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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 66 

15 stycznia 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.01.10, godz. 09.05 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska oraz Komisja Stra-
tegii i Polityki Gospodarczej – 24 listo-
pada: 
 
Porządek obrad: 

1. 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. W posiedzeniu uczestniczyły trzy komisje rady 
Miasta: Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Komu-
nalnej oraz Strategii i Polityki Gospodarczej. Obradom 
przewodniczył: w części ogólnej – Marcin Wołek (SiPG) 
natomiast w części dotyczącej Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej - Marcin Horała. 
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: 4/0/0;  
- 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: 4/0/0; 
- 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: 
4/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości od Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu, Opinia pozytywna 
– głosowanie: 4/0/0 
- 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: 4/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. 
Cechowej, Opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/0; 
- 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: 4/0/0. 
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 
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 
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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 inwestycyjną 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 5/0/0, 

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 5/0/0, 

3. ujęcie w budŜecie środków na wykonanie do-
kumentacji projektowej oświetlenia ulic Gło-
gowej, Walerianowej i Macierzanki – wynik 
głosowania 5/0/0, 

4. wpisanie do budŜetu Ligi Dzielnic Południo-
wych (do tej pory finansowanej w ramach kon-
kursów dla Rad Dzielnic) – 50 tys. zł – wynik 
głosowania 5/0/0, 

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

6. przeznaczenie 3 mln zł na wykonanie na nie-
utwardzonych ulicach nawierzchni z płyt jomb 
– wynik głosowania 5/0/0, 

7. przeznaczenie 1 mln zł na wykonanie doku-
mentacji modernizacji ul. Starowiejskiej – wy-
nik głosowania – 5/0/0, 

8. 1 mln zł na dokumentację modernizacji Bulwa-
ru Nadmorskiego - wynik głosowania 5/0/0. 

9. wykonanie parkingu przy ul. Nauczycielskiej – 
wynik głosowania 5/0/0. 

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 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. 

• 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 Statutowa – 14 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Nielegalny tor crossowy na Chwarznie – dys-
kusja z udziałem zaproszonych gości, 

3. Medale im. E.Kwiatkowskiego, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał na 
najbliŜszą sesję RM: 
- w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2010 rok – 
opinia pozytywna – 3/0/0, 
- w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2009 rok – 
opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Gośćmi komisji w tej części posiedzenia byli przedstawi-
ciele Komendy Miejskiej Policji, komendant StraŜy 
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Miejskiej, naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji, 
dyrektor ZDiZ.  
Nielegalny tor crossowy na Chwarznie został urządzony 
przez uŜytkowników pod koniec lat 90-tych. Obecnie 
motocykle i quady są tam przywoŜone na pakach półcię-
Ŝarówek i zwłaszcza w weekendy ich hałas bardzo prze-
szkadza okolicznym mieszkańcom. Zgłoszenia na policji 
i w straŜy miejskiej nie przynoszą efektów – nie ma 
podstaw prawnych do ukarania quadowców. 
R. Marek Łucyk zaproponował, aby spotkać się z cros-
sowcami i spróbować polubownie rozwiązać konflikt, np. 
poprzez nakłonienie ich, aby znaleźli sobie inny teren do 
jazdy. Miejsce, gdzie jeŜdŜą obecnie, ma w planach 
zagospodarowania zupełnie inne przeznaczenie i nie 
moŜna go im oficjalnie wydzierŜawić. Uzgodniono, Ŝe r. 
Łucyk postara się zaaranŜować takie spotkanie. 
Nie ma podstaw prawnych do nakładania kar za uŜytko-
wanie tego terenu – jest to nieuŜytek, nie droga i nie las. 
MoŜna spychaczem wyrównać teren, ale wtedy istnieje 
ryzyko, Ŝe uŜytkownicy odbudują „górki”. Postanowiono, 
Ŝe SM, MG i ZDiZ wspólnie ustalą treść tablicy zakazu-
jącej ruchu pojazdów silnikowych, która zostanie usta-
wiona przed wjazdem na teren crossu. 
Zaproponowano równieŜ, aby wydzierŜawić ten teren z 
obowiązkiem udostępniania go w określonych godzinach 
crossowcom.  
Ad. 3 
Do komisji wpłynęło 5 wniosków o nadanie Medalu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego: Sławomir Kitowski, Mie-
czysław Krawczyk, Kazimierz Małkowski, Wojciech 
Tomalczyk, Eugeniusz Wrochna. Przewodniczący przed-
stawił członkom komisji sylwetki kandydatów; materiały 
na temat kandydatów radni otrzymali wcześniej w formie 
elektronicznej. Następnie przeprowadzono głosowanie. 
Komisja jednogłośnie postanowiła zarekomendować 
Radzie Miasta nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego następującym osobom: Kazimierzowi Mał-
kowskiemu, Mieczysławowi Krawczykowi, Eugeniuszo-
wi Wrochnie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 15 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta na rok 
2010, 

2. Zaopiniowanie projektu zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia budŜetu miasta na rok 2009, 

3. Spotkanie z dyrektorem SSP 28, Markiem Am-
brosiewiczem, w sprawie budowy boiska ze 
sztuczna nawierzchnią, 

4. Spotkanie z p. Andrzejem Małasiewiczem na 
temat załoŜenia Gdyńskiego Klubu Jeździec-
kiego, 

5. Korespondencja, 
6. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Skarbnik zreferował autopoprawkę do projektu budŜetu. 
PoniewaŜ autopoprawka nie dotyczy sportu, komisja 
odstąpiła od opiniowania jej. 
Ad. 2 
Opinia pozytywna – 5/0/0 
Ad. 3 
Gościem komisji był dyrektor SSP 28, pan Marek Am-
brosiewicz. Wnioskował on do komisji o zbudowanie 
boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz tartanowej bieŜni. 
SP 28 jest jedną z najlepszych szkół w Gdyni pod wzglę-

dem osiągnięć sportowych, tymczasem w tej chwili 
szkoła dysponuje tylko boiskiem gruntowym. 
Inwestycja ta nie jest moŜliwa do zrealizowania w ra-
mach programu Orlik. O tym, czy konieczna jest bieŜnia 
czy teŜ trzeba się będzie bez niej obejść, będzie się mu-
siał wypowiedzieć projektant. Inwestycję naleŜy zapro-
jektować i zakończyć w całości, bez etapowania. 
W kwietniu 2008, kiedy komisja dokonała objazdu gdyń-
skich szkolnych boisk, do wyremontowania lub zbudo-
wania pozostały 4 boiska: ZSChłodniczych, VI LO, 
szkoła sportowa i SSP 28. W budŜecie 2010 nie przezna-
czono na boiska Ŝadnych środków. Koszt projektu to rząd 
10% wartości inwestycji, czyli ok. 100 tys. zł.  
Komisja rekomenduje wykonanie w 2010 roku wpierw 
koncepcji a potem budowy boisk w SSP 28 i VI LO – 
wynik głosowania 5/0/0. 
Ad. 4 
Gośćmi komisji byli panowie Andrzej Małasiewicz i 
Jacek Sosnowski, którzy wnioskowali o moŜliwość zało-
Ŝenia szkółki jeździeckiej na Kolibkach. Zwrócili uwagę, 
Ŝe Kolibki w tej chwili stoją wolne, a są duzo lepiej 
skomunikowane z miastem niŜ Koleczkowo, gdzie obec-
nie mieści się szkółka.  
Przewodnicząca Komisji wyjaśniała, Ŝe Kolibki zostaną 
w najbliŜszym czasie skomercjalizowane, co definitywnie 
uniemoŜliwia wprowadzenie na ten teren koni.  
Panowie Małasiewicz i Sosnowski poinformowali, Ŝe 
starają się o lokalizację przy ul. Dickmana. Konieczna 
tam będzie zmiana zapisów planu zagospodarowania, aby 
moŜna na tym terenie zbudować stajnie. 
Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

Komisja Statutowa – 7 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Wniesienie projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję RM, 

2. Historyczna nazwa części przedwojennej Gdyni 
– Na Piasku. 

Ad. 1 
Komisja wniesie na sesję styczniową projekt uchwały w 
sprawie nadania nazw ulicom – przedłuŜenia nazw ulic 
PoroŜyńskiego i Myśliwka o kolejne, nowo wybudowane 
odcinki. 
Na sesję styczniową komisja przygotowała takŜe projekty 
uchwał w sprawie nadania Medali im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. 
Ad. 2 
Od Pomorskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło do 
Komisji pismo w sprawie usankcjonowania w obowiązu-
jącym oficjalnie nazewnictwie (ulic, dzielnic miejsc) 
historycznej nazwy „Na Piaskach”. 
Komisja ustali, jaki obszar obecnej Gdyni obejmuje 
nazwa „Na Piaskach” i potem wróci do tego tematu. 
______________________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 11 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia - ustalenie stanowiska w sprawie 
dalszej procedury postępowania w odniesieniu do zarzu-
tów zawartych w pismach p. Wojciecha KrzyŜanowskie-
go 
O zarzutach p. W. KrzyŜanowskiego, zawartych w pi-
smach wyŜej wymienionego, skierowanych do Prezyden-
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ta Miasta Gdyni, poinformowała członków komisji Kie-
rownik Referatu Skarg i Interwencji, pani Halina Łuko-
wicz. 
Zarzuty dotyczą nast. kwestii: 
- zanieczyszczanie przez szambo usytuowane na sąsied-
niej działce, przy ul. 19B, posesji przy ul. Racławickiej 
19, naleŜącej do brata skarŜącego, p. Marcina KrzyŜa-
nowskiego; 
- prowadzenie nielegalnej działalności przez właściciela 
działki przy ul. Racławickiej 19B; 
- zły stan techniczny ulicy Jesionowej; 
- niewłaściwe przeprowadzenie interwencji przez funk-
cjonariuszkę StraŜy Miejskiej 
W sprawie powyŜszych zarzutów podjęto czynności 
wyjaśniające, zakończone nast. ustaleniami i  działania-
mi: 
- posesja przy ul. Racławickiej 19B została podłączona 
do sieci kanalizacji miejskiej – tym samym problem 
zanieczyszczania działki przy ul. Racławickiej 19 został 
rozwiązany; 
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, 
iŜ prowadzona przez właściciela posesji przy ul. Racła-
wickiej 19B działalność została zgłoszona ewidencji 
działalności gospodarczej; 
- skarŜący został poinformowany pismem Prezydenta 
Miasta Gdyni, iŜ zadanie inwestycyjne polegające na 
utwardzeniu ulicy Jesionowej zostało wpisane na listę 
potrzeb inwestycyjnych. Na podstawie listy kolejność 
realizacji poszczególnych zadań ustali Komisja Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Realizacji 
przedmiotowego zadania nie moŜna się spodziewać w 
roku 2010, natomiast Zarząd Dróg i Zieleni dokona usu-
nięcia pojedynczych  ubytków w nawierzchni ulicy Je-
sionowej; 
- przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie po-
twierdziło zarzutów stawianych przez p. W. KrzyŜanow-
skiego funkcjonariuszce StraŜy Miejskiej 
Pani H. Łukowicz zapewniła, iŜ w przypadku wszystkich, 
sygnalizowanych przez p. W. KrzyŜanowskiego proble-
mów, Prezydent Miasta Gdyni udzielał odpowiedzi, po 
uprzednim przeprowadzaniu czynności wyjaśniających 
przez właściwe słuŜby miejskie.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny  Marek 
Łucyk, poinformował o decyzji Przewodniczącego RMG 
(podjętej na skutek prośby Wojewody Pomorskiego o 
rozpatrzenie skargi p. W. KrzyŜanowskiego przez organ 
stanowiący gminy), zgodnie z którą pełna dokumentacja 
(zarchiwizowana w materiałach komisji) została przeka-
zana Komisji  Rewizyjnej celem przygotowania stosow-
nego projektu uchwały, który następnie winien być wnie-
siony pod obrady RM. 
Do wątpliwości członków komisji odniósł się radca 
prawny Krzysztof Czupreta – Przewodniczący RMG 
wyjaśniał w prowadzonej ze słuŜbami Wojewody kore-
spondencji, iŜ sprawy poruszane przez p. W. KrzyŜanow-
skiego  przekazywano odpowiednim organom wykonaw-
czym. Mimo to Wojewoda Pomorski nadał pismom p. 
KrzyŜanowskiego rangę skargi. Przepis 229 k.p.a. mówi, 
iŜ wszelkie skargi dotyczące władzy wykonawczej winny 
być rozpatrywane przez Radę Miasta.  
Projekt uchwały w sprawie skarg Wojciecha KrzyŜanow-
skiego przyjęto jednogłośnie: 7 gł. za.  
Przedmiotowy projekt uchwały zostanie wniesiony pod 
obrady Rady Miasta Gdyni na najbliŜszej sesji, tj. 27 
stycznia b.r. 
______________________________________________ 
 

Komisja Statutowa – 13 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na sesję 27 
stycznia. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja postanowiła wnieść na sesję 27 stycznia projekt 
uchwały w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego za 2009 r. dla rezydenta Miasta Gdyni 
Pana Wojciecha Szczurka. 
Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2009-12-15: 
 
13179/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdy-

nia Śródmieście pt. „Warsztaty i przegląd kaba-
retów młodzieŜowych – GimKab 2009” w ra-
mach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

13180/09/V/P - powołania komisji konkursowej w celu 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Centrum Kultury Gdyni 

13181/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej manda-
tów karnych kredytowanych 

13182/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej naleŜno-
ści za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 

13183/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 12469/09/V/K z 
dnia 20 października 2009 r. 

13184/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2009 do umowy 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz 
z wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin natu-
ralnych 

13185/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji X 
Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego 
przez Szkołę Podstawową Nr 33, Gimnazjum 
Nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w 
Gdyni 

13186/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowa-
dzącego działalność poŜytku publicznego na 
wspieranie zadań z zakresu działań wycho-
wawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 
zakresie nowych technologii 

13187/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: 
„Prowadzenie psychologiczno – pedagogiczne-
go punktu konsultacyjnego” 

13188/09/V/O - zatwierdzenia wyniku postępowania o 
zamówienie publiczne do 14.000 EUR na reali-
zację programu psychoterapeutycznego „Po-
dwójny problem” 

13189/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 

13190/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 

13191/09/V/M - uprzątnięcia terenów po wichurach 
naleŜących do Gminy przy budynkach miesz-
kalnych będących w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 
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13192/09/V/M - uprzątnięcia terenów po wichurach 
naleŜących do Gminy przy budynkach miesz-
kalnych będących w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

13193/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Starowiejskiej 44 w Gdyni 

13194/09/V/M - wykonania wentylacji w mieszkaniu 
gminnym połoŜonym przy ul. Kapitańskiej 

13195/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. War-
szawskiej 11 w Gdyni 

13196/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gmin-
nych lokalach mieszkalnych będących w zaso-
bach Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni 

13197/09/V/M - wykonania dwóch poręczy na terenie 
naleŜącym do Gminy Miasta Gdyni przy bu-
dynku mieszkalnym - ul. Widna 13 w Gdyni 

13198/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13064/09/V/M 
dotyczącego wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym nr 53 oraz w pomieszcze-
niu piwnicy przy ul. Zamenhofa 4 w Gdyni 

13199/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13053/09/V/M 
dotyczącego wykonania dokumentacji tech-
nicznej oraz mapy do celów projektowych i 
mapy powykonawczej w celu wykonania no-
wego przyłącza wodociągowego dla gminnych 
budynków mieszkalnych przy ul.Janka Wi-
śniewskiego 9 i 11 w Gdyni 

13200/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12970/09/V/M 
dotyczącego wykonania remontu schodów i 
chodnika prowadzących do budynku mieszkal-
nego przy ul. Legionów 13-17 

13201/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

13202/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

13203/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13204/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Kasprowicza 
i ul. Olgierda 

13205/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
11685/2009/V/M dotyczącego uŜyczenia lokalu 
uŜytkowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej usytuowanego w budynku 
przy ul. Opata Hackiego 17 A w Gdyni 

13206/09/V/M - oddania do bezpłatnego uŜywania orga-
nizacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Miasta 
Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej lokalu uŜytkowego przy ul. Opata Hac-
kiego 17A, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

13207/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 11903/09/V/M z dnia 02 września 
2009 w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego, połoŜonej przy ul. Sochaczew-
skej róg ul. Płockiej 

13208/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10384/09/V/S z 
dnia 21 kwietnia 2009 roku, w sprawie zabez-

pieczenia środków na rozliczanie kosztów 
energii elektrycznej dostarczanej do budynku 
OSP Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 w 2009 
roku 

13209/09/V/S - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń: 
1) „Społeczny Komitet Ratowania Stoczni 
Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego”, 2) „Kup-
cy Orłowscy” i ustanowienie dla w/w Stowa-
rzyszeń kuratorów 

13210/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 
2005 roku w sprawie Regulaminu pracy pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni 

13211/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny 
zabudowanej nieruchomości gminnych połoŜo-
nych przy ul. Orłowskiej 

13212/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

13213/09/V/S - zatwierdzenia wyniku o udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej reki na wykonanie badań profilaktycz-
nych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta 
Gdyni 

13214/09/V/S - wyraŜenia zgody na mycie samochodów 
słuŜbowych UMG i StraŜy Miejskiej , naprawy 
i serwis skuterów StraŜy Miejskiej, przeglądy 
techniczne samochodów UMG i StraŜy Miej-
skiej , OSP Wiczlino 

13215/09/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie aneksu do 
umowy Nr KB/-344/OK/36/W/09 z dnia 3 
czerwca 2009r zawartej pomiędzy Gminą Gdy-
nia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdań-
sku na udzielenie dotacji na zadania meryto-
ryczne związane z obchodami 100-lecia Daru 
Pomorza 

13216/09/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów 
do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzan-
tów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Pił-
sudskiego 18, ul. Legionów 130, ul. Armii Kra-
jowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 
27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycię-
stwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Święto-
jańskiej 39 w Gdyni w 2010 roku 

13217/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń 
przy Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni – zajmo-
wanych przez StraŜ Miejską 

13218/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę energii elektrycznej dla 
budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54 

13219/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę energii cieplnej dla bu-
dynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54 

13220/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54 

13221/09/V/S - uruchomienie środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń 
przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych 
przez StraŜ Miejską 
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13222/09/V/S - uruchomienie środków finansowych w 
roku 2010 na dostawę mediów do pomieszczeń 
przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zaj-
mowanych przez StraŜ Miejską 

13223/09/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2009 do umowy 
KB/26/MOPS/2006 z dnia 18.12.2006 r. w 
sprawie zapewnienia specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom chorym psychicznie na 
terenie miasta Gdyni 

13224/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/19/OZ/2-w/2009 z dn.19.01.2009 r. oraz 
aneksie 1 z dn. 20.03.2009 

13225/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: 
„MłodzieŜowe Warsztaty Środowiskowe 2010” 

13226/09/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: Ochrona zdrowia i edukacja 
zdrowotna w warunkach domowych dla prze-
wlekle chorych na SM 

13227/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania z zakresu profilaktyki uza-
leŜnień: Profilaktyka przez sport 

13228/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: Pomoc dzieciom z zespołem 
ADHD i ich rodzinom 

13229/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr 
KB/441/OZ/16/W/2009 z dnia 1 lipca 2009r. 

13230/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr 
KB/442/OZ/17/W/2009 z dnia 1 lipca 2009r. 

13231/09/V/O - uniewaŜnienia zarządzenia 2192/07/IV/0 
z dnia 22 maja 2007r oraz powołania nowego 
składu Komisji 

13232/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 7937/08/V/M 
dotyczącego ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do lokalu 
mieszkalnego 20 połoŜonego przy ul. A. Necla 
6A oraz ustalenia terminu jego trwania 

13233/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na terenie 
Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolib-
kach, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13234/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14000 EUR, na druk 250 egzemplarzy 
plakatu informującego o konieczności zmiany 
kodów PKD 

13235/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
SK/2153/OZ/16-W/2009 z dnia 16 listopada 
2009r./ 

13236/09/V/M - zmiany zarządzenia o wykonaniu opinii 
geotechnicznej dotyczącej umocnienia linii 
brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań 
Łazienek przy molo w Orłowie 

13237/09/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i 
lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 
2010 r. 

13238/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12838/09/V/M 
dotyczącego objęcia udziałów w kapitale za-
kładowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trój-
mieście Sp. z o.o. 

13239/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczaj-

nym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego 
Funduszu PoŜyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku 

13240/09/V/M - wniesienia aportu do Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 

13241/09/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych 
mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 
w Gdyni w 2010 roku 

13242/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206 000 EURO na 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa uli-
cy świrowej w Gdyni wraz z ulicami Murar-
ską, śytnią i Malarską” 

13243/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

13244/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III w 
sprawie określenia struktury wewnętrznej wy-
działów i zadań referatów UM Gdyni 

13245/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup ksiąŜek do „Zielonej klasy” o wartości 
do 14.000 EUR 

13246/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 12887/09/V/O z 
24 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia umów 
zlecenia na realizację zajęć dodatko-
wych/wyrównawczych w ramach projektu 
„Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 

13247/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M z 
08.12.2009 r 

13248/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
11260/2009/V/M w sprawie wynajęcia na okres 
do trzech lat lokalu uŜytkowego połoŜonego 
przy ul. Kopernika 17, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

13249/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu miasta na wypłatę 
odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
drogowej 

13250/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w maga-
zynie WSPAK 

13251/09/V/S - wyraŜenia zgody na ubezpieczenia bu-
dynku Urzędu Miasta i lokali podległych wraz 
z wyposaŜeniem, ubezpieczeniem osób i go-
tówki w 2010 rok do 14.000,00 EUR oraz za-
twierdzenia wyboru oferenta 

13252/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie 
funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w 
postępowaniu administracyjnym 

13253/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na zakup 
sprzętu p.poŜarowego dla OSP w Wiczlinie 

13254/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na monitoring prasy, internetu i 
ogólnopolskiej TV na tematy gdyńskiego doty-
czące spraw społecznych, gospodarczych, kul-
turalnych, sportowych, turystycznych i samo-
rządowych 
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13255/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Wiczlinie 

13256/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kserokopiarki 
dla UM Gdyni w 2009 roku 

13257/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na naprawy i konserwa-
cje kserokopiarek i faksów dla UM Gdyni w 
2010 roku w części A, B, S, D 

13258/09/V/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie opłat 
związanych z rejestracją i ubezpieczeniem sa-
mochodu dla StraŜy Miejskiej w 2009 r. 

13259/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
nałoŜenie trawnika z roślinami cebulowymi 
wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 
14.000 EUR 

13260/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12907/09/V/P w 
sprawie najmu miejsca na montaŜ urządzeń 
monitoringu wizyjnego 

13261/09/V/P - zakupu szafy chłodniczej 
13262/09/V/P - zakupu agregatu prądotwórczego 
13263/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdy-

nia Śródmieście pt. „Warsztaty i Przegląd Ka-
baretów MłodzieŜowych – GimKab 2009” w 
ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

13264/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12790/2009/V/P 
prezydenta miasta Gdyni w sprawie dofinan-
sowania wydania ksiąŜki „Historia gdyńskiej 
policji” i zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/2075/OK./190/W/2009 

13265/09/V/P - opracowania metodologii badań związa-
nych z niepełnosprawnymi mieszkańcami Gdy-
ni 

13266/09/V/P - przygotowania i wygłoszenia pogadanki 
podczas spotkania integracyjnego rodziców 
dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych 
związanego ze sposobem odŜywiania dzieci w 
wieku przedszkolnym 

13267/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na obsługę UM 
Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na zagra-
niczne przewozy pasaŜerskie oraz krajowe 
przewozy lotnicze 

13268/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
świadczenie usług transportowych w 2010 r. w 
zakresie wysyłki dokumentów 

13269/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
obsługę gastronomiczną spotkania wigilijnego 
mieszkańców Gdyni 

13270/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promują-
cego noc sylwestrową 

13271/09/V/P - zakupu czasu antenowego w TVP 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii 
promocyjnej miasta Gdyni w roku 2010 

13272/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
druk plakatów informacyjnych 

13273/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację tradycyjnej zabawy sylwestro-
wej 

13274/09/V/K - procedury postępowania oraz instrukcji 
obiegu dokumentów w zakresie majątku wno-
szonego aportem do spółek prawa handlowego 

13275/09/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla 
rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna 
dzielnica” 

13276/09/V/R - upowaŜnienia do podpisywania umów o 
pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem rodziny zastępczej 

13277/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 
2/2009 do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z 
Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w 
Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie okre-
ślenia warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

13278/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 
3/2009 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem 
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w 
Gdyni w sprawie określenia warunków i wyso-
kości dofinansowania kosztów utworzenia i 
działalności warsztatu terapii zajęciowej 

13279/09/V/R - ustanowienia zasad udzielania dofinan-
sowania do turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych ze środków finanso-
wych PFRON 

13280/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 
5/2009 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z 
19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie 
określenia warunków i wysokości dofinanso-
wania kosztów utworzenia i działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

13281/09/V/U - zatwierdzenia realizacji w trybie lokalnej 
inicjatywy inwestycyjnej nowego zadania in-
westycyjnego dotyczącego budowy odcinka 
drogi ul. Aragońskiej w Gdyni 

13282/09/V/U - wyraŜenia zgody na udział Gminy Mia-
sta Gdyni w projekcie Sustainable Transports 
with Mobility Management in South Baltic Re-
gion przedkładanym przez Komisję Wspólnot 
Europejskich, dofinansowanym w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Południo-
wy Bałtyk 2007-2013 

13283/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/355/UP/96/W/2008 oraz dodatkowej nr 
KB/374/UI/124/W/2009 na opracowanie wie-
lobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Forum Kultury w 
Gdyni 

13284/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/620/UI/197/W/2009 dotyczącej zadania 
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. 
Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdy-
ni” 

13285/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związanych z 
inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Pawiej w Gdyni” 

13286/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/246/UI/64/W/2009 na zadaniu: „Budowa 
stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdy-
ni” 

13287/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/496/UI/135/W/2009 dotyczącej zagospoda-
rowania zespołu parkowego w Gdyni Chwarz-
nie 

13288/09/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia scho-
dów terenowych przy ul. Korczaka i ciągu pie-
szego od ul. Redłowskiej 

13289/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
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z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót 
ziemnych, wjazdów bramowych oraz przebu-
dowę wodociągu w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn: „Rozbudowa ulic Olimpij-
skiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkin-
giem przy ul. Wileńskiej w Gdyni” 

13290/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związanych z 
realizacją zadania: „Budowa stadionu rugby z 
zapleczem socjalnym w Gdyni” 

13291/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/601/UI/188/W/2009 w zakresie terminu 
wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dróg o nawierzchni tymczasowej 
w dzielnicy Wiczlino 

13292/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/34/W/2007 w zakresie terminu wy-
konania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy skrzyŜowana ul. 
Wrocławskiej z ul. Wielkopolską 

13293/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyj-
nego działek połoŜonych w obrębie projekto-
wanego pasa drogowego drogi gospodarczej w 
Gdyni 

13294/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy 
KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej "Przebu-
dowa skrzyŜowania ulic Morskiej - Kartuskiej 
w Gdyni wraz z modernizacja sygnalizacji 
świetlnej" 

 
2009-12-16: 

 
13295/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 

2009 
13296/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 

gdyni nr 8930/09/V/K z 06-01-2009r. w spra-
wie ustalenia układu wykonawczego budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2009 

13297/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 06-01-2009r. w spra-
wie ustalenia harmonogramu realizacji docho-
dów i wydatków budŜetu miasta Gdyni na rok 
2009 

13298/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu Miasta na wypłatę 
odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
drogowej 

 
2009-12-18: 

 
13299/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-

towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczaj-
nym Zgromadzeniu Wspólników SCVC 
INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

13300/09/V/S - przyznania nagrody w konkursie „Dziel-
nicowy roku” 

13301/09/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 

 
2009-12-21: 

 
13302/09/V/O - akceptacji zmian w Zarządzeniu nr 

12699/09/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
10.11.2009 r. 

 
2009-12-22: 

 
13303/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej 
zabawy sylwestrowej 

13304/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego na re-
alizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni w 2010 roku” 

13305/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 12026/09/V/O 
dotyczącego dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na 
Międzynarodową Konferencję nt. „Globaliza-
cji” w Singapurze w ramach współpracy z Fun-
dacją THIMUN – Singapore 

13306/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali lek-
cyjnej oraz danych teleadresowych szkoły dla 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 4 

13307/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali w 
celu przeprowadzenia badań psychologicznych 
i treningów relaksacyjnych związanych z pro-
wadzeniem warsztatów z informatyki dla 
uczniów gdyńskich szkół w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 

13308/09/V/S - aktualizacji jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni 

13309/09/V/S - dostawy naturalnej wody mineralnej 
13310/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 17159/06/IV/S 

dotyczącego wyraŜenia zgody na zakup do 
6000 EUR telefonów przemysłowych (mode-
mów GSM/GPRS) o symbolu Motorola g 24 
oraz kart SIM z uruchomioną usługą transmisji 
danych oraz wybór oferenta 

13311/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na wykonanie robót remontowych w pomiesz-
czeniu informacji turystycznej w budynku przy 
10-go Lutego 24 w Gdyni 

13312/09/V/M - wykonania remontu pokrycia dachu i 
przewodów kominowych budynku mieszkalne-
go przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 
w Gdyni 

13313/09/V/M - wykonania remontu przewodów komi-
nowych w gminnych budynkach mieszkalnych 
przy ul. Waszyngtona 28-30, Rybaków 5,6, 
Zielonej 32, Arciszewskich 23,26,29,30 w 
Gdyni 

13314/09/V/M - docieplenia ścian zewnętrznych Maga-
zynu Sprzętu OC i Ratownictwa przy ul. Mor-
skiej 89 w Gdyni 

13315/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13316/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13317/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13318/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

13319/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 
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13320/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Partyzantów, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

13321/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul.Dębowej 16 

13322/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/98/76, przedmiotem której jest grunt poło-
Ŝony w Gdyni przy ul. Stryjskiej 

13323/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
powyŜej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki na opracowanie i wydanie 
albumu o Gdyni 

13324/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie spotu telewizyjne-
go i radiowego reklamującego konkurs „Gdyń-
ski Biznesplan 2010” 

13325/09/V/M - realizacji projektu „Euro za piec dwuna-
sto – audycje radiowe po kaszubsku” 

13326/09/V/P - powołania składu Komisji oceniającej 
oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego na usługi lo-
gopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
niepełnosprawnych intelektualnie , mieszkań-
ców Gdyni 

13327/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
350m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Unruga – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13328/09/V/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul.Stanisława Moniuszki 5 

13329/09/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemne-
go nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na czas oznaczony – na okres 5 lat, nierucho-
mości stanowiących własność Skarbu Państwa i 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 

13330/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego 

13331/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie reali-
zacji zadań z zakresu kultury w 2010 roku 

13332/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu Miasta na wypłatę 
odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
drogowej 

13333/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wy-
konanie okularów korygujących wzrok, pra-
cownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwier-
dzenia oferenta 

13334/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie powykonawczego 
pomiaru geodezyjnego przyłącza teletechnicz-
nego TP SA do obiektu DPS w ramach zadania 
pn.: „ Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Pa-
wiej w Gdyni” 

13335/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8926/09/V/S 
dotyczącego uruchomienia środków finanso-
wych w roku 2009 na dzierŜawę łączy teleko-
munikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych 

13336/09/V/P - nadzoru inwestorskiego dla poszerzone-
go zakresu: „Rozbudowy monitoringu wizyjne-
go Miasta Gdyni” 

13337/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy 
KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w 
sprawie prowadzenia całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyj-
nego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat 

13338/09/V/M - zmiany umowy MG/39/MGG/64/D/09 
dotyczącej ekspozycji reklamy 

13339/09/V/K - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 
EUR na wycenę samochodów, przejmowanych 
na rzecz Gminy 

13340/09/V/K - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 
EUR na wykonanie usługi prowadzenia parkin-
gu strzeŜonego oraz usuwanie, holowanie, par-
kowanie i złomowanie pojazdów 

13341/09/V/P - modernizacji strony www.gdynia.pl/pies 
pod kątem zwiększonej dostępności dla osób 
niepełnoprawnych 

13342/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12438/09/V/P 
dotyczącego: harmonogramu otwartych kon-
kursów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na zadania re-
alizowane w roku 2010 

13343/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przy-
znanie dotacji podmiotom prowadzącym dzia-
łalność poŜytku publicznego na realizację za-
dań dotyczących działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, mieszkańców Gdyni 

13344/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Mały Kack i Karwi-
ny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzel-
ców 

13345/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 
12334/09/V/S z dnia 06.10.2009 r. 

13346/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie projektów graficznych 
promujących konkurs „Gdyński biznesplan 
2010” 

13347/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
druk plakatów wielkoformatowych na potrzeby 
kampanii promującej Gdyński Biznesplan 2010 

13348/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wynajem powierzchni reklamowych na promo-
cję konkursu Gdyński Biznesplan 2010 

13349/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
druk plakatów okolicznościowych 

13350/09/V/M - zmiany terminu umowy nr 
KB/515/MB/38/W/2009 na wykonanie robót 
budowlanych polegających na przebudowie 
budynku przy ul. Grabowo2/Morska 89 w Gdy-
ni 

13351/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
aktualizację mapy zasadniczej w związku z 
wprowadzeniem danych z operatów będących 
wynikiem modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków 

13352/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczaj-
nym Zgromadzeniu Wspólników OPEC sp. z 
o.o. w Gdyni 

13353/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Pa-
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wiej w Gdyni realizowanego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn: „Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Pawiej w Gdyni” 

13354/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektów podziału 
działek zlokalizowanych w projektowanym pa-
sie drogowym ul. Wielkopolskiej 

13355/09/V/U - uregulowania naleŜności z tytułu doko-
nania odbioru Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Pawiej w Gdyni 

13356/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie operatu wodno-
prawnego dla zadania pn. „Forum Kultury w 
Gdyni” 

13357/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/624/UI/201/W/2009 na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie na-
wierzchni płytami YOMB w ul. Jana z Tarno-
wa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni” 

13358/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związanych z 
inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni pły-
tami YOMB w ul. Jana z Tarnowa i w ul. 
Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni” 

13359/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie usług kurierskich 

13360/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 13159/09/V/U 
dotyczącego zawarcia umowy w sprawie prze-
jęcia linii analogowej oraz DSL 2000 na nume-
rze telefonu 58 663 00 12 zainstalowanym w 
Gdyni przy ul. Morskiej 92-94 od firmy Bud-
izol SA świadczonej przez TP S.A. uregulowa-
nia płatności za świadczenie usługi na linii tele-
fonicznej oraz do podpisania umowy w ww. 
sprawie oraz umowy z operatorem 

13361/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/517/UI/146/W/2009 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
„Odwodnienie ulicy Skrajnej w Gdyni” 

13362/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12504/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 206.10.2009 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego powyŜej 206.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizację i w okresie gwarancji wy-
konania zadania: „Przebudowa układu drogo-
wego węzła św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni” 

13363/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12165/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego od 
5.150.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizację i w okresie gwa-
rancji wykonania zadania: „Przebudowa układu 
drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, 
torami SKM i PKP w Gdyni” 

13364/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12438/09/V/P w 
sprawie harmonogramu otwartych konkursów 
ofert dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizowane w 
roku 2010 

13365/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksów do 
umów zawartych ze Stowarzyszeniem Osób z 
Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni, 
Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym 

„Promyk” z siedzibą w Gdyni oraz Krajowym 
Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z 
siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warun-
ków i wysokości dofinansowania kosztów dzia-
łalności warsztatów terapii zajęciowej w 
związku ze zwiększeniem liczby uczestników 

13366/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego do 206.000 EUR na wynajem 
pięciu samochodów dla UM Gdyni w 2010 ro-
ku 

13367/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na najem 
i obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu 
Cywilnego 

13368/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na oprawę 
muzyczną uroczystości w USC o wartości do 
14.000 EUR 

13369/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 13142/2009/V/S 
dotyczącego akceptacji wyników postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na do-
stawę naturalnej wody źródlanej, dzierŜawę i 
sanityzację dystrybutorów oraz dostawę wody 
mineralnej niegazowanej, gazowanej i kubków 
jednorazowych dla UMG w grudniu 2009 oraz 
w 2010 roku 

13370/09/V/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie środ-
ków na ryczałty samochodowe dla pracowni-
ków UM Gdyni 

13371/09/V/S - wyraŜenia zgody na opłatę abonamentu 
za uŜywanie przez UMG odbiorników radio-
wych i telewizyjnych w 2010 roku 

13372/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pieczątek 
imiennych i nagłówkowych dla UM Gdyni do 
14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta 

13373/09/V/S - dokonania zmiany w treści zarządzenia 
nr 13122/09/V/S z 8 grudnia 2009 roku 

13374/09/V/O - sporządzania wykazów informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz wno-
szenia opłat za korzystanie ze środowiska do 
urzędu marszałkowskiego województwa po-
morskiego 

13375/09/V/O - udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie 
Łowkiel – wiceprezydentowi miasta Gdyni do 
występowania w sprawach związanych z reali-
zacją Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany 
MłodzieŜy 

13376/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

13377/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2009 

13378/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w spra-
wie ustalenia układu wykonawczego budŜetu 
miasta Gdyni na 2009 rok 

13379/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta 
Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w spra-
wie ustalenia harmonogramu realizacji docho-
dów i wydatków budŜetu miasta Gdyni na 2009 
rok 

 
2009-12-29: 

 
13380/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-

towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczaj-
nym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka 
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Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdy-
ni, które odbędzie się w dniu 29.12.2009 r. 

13381/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12292/2009/V/P 
dotyczącego ksiąŜki Leszka Molendowskiego 
„Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuic-
kiego w Gdyni” od Wydawnictwa Avalon To-
masz Janowski sp. j. i zawarcia aneksu do umo-
wy nr SK/1761/OK/167/W/2009 z dnia 17 li-
stopada 2009 r. 

13382/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do uŜywa-
nia programu komputerowego Sigma Optivum 
– moduł SIO 

13383/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 r. 

13384/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla 
30 pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 
roku 

13385/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku połoŜonego przy ul. 
Kapitańskiej 10 w Gdyni 

13386/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 18, 18A-D w Gdyni 

13387/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Architek-
tów 10 w Gdyni 

13388/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomier-
skiej 5A w Gdyni 

13389/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
11662/2009/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego egzekucyjnego 

13390/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

13391/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Wojewody Wachowiaka, przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

13392/09/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Wielkopolskiej 395 

13393/09/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Wielkopolskiej 399 

13394/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 123/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

13395/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 12781/09/V/M 
dotyczącego określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Rymarskiej 

13396/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na druk i dostawę Monitora Rady 
Miasta Gdyni w roku 2010 

13397/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 13252/09/V/S 
dotyczącego wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby 
nieobecnej w postępowaniu administracyjnym 

13398/09/V/S - uruchomienia środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów zapytania o niekaralność 
strony 

13399/09/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkal-
nego połoŜonego przy ul. Łanowej przeznaczo-
nego na prowadzenie placówki opiekuńczo – 
wychowawczej 

13400/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o 
zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wy-
bór psychologa biegłego 

13401/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o 
zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wy-
bór lekarza biegłego 

13402/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 13343/09/V/P 
dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym 
działalność poŜytku publicznego na realizację 
zadań dotyczących działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, mieszkańców Gdyni 

13403/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania: „Gdyńska 
Szkoła Niewydolności Serca” 

13404/09/V/R - akceptacji aneksu do porozumienia z 
Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem 
działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta 
Sopot 

13405/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 
10076/09/V/U dotyczącego zawarcia umów do-
tyczących dotacji udzielonych przez Radę Mia-
sta Gdyni na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

13406/09/V/U - rozwiązania umowy zawartej przez 
Gminę Miasta Gdyni ze Wspólnotą Mieszka-
niową budynku przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni 
w sprawie dotacji na prace restauratorskie i bu-
dowlane przy budynku 

13407/09/V/M - zabezpieczenia w budŜecie na 2010 r. 
środków na realizację umowy nr 32/2008 z 
dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od 
Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełno-
sprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla po-
trzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznień-
skiej 136/138 

13408/09/V/M - wyraŜenia zgody na organizację i prze-
prowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 
2010” 

13409/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na 
wykonanie emisji reklam w POLSKA Dziennik 
Bałtycki promujących konkurs „Gdyński Biz-
nesplan 2009” 

13410/09/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale 
TVP INFO na promocję konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2010” 

13411/09/V/M - powołania jury Konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2010” 

13412/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
emisję spotu radiowego promującego konkurs 
„Gdyński Biznesplan 2010” 
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13413/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, pro-
dukcji i montaŜu transparentu z wizualizacją 
nowego Stadionu Arki Gdynia 

13414/09/V/O - przeprowadzenia XII edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

13415/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/769/UI/282/W/2009 dotyczącej zadania – 
roboty dodatkowe „Rozbudowa ulicy Unruga 
pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. Podgórską i z 
ul. Kuśnierską 

13416/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/577/UI/181/W/2009 dotyczącej zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzyŜo-
waniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską 

13417/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8474/08/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 € na wykonanie geodezyjnego wydzie-
lenia pasa drogowego ul. Cechowej w Gdyni 

13418/09/V/U - zawarcia aneksu nr 3 do umowy szcze-
gółowej nr 2 z dnia 5 marca 2009 r. 

13419/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/525/UI/153/W/2009 na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 
43 na filię MBP w Gdyni” 

13420/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
robót budowlanych na zadaniu pn: „Rozbudo-
wa ulic Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej 
wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdy-
ni” 

13421/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budo-
wa sali gimnastycznej przy LO Nr VI w Gdyni” 

13422/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia do 
206.000 EUR na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną” i „Budowa ul. Westy w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

13423/09/V/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali 
mieszkalnych przy ulicach: Arciszewskich 
27/5, 29 A/5, Chrzanowskiego 12a/4, Zielonej 
23 

13424/09/V/O - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 
o powierzenie zadania „Prowadzenie Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w 
Gdyni” 

13425/09/V/M - zamówienia do kwoty 4.000 EUR na 
wynajem jednego nośnika reklamowego typu 
„Scroll” oraz druk plakatów na rok 2010, na 
potrzeby promocji miasta Gdyni 

13426/09/V/M - wynajęcia na okres do trzech lat czte-
rech pomieszczeń w budynku przy ul. Biało-
stockiej 3 na rzecz Portu Lotniczego Gdynia 
Kosakowo sp. z o.o. 

13427/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Wielkopolskiej/Korzennej 3 A 

13428/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2009 

13429/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 

ustalenia układu wykonawczego budŜetu mia-
sta Gdyni na 2009 rok 

13430/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

 
2009-12-30: 

 
13431/09/V/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 

Wojewoda Pomorskim w sprawie realizacji 
programu wieloletniego "Pomoc państwa w za-
kresie doŜywiania" 

 
2009-12-31: 

 
13432/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 

2009 
13433/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 8930/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budŜetu mia-
sta Gdyni na 2009 rok 

13434/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8931/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni w 2009 rok 

 
2010-01-05: 

 
13435/10/V/P - druku plakatów 
13436/10/V/P - wyraŜenia zgody na pokrycie kosztów 

działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych 

13437/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu „Ba-
śnie, legendy i tradycje Kaszub” organizowa-
nego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni 

13438/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla uczestników autorskiego programu „Jedyn-
ka Dzieciom” organizowanego przez I Akade-
mickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 

13439/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników cykli kon-
certów „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej 
Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę 
Muzyczną I i II stopnia w Gdyni 

13440/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla laureatów VI Wojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i 
Achromy” organizowanego przez Zespół Szkół 
Nr 12 w Gdyni 

13441/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród 
dla laureatów II edycji międzyszkolnego kon-
kursu języka angielskiego dla szkół podstawo-
wych „Hurray! I know English!” organizowa-
nego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni 

13442/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników okręgo-
wych eliminacji II Olimpiady Wiedzy Hotelar-
skiej organizowanej przez Zespół Szkół Hote-
larsko-Gastronomicznych w Gdyni 

13443/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej 
13444/10/V/O - akceptacji zmian do umowy nr 

KB/244/UR/3/W/2009 z dnia 3.04.2009r. na 
dostawę, wyposaŜenie i utrzymanie strefy płat-
nego parkowania w Gdyni 
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13445/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

13446/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Mariu-
szowi Machnikowskiemu dyrektorowi zakładu 
budŜetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa” 

13447/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 12602/09/V/M z 27.10.2009 r. doty-
czącego ustalenia warunków zamiany nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Zapotocznej 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobami fi-
zycznymi 

13448/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

13449/10/V/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie auli 
szkolnej w celu przeprowadzenia Konkursu Ję-
zyka Polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 1 w Gdyni 

13450/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 roku 

13451/10/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” 

13452/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Ma-
tematycznego Klas IV, którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni 

13453/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 13045/09/V/U 
z 01.12.2009 r. 

13454/10/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem 
„Razem” na przyjęcie do realizacji zadania po-
legającego na prowadzeniu Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej 

13455/10/V/R - zawarcia umowy z Polskim Czerwonym 
KrzyŜem Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdań-
sku 

13456/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie wycen nieruchomości 
na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości UM Gdyni 

13457/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie inwentaryzacji budyn-
ków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej 
nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni 

13458/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na 
potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości UM Gdyni 

13459/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
do przeprowadzenia postępowania w trybie za-
pytania o cenę na zakup papierowych artyku-
łów sanitarnych dla UM Gdyni 

13460/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie projektu i druk zaproszeń na uro-
czystości poświęcone księdzu prałatowi Hila-
remu Jastakowi 

13461/10/V/P - promocji gdyńskich wydarzeń związa-
nych z XVIII finałem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w TVP Gdańsk 

13462/10/V/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni 

13463/10/V/K - ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zalecanych odrębnymi ustawami 

 
2010-01-11: 

 
13464/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania: ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od 
torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sie-
ci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’ 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [232] – 2009-12-16 – radny Bogdan Krzy-
Ŝankowski – w sprawie wyniku kontroli 
domu dziecka przy ul. Demptowskiej – 
odp. 22.12.09, 

2. [233] – 2009-12-16 – radny Tadeusz Sze-
miot (grupa radnych) w sprawie biletów 
metropolitalnych – odp. 04.01.2010. 

_________________________________________ 
 

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:   
20.01., godz. 15.30 
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: 20.01., 
godz. 17.00 
_____________________________________________ 


