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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 65 

16 grudnia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.12.09, godz. 13.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 17 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posie-

dzeń. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji dr 
Marcin Wołek, który powitał zebranych oraz przypo-
mniał problematykę spotkania. 
Ad 2.  
a) Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki omówił 
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXIV/832/05 z 28 września 2005 r. w sprawie proce-
dury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi budŜetu. PowyŜ-
sze zmiany maja na celu dostosowanie procedury uchwa-
lania budŜetu do przepisów nowej ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i mają zastosowa-
nie do układu budŜetu Miasta na rok 2010 (sposób zapisu 
zadań w grupach wydatków). Opinia pozytywna – gło-
sowanie: 6/0/0.  
b) Kolejne projekty przedstawili Skarbnik MG 
oraz Z-ca Skarbnika MG Stanisław Zachert. Po udziele-
niu wyjaśnień komisja zaopiniowała pozytywnie projekty 
uchwał w sprawach:   
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Miasta Gdyni – 7/0/0. 
- określenia stawek podatku od środków transportowych 
(w tym dla trolejbusów) – 7/0/0, 
- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na 
terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości – 7/0/0. 
- Osobno dyskutowano nad projektem uchwały w spra-
wie zwolnień z podatków i opłat lokalnych. Radny Paweł 
Stolarczyk, w związku z wyszczególnieniem osób podle-
gających zwolnieniu, poprosił o wyjaśnienia dotyczące 
aktualnego statusu prawnego osób posiadających przy-
dział lokali na podstawie decyzji administracyjnych o 
przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach wielo-
mieszkaniowych stanowiących własność osób fizycz-
nych. Jak wyjaśniono, decyzje takie, które wydawane 
były w latach 40-tych i 50-tych, na podstawie art. 5 de-
kretu o publicznej gospodarce lokalami z 21.12.1945 r. 
(Dz.U. R.P. Nr 36, poz. 343), obecnie wygasają (opusz-
czenie lokalu przez uprawnionego decyzją, śmierć loka-
tora, zadłuŜenie skutkujące eksmisją). Radny Stolarczyk 

zwrócił uwagę, Ŝe dotychczas był informowany o wyga-
śnięciu decyzji o przydziale z dniem 01.01.1991 r., tj. 
wejścia w Ŝycie uchwały nr IX/51/90 Rady Miejskiej w 
Gdyni z dnia 5 września 1990 r. „w sprawie zniesienia 
najmu lokali i budynków na podstawie decyzji admini-
stracyjnej o przydziale” i przeniesieniu statusu osób z 
przydziałem na grunt cywilno-prawny. Opinia pozytywna 
– głosowanie: 6/0/1.  
c) Wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor BPP Marek 
Karzyński z pomocą pani Kierownik Iwony Markesič 
(BPP) zaprezentowali projekty uchwał w sprawie: 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Annę Kuletę, dotyczącego uchwały nr XVII/400/08 
Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwa-
lenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gdyni.  
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Grzegorza Ślusarczyka, dotyczącego uchwały nr 
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni. 
Oba wezwania są bezzasadne, m.in. dlatego, Ŝe przywo-
łane Studium nie jest dokumentem stanowiącym prawo 
miejscowe, nie narusza więc uprawnień i interesu praw-
nego w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. 
Projekty uzyskały opinie pozytywną w kolejnych głoso-
waniach: 7/0/0 (druk 4.6), 8/0/0 (druk 4.7). 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Ryszarda Pietrzykowskiego, dotyczącego uchwały 
nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z 25 marca 2009 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i 
Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kal-
ksztajnów i Dembińskiego, opinia pozytywna – głosowa-
nie: 7/0/1. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Tomasa Macha, dotyczącego uchwały Nr 
XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy, opinia 
pozytywna - głosowanie: 6/0/0. 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, 
rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej, opinia pozy-
tywna – głosowanie: 8/0/0. 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 
Lutego. W szczegółowe rozwiązania zawarte w doku-
mencie wprowadził zebranych Wiceprezydent Marek 
Stępa, omawiając kolejno granice opracowania, przezna-
czenie poszczególnych kwartałów planu, układ komuni-
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kacyjny i rozkład terenów zielonych oraz miejsc parkin-
gowych. Radny Paweł Stolarczyk uznał, Ŝe słusznie 
uwzględniono uwagę Stowarzyszenia „Gdynia SOS” 
umoŜliwiającą Wspólnocie przy ul. 3 Maja 22-24 po-
większenie terenu o niezbędny dla funkcjonowania obec-
nie wydzielonego po obrysie budynku. Dzięki dołączeniu 
terenu zieleni wypoczynkowej do działki moŜliwe będzie 
wykupienie tej części nieruchomości przez współwłaści-
cieli budynku. Radny Stolarczyk przypomniał, Ŝe juŜ w 
trakcie dyskusji nad przystąpieniem do tego planu 
stwierdził, iŜ nie jest dobrym rozwiązaniem przeznacze-
nie całego parku Europy pod budowę obiektów Forum 
Kultury. Dyrektor BPP Marek Karzyński na pytanie 
radnego wyjaśnił, Ŝe ul. Władysława IV będzie na całej 
długości dwukierunkowa (po poszerzeniu) w momencie, 
kiedy wykonanie nowej ul. Węglowej dojdzie do skutku i 
pojawi się potrzeba lepszego skomunikowania Międzyto-
rza z Centrum Gdyni. Radny Grzegorz Bonk wyraził 
obawy dotyczące rozszerzenia ul. Władysława IV (od ul. 
10 Lutego do ul. Jana z Kolna), które poprzez znaczne 
zwiększenie ruchu w wąskim gardle zabudowy miejskiej 
moŜe spowodować przekroczenie hałasu, naruszenie 
struktury starych budynków, a takŜe związane jest z 
wycinką drzew. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe ewentualna 
rozbudowa poprzedzona zostanie wymaganymi eksperty-
zami i analizami, związana będzie równieŜ z nakładami 
chroniącymi istniejące budynki i ich mieszkańców (wy-
miana stolarki okiennej, modernizacja elewacji itp.). 
Wykonana zostanie równieŜ specjalna nawierzchnia. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/2/2. 
d) Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Ryszard Toczek 
omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXII/723/09 Rady Miasta Gdyni z 27 maja 2009 r. w 
sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako członka 
Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzi-
bą w Gdyni, do projektu pn. „South-North Axis” (SoNo-
rA) w ramach programu INTERREG IV B Europa Środ-
kowa. Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Ad 3. Przyjęcie protokołów odbędzie się na kolejnym 
posiedzeniu. 
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 24 listopada 
2009 r., godz. 16.45. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 18 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 
dziecka w śłobku „Niezapominajka” w Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 23 (druk 4.18) oraz 
projekty uchwał wg. aneksu do porządku sesji. 

5. Omówienie Projektu budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2010. 

6. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 
7. Wolne wnioski. 
8. Korespondencja. 
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła przywitaniem zebranych prze-
wodnicząca komisji Danuta Reszczyńska.  

Ad 2. Porządek obrad na wniosek przewodniczącej został 
przyjęty po wcześniejszym uzupełnieniu w pkt. 5. o 
projekty uchwał z aneksu do porządku sesji oraz o zmia-
nę kolejności: wybór wiceprzewodniczącego na końcu 
obrad. 
Ad 3. Protokół został przyjęty bez uwag. 
Ad 4 i 5.  Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/689/09 
Rady Miasta Gdyni z 15 kwietnia 2009 r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Konieczność podjęcia uchwały związana jest z 
faktem zwiększenia od października br. wysokości środ-
ków PFRON o kwotę 301.884,00 zł., których podział 
opisany jest w załącznikach i uzasadnieniu do uchwały. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Następnie Wiceprezydent M. Guć zreferował dział - 
Pomoc społeczna, będący częścią projektu budŜetu na rok 
2010. Pomimo problemów budŜetowych wynikających z 
sytuacji gospodarczej i szerokiego frontu prac inwesty-
cyjnych, nie zmniejszyły się środki na pomoc społeczną. 
W projekcie znalazły się nowe działania skierowane do 
osób bezdomnych, wdroŜenie programu wsparcia dla 
osób zagroŜonych bezdomnością, zadania dot. dzieci i 
młodzieŜy, osób niepełnosprawnych i osób starszych. 
Wiceprezydent omówił poszczególne zadania, a takŜe 
odpowiadając na pytanie radnego Bogdana KrzyŜankow-
skiego, wyjaśnił  rozbieŜności dotyczące zapisów w 
budŜecie w latach 2009 i 2010.  
Prezentacje projektu budŜetu na rok 2010 kontynuował 
prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni. Zwró-
cił uwagę radnych na przyjęty rozmach inwestycyjny w 
nadchodzącym roku, związany z istniejącymi i przewi-
dywanymi niskimi cenami wykonawstwa, które prawdo-
podobnie wzrosną juŜ w czwartym kwartale 2010 r. 
Postawienie na budŜet prorozwojowy powinno takŜe 
wpłynąć na pozytywną sytuację gdyńskich przedsię-
biorstw. Pokrycie wydatków przewidziano we wpływach 
dochodowych (w tym ze sprzedaŜy majątku), a alterna-
tywnie lub uzupełniająco - w otwartej juŜ drodze kredy-
towej (pierwsze spłaty – 2012 r.). Skarbnik udzielił rów-
nieŜ dodatkowych informacji w sprawie tegorocznych i 
prognozowanych wpływów z puli fiskalnej, które – zda-
niem prelegenta – nie budzą niepokojów. Nie naleŜy się 
równieŜ obawiać ewentualnych działań finansowych 
(dłuŜnych) jednostek budŜetowych, czy roszczeń płaco-
wych przedsiębiorstw przewozowych, które będą reali-
zować usługi komunikacyjne w ramach umów powierze-
nia. 
Prof. K. Szałucki przedstawił takŜe projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/832/05 z 28 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszą-
cych projektowi budŜetu. Uzasadniając konieczność 
podjęcia tej uchwały, Skarbnik MG odwoływał się do 
znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych, której 
fragment został załączony do protokołu (załącznik nr 1). 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Kolejnym projektem uchwały omawianym przez Skarb-
nika MG była zmiana Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009. Opinia pozytywna – głosowanie: 
4/0/2.  
Kolejne projekty uchwał prezentowała udzielając wyja-
śnień Wiceprezydent Ewa Łowkiel: 
- w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt 
dziecka w śłobku „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. 



3 
 

Wójta Radtkego 23. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/0.  
- w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świad-
czenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Miasto Gdynia. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/0. 
Wiceprezydent E. Łowkiel omówiła takŜe dział Ochrona 
zdrowia z projektu budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010. 
udzieliła wyjaśnień i informacji o realizowanych progra-
mach profilaktycznych, zarówno przez jednostki miej-
skie, jak i przez organizacje poŜytku publicznego. Dysku-
towano na temat przebiegu szczepień HPV, trudności 
realizacyjnych i planów na lata następne. Obecna na 
spotkaniu pani Alina Winiarska z podziwem wyraziła się 
o dynamice i pozytywnych zmianach na rzecz ochrony 
zdrowia w budŜecie, które obserwuje w ostatnich latach. 
Na pytania radnego Jerzego Miotke o część edukacyjną 
budŜetu, pani Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe dotacje na 
realizacje programu „radosna szkoła” wpłynęły w ocze-
kiwanej wysokości, z tym Ŝe na doposaŜenie sal lekcyj-
nych dla 6-latków – 100%, natomiast na utworzenie 
placów zabaw dla dzieci na terenach szkół – 50%, pozo-
stała część została przeniesiona do realizacji na rok 2010. 
Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń nauczycieli dodat-
ki do wyposaŜenia zostaną przyjęte na sesji grudniowej. 
Radny Sławomir Kwiatkowski zwrócił uwagę na brak 
defibrylatorów na basenach szkolnych. Pani Wiceprezy-
dent wyjaśniła, Ŝe za bezpieczeństwo i udzielenie ko-
niecznej pomocy odpowiedzialni są ratownicy. Baseny są 
gospodarstwami pomocniczymi, które uzyskując dochód 
mogą zakupić potrzebny sprzęt ratowniczy. Dyrektorzy 
szkół nie zgłaszali jak dotąd takiego problemu.  
Przewodnicząca Komisji wystąpiła z wnioskiem o zwięk-
szenie puli nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracow-
ników gdyńskiej słuŜby zdrowia o 25.000 zł. (10 dodat-
kowych nagród), który przyjęto w głosowaniu: 5/0/1. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Mia-
sta Gdyni na rok 2010. 
Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się 
od głosu – 2. członków komisji. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel złoŜyła oświadczenie, w 
którym stwierdziła, Ŝe nieprawdziwe są informacje poda-
ne przez jedna z gazet, za wypowiedzią radnego Bogdana 
KrzyŜankowskiego, jakoby producent jednej ze szczepio-
nek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy zobowiązał 
się do prowadzenia badań nad jej skutecznością, co było 
powodem dla wybrania tej oferty. Takie postępowanie 
byłoby niezgodne z prawem i w ogóle takiej propozycji 
nie było. Ponadto dane pacjentek objęte są tajemnicą 
lekarską, a o wszelkich ewentualnych problemach kaŜda 
z przychodni jest zobowiązana do informowania SANE-
PID. Efekty szczepień będzie moŜna oceniać dopiero po 
kilku latach. Radny B. KrzyŜankowski wyraŜając zdzi-
wienie ukazaniem się takiego artykułu, stwierdził, Ŝe nie 
autoryzował Ŝadnej wypowiedzi na ten temat.  
Ad 6. Zgodnie z procedurą wyborów powołano na wice-
przewodniczącego komisji radnego Andrzeja Denisa. 
Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącz-
nik do niniejszego protokołu (załącznik nr 2).  
Ad 7. Na posiedzeniu Komisji został przyjęty wniosek 
radnego Bogdana KrzyŜankowskiego (głosowanie: 6/0/0) 
w sprawie utworzenia w Wydziale Zdrowia bazy danych, 
zawierającej adresy elektroniczne lekarzy gdyńskich 
placówek zdrowia (przekazywanych dobrowolnie), w 
celu bezpośredniego i szybkiego przepływu informacji m. 
in. o ofercie szkoleń i programów.  
Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 grudnia 2009 r. godz. 
17.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 18 listopada: 
 
Porządek: 

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

nia, 
3. Dyskusja nad projektem budŜetu na rok 2010 – 

Teatr Muzyczny, Centrum Kultury, Wydział 
Kultury. 

4. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Teatr Muzyczny:  
Projekt budŜetu na 2010 przedstawił zastępca dyrektora, 
pan Wojciech Dmochowski, oraz pani rzecznik prasowa 
Wioletta Czajewska. Wynik finansowy na koniec roku 
powinien wyjść na zero i wyniósł: 
środki przyznane przez marszałka województwa – 47%, 
środki przyznane przez gminę – 13 %, 
przychody własne – 40%. 
W roku przyszłym budŜet będzie skonstruowany w po-
dobny sposób i w podobnych proporcjach. 
Inwestycje: na przyszły rok planowana jest duŜa rozbu-
dowa teatru, pozostałe koszty rozkłada się na Urząd 
Marszałkowski i Gminę. Projekt rozbudowy rozpisano do 
końca 2013 roku. Inwestycje niezwiązane z rozbudową 
na 2010 to zakup nowej centrali telefonicznej, nowego 
programu komputerowego oraz nowych maszyn do pra-
cowni krawieckiej.  
Pani rzecznik przedstawiła teŜ plany programowe na rok 
przyszły – 26 spektakli na duŜej scenie, 16 na scenie 
kameralnej.  
R. M.Zabiegałowski wnioskował o przesyłanie zaproszeń 
na spektakle dla wszystkich członków komisji. 
Centrum Kultury: 
Projekt budŜetu na 2010 przedstawiła p. Karin Moder, 
pracownik Wydziału Kultury. BudŜet wg limitów, wnio-
sków nie zgłoszono. Środki zostały przyznane przez 
Prezydenta Miasta. 
Wydział Kultury: 
Projekt budŜetu na 2010 przedstawił naczelnik Wydziału, 
p. Włodzimierz Grzechnik. BudŜet na rok przyszły w 
miarę moŜliwości zabezpiecza wszystkie działania w 
2010 r., m.in. Festiwal Filmów Fabularnych, fundusz 
filmowy filmu „Miasto z morza”, warsztaty filmowe, 
szkoła filmowa, Open’er Festival, festiwal muzyki sa-
kralnej, rok szopenowski 2010, koncerty jazzowe, kon-
certy na Skwerze Kościuszki. Dynamika w dziale kultura 
to 5 %. 
Po odbyciu spotkań z przedstawicielami wszystkich 
jednostek kultury w mieście, Komisja Kultury pozytyw-
nie zaopiniowała projekt budŜetu Miasta na 2010 w 
dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wynik 
głosowania 5/0/0. 
Ad. 4 
R. A.Gurazda wnioskował, by święto ul. Chylońskiej 
wpisać jako stały element budŜetu Wydziału Kultury (nie 
tylko w ramach konkursów dla rad dzielnic). 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał na 
najbliŜszą sesję: 



4 
 

1. procedura uchwalania budŜetu – przedstawił 
skarbnik, prof. K.Szałucki. Opinia pozytywna – 
5/0/0. 

2. podatek od nieruchomości – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

3. zwolnienia z podatków – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

4. podatek od środków transportowych – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

5. opłata targowa – opinia pozytywna – 4/0/0, 
6. zmiany w budŜecie miasta na rok 2010 – opinia 

pozytywna – 3/2/0. 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 19 listopada: 

 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-

nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RMG. 
2. Dyskusja nt projektu budŜetu miasta na rok 

2010. 
3. Przyjęcie protokołów z dnia 24 września i  22 

października. 
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Skarbnik Miasta – p.prof. Krzysztof Szałucki  przedsta-
wił następujące projekty uchwały na najbliŜszą Sesję 
RMG: 
– druk 4.1 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/832/05 
z 28 września 2005 r. w sprawie procedury uchwalania 
budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi budŜetu: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
– druk 4.2  w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/1 
– druk 4.3 w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokal-
nych: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
– druk 4.4 w sprawie określenia stawek podatku od środ-
ków transportowych: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
– druk 4.5 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru 
opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a takŜe jej wy-
sokości: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
– druk 4.15 – w sprawie przejęcia na własność Gminy 
pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Aneks do porządku obrad – pkt. 1 – projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały RMG nr XXVI/601/08 w spra-
wie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/3 

Ad. 2  
Skarbnik Miasta przedstawił projekt budŜetu w zakresie 
działu „Bezpieczeństwo publiczne” oraz zadania rad 
dzielnic. Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa – 
A.Bień przybliŜył wydatki dotyczące budowy sieci moni-
toringu w mieście. Radny M.Bzdęga poprosił o przeka-
zanie aktualnej listy punktów, w których docelowo zosta-
ną zainstalowane kamery. Lista ta zostanie w najbliŜszym 
czasie dostarczona radnym. Radny M.Horała poprosił 
Skarbnika Miasta o uszczegółowienie wydatków na 
promocję miasta zaplanowanych na rok 2010. Skarbnik 
wyjaśnił , iŜ szczegółowych list tych zadań  naleŜy Ŝądać 
od GOSiR, Wydziału Kultury  i Referatu Promocji. Rad-
ny M.Horała zapytał równieŜ, czy jakieś zadania realizo-
wane przez rady dzielnic w ramach konkursów znalazły 
się w projekcie budŜetu jako kontynuacja /chodzi o reali-
zację zadań przez wydziały i jednostki UM, z pominię-
ciem procedur konkursowych/. Skarbnik - p.K.Szałucki 
stwierdził, iŜ nic mu nie wiadomo na ten temat. Radna 
Ewa Krym przekazała, Ŝe była taka obietnica złoŜona 
przez Prezydenta. Postanowiono poprosić Prezydenta o 
wyjaśnienie. 
W wyniku dyskusji nad projektem budŜetu na rok 2010 
członkowie Komisji zgłosili następujące wnioski: 
1) uwzględnienie środków w wysokości 30.000 zł na 

organizację imprezy pod nazwą „Święto ulicy Chy-
lońskiej”; /zgłosił M.Horała/ 

Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
2) uwzględnienie środków w wysokości 100.000 zł na 

utrzymanie i urządzanie placów zabaw na terenach 
zielonych ; /zgłosił M.Horała/ 

Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
3) uwzględnienie środków w wysokości 50.000 zł na 

wykonanie dokumentacji projektowej dot. rewitali-
zacji terenu pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata 
Hackiego; /zgłosił M.Horała/ 

Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
4) uwzględnienie środków w wysokości 100.000 zł na 

budowę  placu zabaw na starym Chwarznie; /zgłosił 
M.Bzdęga/  

 Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
5) uwzględnienie środków w wysokości 5.000 zł na 

utworzenie punktów dyŜurów radnych w centrach 
handlowych; /zgłosił M.Bzdęga/  

Wniosek nie został przyjęty: 3/4/0 
6) uwzględnienie środków w wysokości 150.000 zł na 

dofinansowanie działalności klubu sportowego „Bał-
tyk” w ramach promocji miasta; /zgłosił M.Bzdęga/  

 wniosek przyjęty jednogłośnie 7/0/0 
7) zmniejszenie środków na promocje psiej kultury z 

245.000 zł na 45.000 zł;   /zgłosił A.Gurazda/ 
Wniosek nie został przyjęty: 2/5/0 
8) uwzględnienie środków w wysokości 5.000.000 zł 

na zwiększenie ilości remontów dróg polegających 
na utwardzeniu  /zadania nieinwestycyjne/; /zgłosił 
A.Bień/ 

Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
9) uwzględnienie środków w wysokości 60.000 zł na 

realizację zadania „Liga dzielnic południowych”  - 
zadanie realizowane dotąd przez 4 dzielnice jako 
zadanie konkursowe; /zgłosiła J.Chacuk/. 

Wniosek przyjęty jednogłośnie: 7/0/0 
Ad. 3 
Protokoły z dnia 24 września i 22 października przyjęto 
bez uwag, wynik głosowania 7/0/0. 
Ad. 4 
Przewodniczący zaproponował, aby od stycznia rozpo-
cząć cykl spotkań Komisji z radami dzielnic. Dzielnice 
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zostaną połączone wg okręgów wyborczych na 5 grup. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
Do wiadomości Komisji wpłynęły 2 pisma od rady 
Dzielnicy Witomino-Radiostacja: jedno do Wydziału 
InŜynierii Ruchu w sprawie progów spowalniających na 
ul.Widnej i Rolniczej oraz pismo do Zakładu Energe-
tycznego ENERGA SA w sprawie rozbiórki starej stacji 
trafo. Komisja prosi o informację na następne posiedze-
nie, czy jest w tych sprawach odpowiedź. 
Radny A.Gurazda wnioskuje zgłoszenie StraŜy Miejskiej 
o objęcie stałymmi patrolami góry Św.Mikołaja w Chy-
loni, gdzie blisko ścieŜki rowerowej grupy młodzieŜy  
piją alkohol.  
Ad. 5 
Kolejne posiedzenie Komisji – w stałym terminie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 23 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliŜszą sesję RM, 
2. Zaopiniowanie projektu budŜetu na rok 2010, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1) zmian w budŜecie miasta na rok 2009 – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

2) zmiany uchwały w sprawie procedury uchwa-
lania budŜetu miasta – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości – opinia pozytywna – 4/0/0, 

4) zwolnień z podatków i opłat lokalnych – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

5) określenia stawek podatku od środków trans-
portowych – opinia pozytywna – 4/0/0, 

6) opłaty targowej – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Gośćmi komisji byli pan prof. Krzysztof Szałucki, skarb-
nik Miasta, i dyrektor UM, Jerzy Zając. Skarbnik zrefe-
rował projekt od strony finansowej, zaś dyrektor omówił 
praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem 
budŜetu.  
Przez minione lata sala mieszkańców dopracowała się 
bardzo wysokiego standardu, pracuje we wszystkie sobo-
ty. WdraŜane są elektroniczne systemy obiegu dokumen-
tów e-urząd i e-edukacja. Korespondencja pochłania aŜ 1 
mln zł. Spore kwoty przeznaczane są na bezpieczeństwo 
w dzielnicach (120 kamer) i na dokształcanie pracowni-
ków.  
W roku 2010 nie przewiduje się większych inwestycji. 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budŜetu na 2010 r, 
w dziale administracja – wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 3 
Przewodniczący komisji poruszył problem nielegalnego 
toru motocrossowego na Chwarznie. Postanowiono za-
prosić na jedno z kolejnych spotkań komendanta StraŜy 
Miejskiej i komendanta Policji, a takŜe Komisję Samo-
rządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, aby wspólnie 
wysłuchać informacji na ten temat. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 listopada: 

 
Porządek obrad: 

4. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RMG. 
3. Wiceprezydent Bogusław Stasiak – informacja 

nt. sprzedaŜy mienia komunalnego. 
4. Skarbnik Miasta Gdyni prof. Krzysztof Sza-

łucki – omówienie projektu budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2010. 

5. Wiceprezydent dr inŜ. Marek Stępa - omówie-
nie projektu budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2010. 

Ad 1. Obradom przewodniczył dr Marcin Wołek, który 
na wstępie powitał zebranych i przedstawił porządek 
obrad.  
Ad 2.  
Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił projekty 
uchwał w następujących sprawach: 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i uŜyt-
kowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (dz. nr 
997/17), Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0;  
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i uŜyt-
kowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (dz. nr 
996/17), Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Balladyny w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowników nierucho-
mości sąsiednich, Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. 
Arendta Dickmana na nieruchomość stanowiącą wła-
sność osoby fizycznej, Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości od Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu, Opinia pozytywna 
– głosowanie: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ście-
Ŝek rowerowych w ramach programu „Rozwój komuni-
kacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” w Gdyni rejon ulic Unruga, Szlifierzy, Płk. 
Dąbka, Puckiej, Hutniczej, Chylońskiej, Alei Marszałka 
Piłsudskiego, Kartuskiej, ŁuŜyckiej oraz Wielkokackiej, 
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. 
Cechowej, Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0; 
- przyznania działki zamiennej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni w ramach odszkodowania za prze-
jętą na rzecz Gminy m. Gdyni działkę drogową połoŜoną 
przy ul. B.Prusa, stanowiącą własność osoby fizycznej. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Ad 3. Syntetyczną informację na temat sprzedaŜy mienia 
komunalnego w Gdyni przedstawił Wiceprezydent Bogu-
sław Stasiak. Przy obecnej słabej koniunkturze wykona-
nie dochodów oceniane jest na poziomie zadawalającym. 
Według przewidywanego wykonania planu na 2009 r. 
dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego wyniosą 
65,2%, natomiast znacznie wzrośnie dynamika tej pozycji 
w roku 2010 (na poziomie 605%). Po przedstawieniu 



6 
 

danych dotyczących gospodarką mieniem komunalnym, 
Wiceprezydent odpowiadał na pytania radnych, w tym 
m.in. w sprawie zwrotu nakładów poczynionych przez 
najemców lokali komunalnych, które zostały przekazane 
właścicielom.  
Ad 4. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik  Miasta Gdyni 
omówił projekt budŜetu MG na rok 2010, skupiając się 
na węzłowych problemach budŜetu, a takŜe wyjaśnił 
schemat spłaty zadłuŜenia i jego obecna i przewidywana 
wysokość. Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych 
zwrócił uwagę na przewidywaną taniość wykonawstwa, 
która potrwa prawdopodobnie do końca III kwartału 2010 
r. Spowolnienie tempa robót inwestycyjnych nie tylko nie 
ma uzasadnienia ekonomicznego, ale moŜe spowodować 
problemy w obszarze MŚP. Radny Ireneusz Bekisz wyra-
ził obawy o dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego, 
z czego wpływy miałyby zasilić wydatki inwestycyjne. 
Pan Skarbnik wyjaśnił, Ŝe ewentualne niepowodzenie w 
zbyciu nieruchomości znajdzie rozwiązanie w środkach 
otwartej juŜ drogi kredytowej. Radny prosił takŜe o przy-
gotowanie listy dróg (gminnych i powiatowych), których 
modernizacja (remonty) są przewidziane w budŜecie 
2010. Zwrócił takŜe uwagę na wysokie kwoty przezna-
czone na działalność sportową. Radni Tadeusz Szemiot 
oraz Bogdan KrzyŜankowski wystąpili o przedstawienie 
zadań realizowanych w zakresie kultury – Miejskiego 
Kalendarza Imprez (preliminarz poszczególnych wydat-
ków). Dyskutowana równieŜ na temat środków przezna-
czonych na promocję Miasta. 
Ad 5. Część inwestycyjna projektu budŜetu przedstawił 
Wiceprezydent Marek Stępa. Po udzieleniu informacji 
ogólnych Pan Wiceprezydent odpowiadał na pytania 
radnych, którzy m.in. powtórzyli prośbę o przedstawienie 
wykazu ulic gminnych i powiatowych, które wykonane 
zostaną w przyszłym roku. Kolejność realizacji inwesty-
cji drogowych będzie uzaleŜniona od przygotowania 
dokumentacji poszczególnych ulic, i tak: ul. Oliwkowa – 
etap końcowy tworzenia dokumentacji przyszłościowej i 
konsultacji z projektantem, powinna więc być przygoto-
wana do wykonania, ul. świrowa (takŜe ulice Murarska i 
Malarska) – wkrótce rozstrzygnięcie postępowania, 
dokumentacja powinna być ukończona w połowie 2010 
r., skrzyŜowanie ulic Kalksztajnów  i Morskiej – inten-
sywne prace w roku przyszłym, ul. Skarbka – w gestii 
ZDiZ, ul. Sportowa i Olimpijska, a takŜe Stryjska (ukoń-
czone prace planistyczne) – związane z przebudową 
węzła drogowego przy SKM Św. Maksymiliana. Pan 
Wiceprezydent udzielił tez wyjaśnień w sprawie ścieŜek 
rowerowych.  
Sformułowano następujące wnioski do budŜetu MG na 
rok 2010: 

1. wykonanie oświetlenia przejścia od supermar-
ketu Tesco/Obi na ul. Morskiej w kierunku Pu-
stek Cisowskich do ul. Słowiczej wraz z za-
montowaniem 3 słupów oświetleniowych – 
koszt ok. 25 tys. zł – wynik głosowania 6/1/0, 

2. wykonanie przejścia (ciągu pieszego) między 
torami z peronu SKM Cisowa do ul. Piaskowej 
(chodnik, płot i 2 słupy oświetleniowe) – koszt 
ok. 50 tys. zł – prośba o rozpatrzenie moŜliwo-
ści zrealizowania tego wniosku – wynik głoso-
wania 3/3/1, 

3. ujęcie w budŜecie środków na wykonanie do-
kumentacji projektowej oświetlenia ulic Gło-
gowej, Walerianowej i Macierzanki – wynik 
głosowania 4/0/3, 

4. wpisanie do budŜetu Ligi Dzielnic Południo-
wych (do tej pory finansowanej w ramach kon-

kursów dla Rad Dzielnic) – 50 tys. zł – wynik 
głosowania 4/1/2, 

5. wpisanie do budŜetu Święta ul. Chylońskiej (do 
tej pory finansowanego w ramach konkursów 
dla Rad Dzielnic) – 30 tys. zł – wynik głoso-
wania 5/0/2, 

6. przeznaczenie 3 mln zł na wykonanie na nie-
utwardzonych ulicach nawierzchni z płyt jomb 
– wynik głosowania 4/1/2, 

7. przeznaczenie 1 mln zł na wykonanie doku-
mentacji modernizacji ul. Starowiejskiej – wy-
nik głosowania - 4/0/3, 

8. 1 mln zł na dokumentację modernizacji Bulwa-
ru Nadmorskiego - wynik głosowania 4/1/2. 

9. wykonanie parkingu przy ul. Nauczycielskiej – 
wynik głosowania 3/2/2. 

Wiceprezydent Marek Stępa omówił równieŜ autopo-
prawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki 
oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, omawianego na po-
przednim posiedzeniu.  
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 25 listopada: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie procedury uchwalania budŜetu 
– zmian do uchwały  

2. Zmiany do budŜetu na rok 2009, 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w procedurze uchwa-
lania budŜetu zreferował skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 12/0/0. 
Ad. 2 
Zmiany w budŜecie miasta na rok 2009 przedstawił 
skarbnik miasta, prof. K.Szałucki.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
rok 2009 – opinia pozytywna – 11/0/1. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 9 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 16 
grudnia, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
• uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 – po 

rozpatrzeniu zgłoszonych przez komisje poprawek 
Prezydent postanowił część z nich zrealizować ze 
środków z rezerwy ogólnej. Pozostałe w 2010 roku 
raczej realizowane nie będą, a jeśli juŜ, to jako 
zwiększenie budŜetu. Opinia do projektu z autopo-
prawką – 4/1/0. 

• zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009 – opinia pozytywna – 5/0/0. 
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• zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Kępa Redłowska” – opinia pozytywna – 
5/0/0 

• aneks nr 1 - wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa złoŜonego przez Ryszarda Gawrońskiego i 
Jadwigę Gawrońską-Skorkowską dotyczącego 
uchwały nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z 26 
sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwo-
nej – odcinek południowy – opinia pozytywna – 
4/0/1. 

Ad. 2 
R. Grzegorz Bonk zwrócił uwagę, Ŝe poniewaŜ gminy 
mogą od niedawna regulować przejazdy samochodów 
oznaczonych literką „L”, wi ęc moŜe warto rozwaŜyć w 
Gdyni wprowadzenie czasowego zakazu poruszania się 
„L”-ek np. w godzinach szczytu czy teŜ określonymi 
trasami. 
Komisja postanowiła zaprosić na jedno z posiedzeń 
przedstawiciela Wydziału InŜynierii Ruchu, celem uzy-
skania odpowiedzi na to i inne pytania. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 10 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Terminy kolejnych posiedzeń komisji. 
Ad 1.  
PoniŜsze numery odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2010: 
Projekt z autopoprawką omówiła Z-ca Skarbnika Miasta 
Gdyni, p. Alicja Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.3.- w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 
rok 2010: 
Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel poin-
formowała na wstępie o autopoprawce, tj. dopisaniu do 
wykazu realizatorów programu Rad Dzielnic, z racji ich 
działań z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki (organi-
zowanie zajęć pozalekcyjnych).  
Zasadnicze tezy programu Wiceprezydent omówiła zgod-
nie z treścią załącznika.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.5. – w spr. zmiany Uchwały /…/ RMG /…/ dot. przyję-
cia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego …”: 
Zmiany w regulaminie omówiła Wiceprezydent E. Łow-
kiel.  
W trakcie dyskusji Wiceprezydent zgodziła się z radną E. 
Krym, iŜ regulacja dot. dodatków motywacyjnych nie jest 
satysfakcjonująca.  
Co do drugiej kwestii poruszonej przez r. E. Krym, doty-
czącej niekorzystnych – zdaniem radnej - w stosunku do 
innego typu szkół podwyŜek dla nauczycieli Szkół Pod-
stawowych, pełniących funkcje wychowawców, Wice-
prezydent była odmiennego zdania. Praca wychowawców 
w szkołach podstawowych jest łatwiejsza, uczniowie nie 

sprawiają jeszcze takich kłopotów, jak to ma miejsce w 
szkołach wyŜszego stopnia.  
Radna E. Krym stwierdziła, iŜ nie zgadza się z argumen-
tacją Wiceprezydent – wychowawcy w szkołach podsta-
wowych takŜe muszą rozwiązywać róŜnego rodzaju 
problemy. 
Opinia pozytywna: 2/0/2 
4.6. – w spr. uchwalenia zmian w treści Statutu śłobka 
NIEZAPOMINAJKA …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2. 
Termin najbliŜszego posiedzenia: 14 stycznia 2010 r.; 
godz. 14.30 
Termin i miejsce posiedzenia wyjazdowego: Przedszkole 
Nr 46 (Pustki Cisowskie) – 28 stycznia 2010 r.; godz. 
14.30. 
______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2009-12-01: 
 
12954/09/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr 

KB/184/PON/27/W/2009 zawartej dnia 
26.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a 
„ADAPA” Fundacją na rzecz Osób z Auty-
zmem i innymi zaburzeniami rozwoju 

12955/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
druk plakatów informacyjnych o akcji „Podziel 
się pluszakiem” 

12956/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na opracowanie analiz oraz 
prognoz ruchu drogowego dla projektu pn. 
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 
na odcinku od skrzyŜowania ulic Wielkokac-
kiej i Rolniczej do skrzyŜowania z ulicą Gier-
dziejewskiego – etap I” 

12957/09/V/P - zatwierdzenia projektu „Urzędnik na 
plus”, składanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 
VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, 
Działanie 6.1: „Poprawa dostępu do zatrudnie-
nia oraz wspieranie aktywności zawodowej w 
regionie”, Poddziałanie 6.1.2: „Wsparcie po-
wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych w regionie”, współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, konkurs otwarty nr 
01/POKL/6.1.2/2009 

12958/09/V/P - udzielenia upowaŜnienia Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

12959/09/V/P - udzielenia upowaŜnienia Z-cy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

12960/09/V/P - udzielenia upowaŜnienia Z-cy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

12961/09/V/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia 
spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej na-
uki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawo-
dowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Bu-
downictwa Okrętowego w Gdyni 

12962/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Orzeszkowej 11 w Gdyni 
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12963/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni 

12964/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu 
mieszkalnym połoŜonym przy ul. Śląskiej 51 w 
Gdyni 

12965/09/V/M - prac remontowych w budynku przy ul. 
Białostockiej 3 w Gdyni 

12966/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. 
Warszawskiej 42-44 w Gdyni 

12967/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu w 
ul. Spółdzielczej w Gdyni 

12968/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w zaso-
bach Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 3 w Gdyni 

12969/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w zaso-
bach Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni 

12970/09/V/M - wykonania remontu schodów i chodnika 
prowadzących do budynku mieszkalnego przy 
ul. Legionów 13- 17 w Gdyni 

12971/09/V/M - przygotowania terenu i posadzenia 
krzewów wokół placu zabaw przy ul. Opata 
Hackiego - Zamenhofa w Gdyni 

12972/09/V/M - wykonania remontu przewodów komi-
nowych w budynkach mieszkalnych przy ul. 
Chabrowej 7 i ul. Pawiej 13D w Gdyni 

12973/09/V/M - wykonania remontu przewodów komi-
nowych w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni 

12974/09/V/M - wykonania remontu wentylacji w miesz-
kaniu gminnym przy ul. Folwarcznej 9 w Gdy-
ni 

12975/09/V/M - naprawy pokrycia dachu na budynku 
gospodarczym pomiędzy budynkami mieszkal-
nymi przy ul. Rybaków 3 i 4 w Gdyni 

12976/09/V/M - naprawy pokrycia dachu budynku 
mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w 
Gdyni 

12977/09/V/M - wykonania wkładu kominowego prowa-
dzącego do mieszkania gminnego przy ul. Za-
cisznej 2 w Gdyni 

12978/09/V/M - naprawy chodnika oraz zabezpieczenia i 
wyrównania terenu przy ul. Gen. Maczka 3-5 w 
Gdyni 

12979/09/V/M - wykonania rozbiórki drewnianych 
obiektów gospodarczych oraz uporządkowania 
terenu po rozbiórce przy ul. InŜynierskiej 72 w 
Gdyni 

12980/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 7 
w Gdyni 

12981/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu części uchwały nr 
1 z dnia 24.07.2009r. Wspólnoty Mieszkanio-
wej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni i 
uchylenia Zarządzenia nr 11251/09/V/M 

12982/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Korzennej 12A w Gdyni 

12983/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

12984/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni 

12985/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni 

12986/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego połoŜone-
go przy ul. Wejherowskiej 34 w Gdyni 

12987/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12988/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12989/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12990/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni 

12991/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, 
rejon Parku Kilońskiego 

12992/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dick-
mana 

12993/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 
Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngto-
na i al. Jana Pawła II 

12994/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy dróg 
publicznych spowodowanej inwestycją niedro-
gową polegającą na adaptacji hali produkcyjno-
magazynowej na obiekt handlowo-usługowy 
przy ul. Płk. Dąbka 338 w Gdyni Pogórzu oraz 
upowaŜnienia do podpisania ww. umowy 

12995/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Temidy przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12996/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12997/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12998/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

12999/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
11365/09/V/M i akceptacji treści aneksu do 
umowy nr SK/1290/MG/366-W/2009, przed-
miotem której jest wykonanie, montaŜ i demon-
taŜ wielkoformatowej reklamy Gdyni 

13000/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
opracowanie graficzne i przygotowanie do dru-
ku ogłoszeń prasowych dotyczących przebu-
dowy układu drogowego Węzła Św. Maksymi-
liana 

13001/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
gdyńskich kart świątecznych 

13002/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania blankietów do kart świątecznych 

13003/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie flagi promującej Miasto 
Gdynię 
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13004/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania czapek z logo Gdyni dla uczestników ak-
cji charytatywnej „I ty moŜesz zostać świętym 
Mikołajem” promującej Miasto Gdynię 

13005/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla laureatów Konkursu Wiedzy o Marynarce 
Wojennej organizowanego przez III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni 

13006/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla uczestników autorskiego programu „Jedyn-
ka dzieciom” organizowanego przez I Akade-
mickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 

13007/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
wycenę baz komunikacyjnych Gminy Miasta 
Gdyni, dzierŜawionych przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej 
Sp. z o.o. 

13008/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji bu-
dowy stanowisk do waŜenia pojazdów cięŜkich 
na ulicy Morskiej w Gdyni 

13009/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 05.06.2008r 
oraz Aneksie nr 1/2008 i Aneksu nr 1/2009 

13010/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniŜej 
206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publi-
kację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdy-
ni w roku 2010 w „Rzeczpospolitej” 

13011/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniŜej 
206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publi-
kację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdy-
ni w roku 2010 w „Gazecie Wyborczej” 

13012/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniŜej 
206.000 EURO w trybie z wolnej ręki na pu-
blikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta 
Gdyni w roku 2010 w „Polska Dziennik Bał-
tycki” 

13013/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów meta-
lowych o wartości do 14.000 EUR 

13014/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kserokopiarek 
Canon oraz automatycznych podajników orygi-
nałów dokumentów dla Urzędu Miasta Gdyni 
w 2009 roku 

13015/09/V/S - wyraŜenia zgody na konserwację i na-
prawę windy „KONE” znajdującej się w bu-
dynku UMG w roku 2010 o wartości do 14.000 
EUR 

13016/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie nadruku na flagach i trans-
parentach o treści promującej wydarzenia z ka-
lendarza imprez miejskich w 2009 roku 

13017/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

13018/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację imprezy artystycznej pt. „I Ty 
moŜesz zostać Świętym Mikołajem”, promują-
cej Gminę Gdynia 

13019/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację imprezy ar-
tystycznej pt. „I Ty moŜesz zostać Świętym 
Mikołajem”, promującej Gminę Gdynia 

13020/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego do 206.000 EUR na naprawy 
oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla 
UMG w 2010r. 

13021/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli biuro-
wych i urządzeń o wartości 

13022/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy węzła cieplnego w budyn-
ku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 
22 w Gdyni 

13023/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej remontu pomieszczeń w Ośrodku Pro-
filaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni 

13024/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego poniŜej 5.150.000 
EUR w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie remontu Hali Targowej w Gdyni, 
przy ul. Wójta Radtkego, obejmującego budo-
wę instalacji hydrantowej oraz przyłącza wody 
drugostronnego zasilania 

13025/09/V/U - zamówienia wykonania druku ulotek 
informacyjnych o dwóch zabytkach Gdyni 

13026/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

13027/09/V/P - druku ksiąŜeczek „Moja mama nie wi-
dzi”, „Moja mama jeździ na wózku”, „Moja 
mama nie słyszy” 

13028/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę do 206.000 EUR na dostawę jednego samo-
chodu osobowego dla UMG w 2009 r. 

13029/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 
12867/09/V/S z 24 listopada 2009 r. 

13030/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie konserwacji 
i naprawę instalacji centralnego ogrzewania i 
instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach 
UMG w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR 

13031/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 12607/09/V/ w 
sprawie przekazania środków finansowych na 
bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów 
słuŜbowych dla pracowników UM Gdyni 

13032/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie 10 fundamentów pod granitowe 
płyty na ul. Starowiejskiej – o wartości do 
14.000 EUR 

13033/09/V/S - przetargu na najem i obsługę sali bankie-
towej w Urzędzie Stanu Cywilnego 

13034/09/V/P - aktualizacji spotu promującego obchody 
wydarzeń „Grudnia’70” 

13035/09/V/P - zawarcia umowy o współpracy z Telewi-
zją Polską S.A. Oddział w Gdańsku 

13036/09/V/P - stworzenia projektu graficznego serwisu 
internetowego www.gdyniakulturalna.pl 

13037/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdy-
ni i przyjęcia regulaminu konkursu 

13038/09/V/P - regulaminu Gdyńskiej Nagrody Drama-
turgicznej 

13039/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup maski ceramicznej autorstwa Kazimierza 
Kalkowskiego 
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13040/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 z dnia 26.02.2009 r. na 
wykonanie robót budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Po-
piela i Króla Jana III parking przy ul. Orłow-
skiej, ulicę Orłowską I etap 

13041/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12272/09/V/U 
Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2009 r. 

13042/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 206.000 EUR na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej dla zasilania re-
zerwowego inwestycji pn. „Forum Kultury w 
Gdyni” zlokalizowanej w obrębie ulic Armii 
Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki 

13043/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 206.000 EUR na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej dla zasilania re-
zerwowego inwestycji pn. „Forum Kultury w 
Gdyni” zlokalizowanej w obrębie ulic Armii 
Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki 

13044/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Forum Kultury w 
Gdyni 

13045/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: „Regula-
cja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do 
ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. św. 
Mikołaja w Gdyni” 

13046/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn: „Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ estakady Kwiatkowskiego od ulicy 
Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdy-
ni” 

13047/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/524/UI/152/W/2009 dotyczącej zadania pn: 
„Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudo-
wą infrastruktury dla SP Nr 18 

13048/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
projektów, wykonania i montaŜu tablic infor-
macyjnych o przebudowie układu drogowego 
węzła św. Maksymiliana 

13049/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR 
komputerów klasy Notebook oraz monitora 
SyncMaster 21,5” do uŜytku Wydziału Polityki 
Gospodarczej 

13050/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
emisję w TVP reklamy promującej Gdynię z 
okazji koncertu „I Ty moŜesz zostać Świętym 
Mikołajem” 

13051/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie 8 sek. reklamy telewizyjnej promu-
jącej miasto Gdynia, z okazji koncertu „I Ty 
moŜesz zostać Świętym Mikołajem” 

13052/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie opaski wokół bu-
dynku socjalnego Widna 10 w Gdyni 

13053/09/V/M - wykonania dokumentacji technicznej 
oraz mapy do celów projektowych i mapy po-
wykonawczej w celu wykonania nowego przy-

łącza wodociągowego dla gminnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 i 
11 w Gdyni 

13054/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 14 przy 
ul. Świętojańskiej 89 w Gdyni 

13055/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy 
ul. Dickmana 22 w Gdyni 

13056/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 2 przy 
ul. Dąbrowskiego 18 w Gdyni 

13057/09/V/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej 
w gminnym lokalu uŜytkowym /Centrum Ak-
tywności Seniora/ przy ul. Orłowskiej 66 oraz 
uszczelnienia przewodów kominowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ujej-
skiego 23 

13058/09/V/M - wymiany drzwi wejściowych i okien na 
klatce schodowej w budynku mieszkalnym bę-
dącym w zarządzie ABK Nr 4 przy ul. Kapitań-
skiej 39 

13059/09/V/M - wykonania remontu podłogi w gminnym 
lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Puckiej 100 w 
Gdyni 

13060/09/V/M - powierzenia ABK-3 udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wymia-
nę zaworów termostatycznych na grzejniki w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24 

13061/09/V/M - powierzenia ABK Nr 3 udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie zadaszenia świetlika wraz z barierkami 
ochronnymi w budynku przy ul. 10 Lutego 24 

13062/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy projektu 
budowlano-wykonawczego instalacji elek-
trycznej wraz z remontem instalacji elektrycz-
nej na parterze budynku uŜytkowanym przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym /NZOZ Ośrodek 
Wczesnej Interwencji/ przy ul. Harcerskiej 4 

13063/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy 
ul. Rolniczej 10 A 

13064/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu 
mieszkalnym nr 53 oraz w pomieszczeniu piw-
nicy przy ul. Zamenhofa 4 

13065/09/V/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

13066/09/V/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące działal-
ność poŜytku publicznego na realizację zadań: 
„Profilaktyka przez sport”, „Ochrona zdrowia i 
edukacja zdrowotna w warunkach domowych 
dla przewlekle chorych na SM”, „Pomoc dzie-
ciom z zespołem ADHD i ich rodzinom” 

13067/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup wyposaŜenia dla 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciap-
kowo” 

13068/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla zdo-
bywców II i III nagrody w kategorii szkół w XI 
edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

13069/09/V/R - powołania zespołu ds. merytorycznej i 
formalnej oceny wniosku Krajowego Towarzy-
stwa Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w 
Gdyni oraz wniosków Stowarzyszenia Osób z 
Wadą Słuchu „Cisza” i Gdyńskiego Stowarzy-
szenia Integracyjnego „Promyk” z siedzibą w 
Gdyni o dofinansowanie ze środków PFRON 
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kosztów wynikających ze zwiększenia liczby 
uczestników warsztatu terapii zajęciowej 

 
2009-12-03: 

 
13070/09/V/U - zwiększenia opłaty za przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej stadionu rugby z za-
pleczem socjalnym w Gdyni 

13071/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 1484/07/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2007 
roku dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej 

 
2009-12-08: 

 
13072/09/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Gdyni 
13073/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę kwia-
tów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2010 
r. 

13074/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11 901/2009/V/P 
dotyczącego dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Ludzie spod znaku Eskulapa” 

13075/09/V/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl 
poprzez usługę IVONA WebReader 

13076/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe 
szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni w 
2010 roku” 

13077/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie uliczne ul. Frezerów” w Gdyni 

13078/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na dokonanie wydzielenia działek 
drogowych oraz zmiany oznaczenia uŜytków 
gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego 
p.n.: „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni” 

13079/09/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej 
Sp. z o.o. z dnia 26 marca 2009 r. dotyczącego 
współdziałania przy przygotowaniu i realizacji 
przedsięwzięcia p.n.: „Rozwój proekologiczny 
transportu publicznego na Obszarze Metropoli-
talnym Trójmiasta” 

13080/09/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na sto-
pień nauczyciela mianowanego – w sesji zi-
mowej 2009r. 

13081/09/V/O - przeznaczenia środków finansowych na 
wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział 
w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczy-
cieli mianowanych w sesji zimowej 2009r. 

13082/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali gim-
nastycznej dla Klubu Sportowego „Sztorm” w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w 
Gdyni 

13083/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy 
Wielki Kack 

13084/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy 
Babie Doły 

13085/09/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady 
Dzielnicy Działki Leśne 

13086/09/V/M - remontu lokalu mieszkaniowego poło-
Ŝonego przy ul. Zamenhofa w Gdyni 

13087/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13088/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13089/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13090/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13091/09/V/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie 
funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej 

13092/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli i uŜytkowników wie-
czystych nieruchomości sąsiednich 

13093/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13094/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13095/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

13096/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 142/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

13097/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 124/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

13098/09/V/M - podpisania umowy najmu dotyczącej 
lokalu przy ul. Waszyngtona ze Stocznią Re-
montową NAUTA S.A. i wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych z budŜetu 
Miasta na opłatę czynszu najmu 

13099/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12658/2009/V/M 
dotyczącego ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

13100/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, monta-
Ŝu i demontaŜu bramownic 

13101/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
opracowanie graficzne i druku wkładki do Ra-
tusza dotyczącej przebudowy układu drogowe-
go Węzła Św. Maksymiliana 

13102/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne, powyŜej 14.000 EUR a do 206 000 
EUR, w trybie z wolnej ręki na opracowanie i 
wydanie 3000 egzemplarzy albumu o Gdyni 

13103/09/V/M - zmiany brzemienia zarządzenia nr 
12893/09/V/M w sprawie udzielenia zamówie-
nia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację 
świadczeń w ramach objęcia przez Gazetę Wy-
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borczą roli patrona prasowego Gdyńskiego 
Muzeum Motoryzacji 

13104/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

13105/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 4286/07/IV/P 
dotyczącego dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Działki Leśne 

13106/09/V/M - ustalenia jednolitego terminu trwania 
prawa uŜytkowania wieczystego gruntu poło-
Ŝonego przy ul. A. Necla 11-13 w Gdyni 

13107/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową 

13108/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009r. 

13109/09/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą 
Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesy-
łek pocztowych 

13110/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na naprawę 
samochodu poŜarniczego Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

13111/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 roku 

13112/09/V/U - zamówienia opracowania redakcji na-
ukowej części referatów do wydawnictwa po-
konferencyjnego z II międzynarodowej konfe-
rencji naukowej „Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i 
jej ochrona” 

13113/09/V/S - wyraŜenia zgody na ponoszenie opłat za 
uŜywanie częstotliwości radiowej i zlecenia 
usług napraw i konserwacji systemu łączności 
oraz wzorcowania i kalibracji alkotestów Stra-
Ŝy Miejskiej w 2010 r. 

13114/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kwiatów 
doniczkowych w 2010 r. 

13115/09/V/S - zlecenia usługi konwojowania gotówki i 
ochrony kas w budynku UMG w 2010 r. 

13116/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Prusa 20, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego 

13117/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali lek-
cyjnej dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

13118/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczaj-
nym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdy-
ni 

13119/09/V/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie środ-
ków w roku 2010 na opłatę abonamentową za 
dostawę programów TV cyfrowej do pokoju 
112 zgodnie z umową nr SK 124/SA/42-
W/2008 z dn. 29.11.2007 r. 

13120/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie projektu 
modernizacji rozdzielni elektrycznej w budyn-
ku głównym UMG o wartości do 14.000 EUR 

13121/09/V/U - wyraŜenia zgody na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Po-
wiatem Puckim w celu powierzenia Gminie 

Miasta Gdynia zadania polegającego na prze-
budowie skrzyŜowania ulic Płk Dąbka – Czer-
nickiego – Wiejskiej – Szkolnej połoŜonego na 
terenie Gminy Miasta Gdynia i Gminy Kosa-
kowo 

13122/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta 
Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zło-
mowanie starych tablic rejestracyjnych 

13123/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup drukarek i czytników kodów kreskowych 

13124/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup programu do generacji działek na pod-
stawie schematu sieci 

13125/09/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego bez formy przetargu publicznego 

13126/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego na re-
alizację zadania publicznego: „Organizacja 
czasu wolnego Gdynia 55+” 

13127/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/127/OK/27/W/2009 z dnia 16 lutego 2009 
r. pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Wspól-
nota Gdańska 

13128/09/V/M - wykonania nowego chodnika i wejścia 
do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Krasickiego 28 w Gdyni 

13129/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13130/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13131/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13132/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia 
uŜytków gruntowych oraz podziału działek na 
terenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospo-
darowanie terenu ulic: Widna, Rolnicza, Stra-
Ŝacka w Gdyni” 

13133/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 
2/2009 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej 
ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Ci-
sza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

13134/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/593/OZ/19-w/2007 z 25 kwietnia 2007 r. 

13135/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/628/OZ/36-w/2007 z 8 maja 2007 r. 

13136/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/561/OZ/13-w/2008 z 11 kwietnia 2008 r. 

13137/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia do 14.000 EUR na dalszą modernizację sys-
temu łączności radiowej StraŜy Miejskiej 

13138/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego do 206.000 EUR na wynajem 
pięciu samochodów dla UM Gdyni w 2010 r. 

13139/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie badań profilaktycznych oraz spra-
wowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami UM Gdyni 

13140/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie konserwacji 
i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimaty-
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zacyjnych w budynkach UM Gdyni w roku 
2010 o wartości do 14.000 EUR 

13141/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie konserwacji 
systemów alarmowych w budynkach UM Gdy-
ni i systemu monitoringu w budynku głównym 
w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR 

13142/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 206.000 EUR na dosta-
wę naturalnej wody źródlanej, dzierŜawę i sani-
tyzację dystrybutorów oraz dostawę wody mi-
neralnej niegazowej, gazowanej i kubków jed-
norazowych dla UMG w grudniu 2009 r. oraz 
w 2010 r. 

13143/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządzeń do 
sal konferencyjnych znajdujących się w budyn-
ku UM Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 o wartości 
do 14.000 EUR 

13144/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę dźwigu 
osobowego „PILAWA” o wartości do 14.000 
EUR 

13145/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę poniŜej 206.000 EUR na dostawę papieru do 
drukarek i kserokopiarek dla UM Gdyni w 
2009 r. 

13146/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektu szaty ro-
ślinnej dla Ośrodka Hipoterapii realizowanego 
w Gdyni 

13147/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wy-
konaniem robót elektrycznych nad przebudową 
budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby 
placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz po-
mieszczenia dla klubu seniora z pomieszcze-
niami towarzyszącymi połoŜonego w Gdyni 
przy ul. Widnej 8 

13148/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie umocnienia skarp 
wokół budynków socjalnych przy ul. Okrzei 22 
w Gdyni 

13149/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na wykonanie wymiany grzejnika w pok. 611 i 
montaŜ grzejnika w pok. 712 w budynku przy 
10 Lutego 24 w Gdyni 

13150/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13023/09/V/M z 
1 grudnia 2009 roku dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji projektowej remon-
tu pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki i Tera-
pii UzaleŜnień 

13151/09/V/P - wykonania toreb papierowych z logo 
programu „Gdynia bez barier” 

13152/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniŜej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 
publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2010 w „Gazecie Wyborczej” 

13153/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniŜej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 
publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2010 w „Rzeczpospolitej” 

13154/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniŜej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 

publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2010 w „Polska Dziennik Bałtycki” 

13155/09/V/P - zmiany treści umowy o wsparcie realiza-
cji zadania publicznego „Aktywizacja gdyń-
skiej młodzieŜy” 

13156/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie projektu graficznego i druk kalen-
darza 

13157/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/17/UR/2009 w sprawie uŜyczenia lokalu 
połoŜonego w Gdyni przy ul. Morskiej 82 w 
Domu Towarowym „Kaufland”, stanowiącego 
własność firmy „Kaufland” Polska Markety sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na Centrum 
Obsługi Systemu Sterowania Ruchem 

13158/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EOU na zamieszczenie w prasie artyku-
łu promującego projekt pn.: „Efektywny Samo-
rząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta 
Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” 

13159/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie przejęcia 
linii analogowej oraz DSL 2000 na numerze te-
lefonu 58 663 00 12 zainstalowanych w Gdyni, 
przy ul. Morskiej 92-94 od firmy Budizol S.A. 
świadczonej przez TP S.A, uregulowania płat-
ności za świadczenie usługi na linii telefonicz-
nej oraz do podpisania umowy w ww. sprawie 
oraz umowy z operatorem 

13160/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego budowy ka-
nalizacji deszczowej w ulicach Arciszewskich i 
Muchowskiego oraz na terenie portu wojenne-
go w Gdyni 

13161/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na wy-
konanie wielobranŜowego projektu koncepcyj-
nego dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja te-
renów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i 
Zamenhofa w Gdyni” 

13162/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn: „Przebudowa 
skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dwor-
cową i Podjazd, jako etap I przebudowy ul. 10 
Lutego w Gdyni” 

13163/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Gdy-
ni na PKT dla inwestycji realizowanych w ra-
mach przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekolo-
gicznego transportu publicznego na obszarze 
metropolitarnym Trójmiasta” 

13164/09/V/U - podpisania umowy z PKP PLK regulują-
cej warunki prowadzenia robót budowlanych w 
ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Ci-
sowskiej na terenie kolejowym 

13165/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodat-
kowych na zadaniu „budowa stadionu rugby z 
zapleczem socjalnym w Gdyni 

13166/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie świadectwa charak-
terystyki energetycznej stadionu rugby z zaple-
czem socjalnym w Gdyni 



14 
 

13167/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania 
„rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyŜo-
waniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską 

13168/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy o wy-
konanie roboty budowlanej „Przebudowa ukła-
du drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, 
torami SKM i PKP w Gdyni 

13169/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją inwestycji pn „przebudowa ukła-
du drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, 
torami SKM i PKP w Gdyni” 

13170/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Rybaków 

13171/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10221/09/V/M w 
sprawie podpisania umowy na świadczenie 
przez Telekomunikację Polską S.A. usługi do-
stępu do internetu DSL tp. na potrzeby Bałtyc-
kiego Punktu Informacji Turystycznej 

13172/09/V/M - uzupełnienia treści zarządzenia nr 
11301/09/V/M z 1 lipca 2009 r. 

13173/09/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na umieszczenie reklamy elektronicznej 
promującej miasto Gdynia na portalu tury-
stycznym www.gdyniazaprasza.pl 

13174/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umów 
zleceń na wykonanie inwentaryzacji nierucho-
mości Skarbu Państwa oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego 

13175/09/V/M - wykonania opinii geotechnicznej doty-
czącej umocnienia linii brzegowej w miejscu 
zniszczonych zabudowań łazienek przy molo w 
Orłowie 

 
2009-12-09: 

 
13176/09/V/M - zwrotu na rzecz współwłaścicieli nieru-

chomości połoŜonej przy ul. Abrahama 4 w 
Gdyni poŜytków pobranych przez Gminę Mia-
sta Gdyni z wynajmu lokalu uŜytkowego poło-
Ŝonego na tej nieruchomości 

13177/09/V/M - udzielenia zamówień, do kwoty 14.000 
EUR, na dekorację świąteczną budynku Urzędu 
Miasta Gdyni i instalację świetlną na Skwerze 
Kościuszki 

13178/09/V/M - rozstrzygnięcia konkursu ofert na orga-
nizację przestrzeni miejskiej przeznaczonej na 
usługi gastronomiczno - handlowe w ramach 
Kiermaszu Świątecznego na terenie Gminy 
Miasta Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 
Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpelacji. 
_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 
17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 

INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:    
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  ,    
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:    
Komisja Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


