwokackiej 18 przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego 
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12284/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej połoŜonej 
przy ul. Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

12285/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie reklam telewizyjnych pro-
mujących miasto 

12286/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na siedmiokrotną emisję w programie te-
lewizyjnym TV Biznes billboardu spon-
sorskiego Gdyni 

12287/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakupienie 
dodatkowych dziesięciu sztuk pilotów do 
bramy garaŜowej o wartości do 14.000 
EUR 

12288/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
11350/09/V/P dotyczącego dzierŜawy 
miejsca na maszcie antenowym oraz 
przyłączenia i dostawy energii elektrycz-
nej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 
miasta 

12289/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 206.000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo kosztorysowej dla 
inwestycji p.n.: "Rozbudowa ulicy Izydy i 
Apollina" 

12290/09/V/M - wyraŜenia zgody na bezcięŜarowe 
zakładanie ksiąg wieczystych dla lokali 
mieszkalnych i uŜytkowych wyodrębnio-
nych z nieruchomości zapisanej w księ-
dze wieczystej nr GD1Y/00026576/4 

 
2009-10-06: 

 
12291/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pro-

mującego Dni Papieskie 
12292/09/V/P - zakupu 125 egzemplarzy ksiąŜki 

Leszka Molendowskiego „Dzieje Ojców 
Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w 
Gdyni” od Wydawnictwa Avalon Tomasz 
Janowski sp. j. 

12293/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
biograficznej o Halinie Mickiewiczównie 
pt. „Halina Mickiewiczówna – ciepło gło-
su i serca” 

12294/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji programu komputero-
wego „Przepustowość” 

12295/09/V/M - wykonania opinii przez rzeczo-
znawcę ds. bezpieczeństwa przeciwpo-
Ŝarowego dotyczącą sposobu ogrodze-
nia WM Świętojańska 141-145 w Gdyni 

12296/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac re-
montowych na piętrze budynku uŜytko-
wego przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni 

12297/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12298/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12299/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12300/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12301/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Morskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

12302/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Spół-
dzielczej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

12303/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Sza-
franowej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

12304/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/139/D/08, przedmiotem której jest 
grunt połoŜony w Gdyni przy ul. InŜy-
nierskiej 72 

12305/09/V/M - wyraŜenia zgody o wystąpienie na 
drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

12306/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na opłaty roczne za 2009 rok z tytułu 
uŜytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Skarbu Państwa 

12307/09/V/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na 
wygłoszenie prelekcji na panelu „Prze-
strzeń miejska” podczas IX Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego Gdy-
nia’2009 

12308/09/V/R - umorzenia naleŜności wynikającej z 
obowiązku zwrotu świadczenia niena-
leŜnie pobranego 

12309/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

12310/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w celu zorganizowania 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 

12311/09/V/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpi-
sywania umów w ramach programu 
Uczenie się przez całe Ŝycie 

12312/09/V/O - sfinansowania organizacji uroczy-
stości związanej z gdyńskimi obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Pod-
stawowej Nr 35 w Gdyni 

12313/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wykona-
nie projektu organizacji ruchu – oznako-
wanie poziome ul. Wielkokackiej i II MPS 
od istniejącego oznakowania na ul. 
Wielkokackiej do ul. Granicznej w Gdyni 
i upowaŜnienia do podpisania umowy w 
tej sprawie 

12314/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Abrahama 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

12315/09/V/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze 
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12316/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi aktualizacji systemu an-
tywirusowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

12317/09/V/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy na wykonanie oznakowania we-
wnętrznego Urzędu Miasta Gdyni oraz 
lokali podległych UMG 

12318/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

12319/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

12320/09/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2009 do 
umowy z dnia 10.12.2001 o najem lokalu 
uŜytkowego w budynku przy ul. 10 Lute-
go 24, podpisanej z Bankiem Polska Ka-
sa Opieki S.A. i uniewaŜnienia Zarzą-
dzenia nr 11914/09/V/M z dnia 02 wrze-
śnia 2009 r. 

12321/09/V/U - zamówienia renowacji zabytkowego 
portalu w budynku Zespołu Szkół Me-
chanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdy-
ni 

12322/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
wynajmu słupów oświetleniowych zloka-
lizowanych na terenie Gminy Gdynia w 
celu zamontowania flag IX Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego 

12323/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na emisję reklam promują-
cych miasto na ekranie LED 

12324/09/V/U - udzielenia pełnomocnictwa do pod-
pisania umowy o dofinansowanie inwe-
stycji pn. :„Budowa stadionu rugby z za-
pleczem socjalnym w Gdyni” 

12325/09/V/P - zorganizowania obchodów 100-lecia 
Daru Pomorza w dniu 10 października 
2009 r. 

12326/09/V/P - zorganizowania obchodów Dnia 
Papieskiego w dniu 11 października 
2009 r. 

12327/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy pt. „Kabaretowa Noc Listopadowa 
– Gdynia 2009” 

12328/09/V/P - powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowi-
sko Dyrektora Centrum Kultury Gdyni 

12329/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie z j. angielskiego na j. 
polski 

12330/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
części decyzji o pozwoleniu na budowę 
inwestycji pn: „Budowa ul. Cechowej w 
Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej 
łącznie ze skrzyŜowaniem typu rondo 
Cechowa-Białowieska-Stolarska wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

12331/09/V/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę na-
sadzenia drzew i krzewów ozdobnych na 
wybranych terenach miasta Gdyni 

12332/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie nasadzeń w donicach na 
ul. Świętojańskiej w Gdyni o wartości do 
14.000 EUR 

12333/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie i dostawę 20 sztuk donic 
w kształcie łodzi dla ul. Świętojańskiej w 
Gdyni o wartości do 14.000 EUR 

12334/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup i nasadzenie roślin cebulowych 
na rondzie przy Pl. Konstytucji w Gdyni o 
wartości do 14.000 EUR 

12335/09/V/R - zmiany w aneksie nr 1/2009 przyję-
tym zarządzeniem nr 12183/09/V/R pre-
zydenta miasta Gdyni do umowy nr 
KB/19/MOPS/2009 z 14.07.2009 r. z 
Fundacją „Dziecięca Przystań” w spra-
wie realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na prowadze-
niu całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku do 3 lat 

12336/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie zadania pt. „Warsztaty edu-
kacyjne – zwierzę nie jest zabawką” w 
ramach kampanii „Pies w wielkim mie-
ście” 

12337/09/V/O - zmiany regulaminu udzielenia dota-
cji ze środków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
dla osób fizycznych likwidujących zbior-
niki bezodpływowe i przyłączających się 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

12338/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadania „Wizyty StaŜowe i Sta-
Ŝe dla Rozwoju” 

12339/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/549/UI/165/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na budowę Forum 
Kultury w Gdyni 

12340/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 206.000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej pn: 
„Budowa Kaplicy Pogrzebowej z zaple-
czem technicznym dla Zarządu Cmenta-
rzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Wito-
mińskiej 76” 

12341/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowej kanału odciąŜającego 
dla istniejących urządzeń podczyszcza-
jących na kanalizacji deszczowej zreali-
zowanej w ramach „Drogi RóŜowej” w 
Gdyni 

12342/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zmiany 
oznaczenia uŜytków gruntowych podzia-
łów wraz z regulacją granic na terenie 
zadania inwestycyjnego pn: „Ciąg pie-
szo-jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. 
Gryfa Pomorskiego” 

12343/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na zakup sprzętu kompute-
rowego 

12344/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie pergoli 
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śmietnikowej przy zbiegu ulic Okrzei i 
Przybyszewskiego 

12345/09/V/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

12346/09/V/P - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie z wolnej ręki 
na wykonanie zamówienia uzupełniają-
cego – rozbudowa monitoringu wizyjne-
go miasta Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [220] – 2009-09-30 – radny Mariusz Bzdęga – w 

sprawie świadczenia w Gdyni usług szkolnego do-
radztwa zawodowego – odpowiedź 13.10.09. 

2. [221] – 2009-10-13 – radny Ireneusz Bekisz – w 
sprawie oświetlenia ul. Głogowej, Walerianowej, 
Macierzanki. 

3. [222] – 2009-10-13 – radny Ireneusz Bekisz – w 
sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą ul. 
Olgierda. 

_________________________________________ 
 

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: 
21.10., godz. 15.30., s. 105  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 20.10., godz. 17.00, 
s. 101.; 27.10., godz. 17.00, s. 101  
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:    
Komisja Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 20.10., godz. 
16.00, wyjazd; 27.10., godz. 16.00, s. 105A  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 21.10., 
godz. 17.00, s. 105A 
_____________________________________________ 


