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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 70 

12 marca 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 10.03.10, godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 19 stycznia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Omówienie projektów uchwał na sesję RMG 
27.01.2010 r.  
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Prze-
wodniczący Komisji Marcin Wołek.  
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Zaopiniowano projekty uchwał na sesje RMG w 
następujących sprawach: 
- ustalenia zasad wspólnej z Gminą Miasta Gdańska i 
Gminą Miasta Sopotu realizacji projektu pn. „WdroŜenia 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRI-
STAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, - referował Wice-
prezydent Michał Guć. Opinia pozytywna – głosowa-
nie: 7/0/0. 
Kolejne projekty uchwał prezentowali: Wiceprezydent 
Marek Stępa (takŜe w zastępstwie Wiceprezydenta Bogu-
sława Stasiaka), Dyrektor BPP Marek Karzyński oraz 
przedstawiciel Wydziału InŜynierii Ruchu p. Karol Ko-
zak. 
- wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w podwyŜszo-
nym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładami 
niepienięŜnymi (aport) w postaci prawa własności nieza-
budowanych nieruchomości gruntowych. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 7/0/0. 
- skargi z dnia 23 grudnia 2009 roku złoŜonej przez 
Grzegorza Ślusarczyka i Annę Kuletę, reprezentowanych 
przez adwokata Czesława Wdowiaka, na uchwałę nr 
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 
roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Natalię Fiodorowicz dotyczącego uchwały nr 
IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack 
w Gdyni – tzw. Kacze Buki, Opinia pozytywna – gło-
sowanie: 7/0/0. 
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w 
Gdyni – tzw. Kacze Buki. Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 7/0/0. 

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wiczlino w Gdyni, rejon 
ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli (kserokopie uwag 
złoŜonych do tego planu są do wglądu w BRM), Opinia 
pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngto-
na, Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej, 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdują-
cych się na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni, Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
- (druk 4.9) ustalenia przebiegu drogi powiatowej – 
Skwer Kościuszki w Gdyni, Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 7/0/0. 
- zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzania opłaty abo-
namentowej.  
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił syntetyczną 
informację na temat funkcjonowania i dochodów Strefy 
Płatnego Parkowania. Wprowadzony system przynosi 
spodziewane wpływy, rokując zwrot poniesionych nakła-
dów w planowanym terminie (trzyletnim). TakŜe zauwa-
Ŝalna jest rotacja pojazdów na miejscach postojowych 
oraz racjonalizacja korzystania z samochodów przez ich 
posiadaczy. Propozycje zmian, oparte przede wszystkim 
na wnioskach mieszkańców zawierają m.in. rozszerzenie 
strefy o obszar kamiennej Góry oraz ul. Wendy i Św. 
Piotra, a takŜe poszerzenie osób uprawnionych do korzy-
stania z abonamentu typu „N” o niepełnosprawnych 
zamieszkałych poza Śródmieściem. Awaryjność ustawio-
nych w strefie parkomatów waha się w granicach 5%, 
przy czym serwis obsługujący urządzenia działa dobrze. 
Obecne wpływy z tyt. sprzedaŜy abonamentów (ok. 1 600 
szt.), biletów parometrowych, a takŜe – w znacznie 
mniejszych ilościach (ale wzrastających) – opłat regulo-
wanych kartami płatniczymi i za pośrednictwem sms – to 
ok. 560 tyś zł. miesięcznie. Rozszerzenie strefy wiąŜe się 
z kosztami rzędu ok. 1 mln. zł. Radny Rafał Geremek 
zgłosił wniosek o przywrócenie pierwotnego zapisu 
umoŜliwiającego korzystanie z abonamentów ulgowych 
osobom zameldowanym czasowo w Śródmieściu. Radny 
w uzasadnieniu zwrócił uwagę na potencjalne zainicjo-
wanie regulacji umów najmu, co byłoby korzystne dla 
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wielu stron. Stan uregulowania umów, a tym samym – 
prawo do występowania o abonament dla mieszkańców 
strefy, byłby moŜliwy do sprawdzenia w urzędzie skar-
bowym. Wiceprezydent Marek Stępa zalecał ostroŜność 
przy wprowadzaniu zmian, proponując przeanalizowanie 
tego wariantu. Radny Grzegorz Bonk zwrócił uwagę na 
negatywne doświadczenia Gdańska, którego władze 
rozszerzyły uprawnienia osób niepełnosprawnych w 
strefach płatnego parkingu, co spowodowało nagły 
wzrost osób uprawnionych do tej ulgi. Wiceprezydent 
wyjaśnił, jakimi dokumentami będzie musiała legitymo-
wać się osoba chcąca skorzystać z abonamentu „N”. 
przewodniczący Komisji poddał wniosek Radnego R. 
Geremka pod głosowanie. Wniosek nie został przyjęty, 
nie uzyskując wymaganego poparcia (3/3/0). Przystąpio-
no do wyraŜenia opinii w sprawie przedmiotowego pro-
jektu uchwały. Projekt w wyniku głosowania: 5/0/1, 
uzyskał opinię pozytywną.  
Następne posiedzenie odbędzie się: 9 lutego br. (raport o 
komunikacji miejskiej), 16 lutego br. (sprawy bieŜące – 
sesja).  
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 20 stycznia: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwał na 

Sesję RM 27.01.2010 r. w sprawach: 
a) Druk 4.12 - zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w 
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzania 
opłaty abonamentowej, 

b) Druk 4.13 - przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy   w Ro-
dzinie, 

c) Druk 4.14 - utworzenia placówki opiekuńczo-
wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 
8 w Gdyni, 

d) Druk 4.19 - zatwierdzenia zmian w statucie 
SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Gdyni przy ul. świrki i Wigury, 

e) Druk 4.20 - ustalenia rozkładu godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni w 2010 roku, 

f)  Druk 4.21 - likwidacji SPZOZ Wielospecjali-
stycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Ha-
gera w Tarnowskich Górach przy ul. Pysko-
wickiej 47-51. 

Ad 1. Obradom przewodniczyła Danuta Reszczyńska – 
przewodnicząca Komisji. 
 Ad 2. Porządek obrad na wniosek radnego Bogdana 
KrzyŜankowskiego został uzupełniony o omówienie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta 
Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego. 
Ad 3. Do protokołu z dnia 9 grudnia 2009 r. nie wniesio-
no poprawek, przyjmując go tym samym bez zmian.  
Ad 4. Zmiany w uchwale w sprawie strefy płatnego 
parkowania przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa. Na 
wstępie przedstawił syntetyczną informację o wpływach 

z biletów i abonamentów oraz kar obowiązujących w 
strefie, stąd tempo spodziewanych wpływów i zwrotu 
poniesionych kosztów inwestycyjnych przebiega zgodnie 
z planem. Rozszerzenie strefy o rejon kamiennej Góry 
oraz ulice Wendy i Św. Piotra są odpowiedzią na wnioski 
mieszkańców. Wprowadzone zostaną równieŜ abonamen-
ty „N” dla wszystkich osób niepełnosprawnych.  Radny 
Rafał Geremek zgłosił wniosek o przywrócenie zapisów 
umoŜliwiających wykupienie tańszego abonamentu przez 
osoby zameldowane czasowo. Wiceprezydent Marek 
Stępa wyjaśniając rezygnację z tego zapisu w pierwotnej 
wersji uchwały, zaznaczył, Ŝe z obserwacji dynamiki 
sprzedaŜy abonamentów we wczesnym okresie funkcjo-
nowania Strefy wynika, Ŝe ilość osób meldujących się na 
czas określony pokrywała się w znacznym stopniu z 
ilością osób występujących o abonament ulgowy. Będą 
przeprowadzone badania sprawdzające tezę, zakładającą 
moŜliwość uregulowania sfery najmów, nie stanie się to 
jednak do sesji i rozszerzenie uprawnień dla osób zamel-
dowanych czasowo jest przedwczesne. ZauwaŜalne jest 
racjonalne korzystanie z samochodów, zmniejszyły się 
takŜe pretensje i obawy przedsiębiorców, którzy wyko-
rzystują pojazdy w pracy. Po krótkiej dyskusji przewod-
nicząca wezwała radnych do przyjęcia wniosku radnego, 
który został przyjęty w głosowaniu: 4/1/2. Wiceprezydent 
M. Stępa ponowił prośbę o zastanowienie się nad wpro-
wadzaniem poprawki bez moŜliwości przeanalizowania 
skutków. W wyniku dalszej dyskusji przewodnicząca 
wezwała do głosowania wniosku o powtórne głosowanie 
postulatu radnego R. Geremka. Zgodę na powtórne gło-
sowanie radni wyrazili w głosowaniu: 5/2/0. Wniosek 
radnego R. Geremka o przywrócenie pierwotnych zapi-
sów umoŜliwiających korzystanie z ulgowego abonamen-
tu w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni osobom z 
meldunkiem czasowym został odrzucony stosunkiem 
głosów; 2/5/0.  
Projekt omawianej uchwały uzyskał opinie pozytywną w 
głosowaniu: 5/0/2. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przedstawiły Panie: Dyrektor MOPS Mirosława Jezior 
oraz Dr GraŜyna Rymaszewska. Po wyjaśnieniu podstaw 
prawnych przyjmowanego programu, omówieniu reali-
zowanych powiązanych programów i wymienieniu insty-
tucji współdziałających w celu opracowania i wdraŜania 
programów prelegentki przystąpiły do syntetycznej pre-
zentacji dokumentu. Pani dyrektor M. Jezior wyjaśniła, 
Ŝe załoŜenia do programu zostały poprzedzone i oparte na 
wynikach badań przeprowadzonych na licznej grupie 
młodzieŜy. Badania poświecone kaŜdorazowo innej 
tematyce, będą przeprowadzane co roku, w zaleŜności od 
pojawiających się problemów i potrzeb. Pod koniec roku 
organizowana będzie konferencja, słuŜąca podsumowa-
niu działań i wymianie doświadczeń (pierwsza juŜ 8 
lutego br.). Dr Rymaszewska zauwaŜyła słabe zaintere-
sowanie problemem FAS wśród lekarzy. Celem rozpro-
pagowania szkoleń na ten temat organizatorzy zwrócą się 
do Arcybiskupa oraz księŜy z propozycją włączenia się 
do programu profilaktycznego. Radny Bogdan KrzyŜan-
kowski zwrócił uwagę na specyfikę pracy lekarzy, którzy 
są aktywni zawodowo w róŜnych godzinach, przez co 
trudno im dostosować się do terminów proponowanych 
przez prowadzących szkolenia. W celu ułatwienia kon-
taktów pomiędzy zainteresowanymi, zaproponował utwo-
rzenie bazy adresów poczty elektronicznej, ułatwiającej 
przepływ informacji. Zwrócił takŜe uwagę na problem 
niskiej świadomości wśród mieszkańców: określania 
zjawiska przemocy (co nią jest, a co nie), a takŜe powie-
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lanie błędów wychowawczych w rodzinach czy środowi-
skach. Dr Rymaszewska wyjaśniła, Ŝe w tym celu prowa-
dzone są kampanie informacyjne – obecna skierowana 
jest do świadków zdarzeń. Dyrektor M. Jezior przybliŜyła 
zebranym przekaz kampanii „Urodziłaś mnie do kocha-
nia, nie do bicia”, która w Gdyni będzie miała swoje 
podsumowanie na konferencji w lutym. Radny Rafał 
Geremek zauwaŜył problem wdraŜania idei w Ŝycie, gdy 
przy zakazach brak wskazań prawidłowych zachowań i 
narzędzi wychowawczych. Dr Rymaszewska podkreśliła, 
Ŝe program jest dokumentem ogólnym, szczegółowe 
rozwiązania proponowane będą w trakcie jego realizacji 
na róŜnych płaszczyznach. Przysłuchujący się dyskusji 
Wiceprezydent Michał Guć podkreślił, Ŝe w pracy nad 
wdraŜaniem programów profilaktycznych Ŝadne środowi-
sko, które mogłoby być pomocne nie jest zbagatelizowa-
ne, w tym równieŜ otwarte na problem duchowieństwo. 
Pani dyrektor M. Jezior dodała, Ŝe praca zespołów prze-
biegać będzie na wielu płaszczyznach równocześnie. Dr 
Rymaszewska poprosiła o wnioski i sugestie, które mogą 
wypełnić w programie ewentualne luki. Komisja zaopi-
niowała pozytywnie projekt uchwały (druk 4.13) w gło-
sowaniu: 6/0/0.  
Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki opie-
kuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 
w Gdyni omówił Wiceprezydent Michał Guć. Po wysłu-
chaniu informacji członkowie komisji w głosowaniu: 
5/0/0, przyjęli pozytywna opinie do projektu.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła projekty 
uchwał w sprawach: 
- zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. świrki i Wi-
gury – opinia pozytywna: 5/0/0. 
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie Gminy Miasta Gdyni w 2010 roku (gdzie 
według samorządu aptek funkcjonują wzorowe rozwią-
zania) – opinia pozytywna: 6/0/0, 
- likwidacji SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach 
przy ul. Pyskowickiej 47-51 - opinia pozytywna: 6/0/0. 
Pani Wiceprezydent wypowiadał się takŜe na temat pro-
jektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta 
Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego, który przez 
grupę radnych wniesiony zostanie na kolejną, lutową 
sesję. W Gdyni funkcjonuje zakaz palenia na przystan-
kach autobusowych na mocy ustawy z 9.11.1995 r. Uwa-
Ŝa, Ŝe naleŜy sprawdzić zgodność zapisów z obowiązują-
cym prawem, a takŜe zastanowić się nad tworzeniem 
prawa miejscowego trudnego do wyegzekwowania. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski, który jest inicjatorem 
projektu, wezwał do stworzenia moŜliwości ochrony 
praw i zdrowia osobom niepalącym. Uchwała wpłynie na 
ujednolicenie rozwiązań w granicach Trójmiasta.  
Na tym posiedzenie zakończono.  

______________________________________________ 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 9 lutego: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
3. Projekty uchwał w sprawach: 
4. Transport miejski w Gdyni w roku 2009 – prof. dr hab. 
O. Wyszomirski, dyrektor ZKM Gdynia. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Prze-
wodniczący Komisji Marcin Wołek.  

Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 przedstawił Skarbnik 
MG, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki. Zmiany spowodo-
wane są m. in. likwidacją dwóch funduszy (Gminne go i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska) w związku 
ze zmiana przepisów, a takŜe zwiększenie dochodów, 
przychodów oraz wydatków opisanych w uzasadnieniu 
do uchwały. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Pan Skarbnik przedstawił takŜe projekt uchwały w spra-
wie przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni pojaz-
dów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, który bez uwag 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia umowy o 
współpracy pomiędzy miastem Gdynia i miastem Kłajpe-
da (Litwa) na czas nieokreślony omówił Przewodniczący 
Marcin Wołek – opinia pozytywna: 7/0/0. 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak zaprezentował projekty 
uchwał w sprawach:  
- zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków 
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej kosztów utrzymania Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gdyni - opinia pozytywna: 7/0/0 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Kapitań-
skiej - opinia pozytywna: 7/0/0 
- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 20 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Pionierów 17 - opinia pozytyw-
na: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 9 - 
opinia pozytywna: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego - opinia pozytywna: 
8/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie uŜytkowania wieczystego 
ustanowionego na gruncie Gminy Miasta Gdyni – ul. 
Krawiecka - opinia pozytywna: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwar-
znieńskiej - opinia pozytywna: 8/0/0 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta 
Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego, prezentowa-
ny przez przewodniczącego Klubu Radnych PO Tadeusza 
Szemiota, wywołał krótką dyskusję, w której zadawano 
pytania dotyczące zawartych w projekcie zapisów oraz 
kontrolę ich wykonywania. Radny T. Szemiot wyjaśnił, 
Ŝe uchwała wzorowana jest na przepisach innych miast, 
natomiast sankcje wynikają z przepisów ogólnych. Uwa-
Ŝa, Ŝe mieszkańcy i goście otrzymując takie narzędzie 
ochrony zdrowia przed biernym paleniem, będą mogli z 
niego korzystać juŜ w nadchodzącym sezonie bez ko-
nieczności oczekiwania na rozwiązania parlamentarne. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/3. 
Wiceprezydent Marek Stępa wystąpił o udzielenie pozy-
tywnej opinii dla dwóch projektów uchwał, które zostaną 
wniesione aneksem do porządku obrad najbliŜszej sesji:  
1. skargi z dnia 18 stycznia 2010 roku, złoŜonej przez 
Ryszarda Gawrońskiego, na uchwałę Nr XXXIV/764/09 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Orłowo – rejon Drogi Czer-
wonej – odcinek południowy – opinia pozytywna: 8/0/0. 
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2.      skargi z dnia 20 stycznia 2010 roku, złoŜonej przez 
Natalię Fiodorowicz, na uchwałę nr IX/227/07 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. 
Kacze Buki – opinia pozytywna: 8/0/0. 
Ad 4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2009 
r. - Komunikacja miejska w Gdyni, omówił prof. dr hab. 
O. Wyszomirski, dyrektor ZKM Gdynia. ZKM w Gdyni 
organizuje komunikację miejską na obszarach: Gdyni, 
Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizuje 
w Rumi, Sopocie, śukowie i Gminie Wejherowo. Gdynia 
jest obszarem o największej intensywności obsługi ko-
munikacyjnej. Plan pracy eksploatacyjnej na 2009 r. 
został wykonany w 100,64%. W 2009 r. dominującymi 
przewoźnikami w gdyńskiej komunikacji byli: Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni spółka z o.o., 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni 
spółka z o.o. i Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobuso-
wej w Gdyni spółka z o.o. Ponadto ZKM w Gdyni za-

trudniał pięciu przewoźnikowi prywatnych. W 2009 r. 
wprowadzono do gdyńskiej komunikacji miejskiej 45 
autobusów, w tym18 fabrycznie nowych i 27 zakupio-
nych na rynku wtórnym. Natomiast PKT wprowadziło do 
sieci komunikacyjnej 2 trolejbusy – kupione na rynku 
wtórnym i przebudowane we własnym zakresie. Spadek 
odnotowanej liczby przewiezionych pasaŜerów moŜna 
tłumaczyć wzrostem przejazdu prywatnymi pojazdami 
oraz upadkiem gdyńskiej stoczni. Opóźnienia były w 
głównej mierze konsekwencją kongestii w ruchu drogo-
wym oraz licznych prac drogowych prowadzonych na 
terenie Gdyni w 2009 roku. 
Pan Dyrektor przedstawił takŜe zaistniałe zmiany w 
ofercie przewozowej oraz wyniki sprzedaŜy, dystrybucji, 
ceny i kontroli biletów. W celu poprawy bezpieczeństwa 
podróŜy pasaŜerów i pracy kontrolerów biletów w 2009 r. 
przeprowadzono kontrole pasaŜerów w pojazdach i kon-
trole biletów przy (słabym) udziale funkcjonariuszy 
policji, których było o 2/3 mniej niŜ w roku 2008. Wyle-
gitymowano 852 osoby, przeprowadzono 6 634 inter-
wencje o charakterze porządkowym, pouczono 134 osoby 
i nałoŜono 26 mandatów karnych. Do Sądu Grodzkiego 
skierowano 3 sprawy. Koszty komunikacji midibusowej 
dla osób niepełnosprawnych przewoŜąc 10 045 osób 
niepełnosprawnych i 2 610 opiekunów, wyniosły 565 
846,11 zł. Przychody ze sprzedaŜy biletów ukształtowały 
się na poziomie 21 604,51 zł, pokrywając koszty tej 
komunikacji w 3,81%. 
Zaplanowane dochody ZKM w Gdyni zostały zrealizo-
wane na poziomie 95% planu. ZKM w Gdyni w 2009 r. 
zrealizował plan wydatków w wysokości 97% planu, 
głównie na zakup usług przewozowych. (89,72% wszyst-
kich wydatków), a takŜe ponosząc koszty organizacji 
usług (6,52% wydatków). Dopłata gmin do finansowania 
działalności komunikacji miejskiej organizowanej przez 
ZKM w Gdyni pokryła 56,14% wszystkich wydatków.  
Wydatki inwestycyjne objęły m.in. : zakup samochodu 
osobowego dla sekcji obsługi przystanków,  ustawienie 6 
kontenerów sanitarnych na pętlach wraz z przyłączami,  
rozbudowę programu BusMan o dodatkowe aplikacje, 
zakup i zainstalowanie 5 wiat przystankowych (Brze-
chwy, Chylonia Centrum, Jaskółcza, Raduńska oraz 
Redłowo SKM – pętla), zakup sprzętu komputerowego i 
do łączności radiowej, zakończenie etapu wdraŜania 
systemu e-biletu, a takŜe na realizacje (zakończonego)  
projektu promującego efektywne wykorzystanie energii 

w transporcie wśród dzieci i młodzieŜy pod nazwą YO-
UTH. 
Prof. Wyszomirski odpowiadał na pytania radnych, doty-
czących m.in. wpływu utworzonej Strefy Płatnego par-
kowania w Gdyni na liczbę pasaŜerów – nie było prowa-
dzonych badań, problem będzie badany w marcu, wyniki 
spodziewane są jednak dopiero wiosną 2011 r. Zauwa-
Ŝalna jest jednak poprawa czasu przejazdu w strefie. 
Dyskutowano takŜe o problemach komunikacyjnych 
wynikających z robót drogowych, a takŜe rozwiązaniach 
drogowych utrudniających przejazd autobusom (niepra-
widłowe parametry dróg, zakrętów i miejsc na lokalizacje 
pętli autobusowych. Radni zainteresowani byli współpra-
cą ZKM w tym zakresie z Zarządem Dróg, która zdaniem 
Pana Dyrektora postępuje wolno, ale sukcesywnie. Poja-
wiają się moŜliwości negocjowania pewnych rozwiązań 
na etapie projektów dróg. Omawiając temat biletów 
elektronicznych, prof. O. Wyszomirski wyjaśniał ko-
nieczność posiadania paragonu wydawanego przy „doła-
dowaniach” biletu – przy potencjalnej zawodności urzą-
dzeń i ewentualnych konfliktach przy kontroli biletów 
jest to najlepszy sposób na wyjaśnienie sytuacji. Po ko-
lejnych wyjaśnieniach dotyczących funkcjonowania 
konkretnych linii autobusowych, zamknięto dyskusję. 
Przewodniczący podziękował panu Dyrektorowi za 
udział w posiedzeniu. 
Następne posiedzenie odbędzie się: 9 marca br. (Zarząd 
Portu Morskiego). 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 15 lutego: 
 

Porządek obrad: 
5. Otwarcie posiedzenia   
6. Przyjęcie porządku obrad, 
7. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwał 

na lutową Sesję RM w sprawach: 
g) Druk 4.1 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdy-

ni Nr XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia bu-
dŜetu Miasta Gdyni na rok 2010, 

h) Druk 4.11 - ustalenia na terenie Miasta Gdyni 
stref wolnych od dymu tytoniowego. 

8. Informacja na temat bezrobocia w Gdyni. 
c) Druk 4.2 - zaopiniowania wniosku o dofinanso-

wanie ze środków Funduszu Pracy pozostają-
cych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej kosztów utrzymania Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gdyni, 

9. Wolne wnioski. 
10. Korespondencja. 
11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komi-
sji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
 Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono nowych punk-
tów, zmieniając jednak kolejność wystąpień gości. 
Ad 4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Joanna 
Siwicka omówiła zmienne bezrobocia w roku 2009, które 
w stosunku do roku 2008 znacznie wzrosło. Nadal niepo-
kojące jest zjawisko braku ofert pracy dla osób powyŜej 
50 roku Ŝycia. Dysponując skromnymi środkami w ubie-
głym roku, wynikającymi z algorytmu na realizację 
przyznanych zadań, PUP wystąpił z wieloma wnioskami 
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o dodatkowe fundusze. W roku bieŜącym wpłynęło środ-
ków więcej, ale w dalszym ciągu Urząd aplikuje o dota-
cje. Z pozyskanych funduszy realizowane są programy 
skierowane przede wszystkim do byłych stoczniowców i 
osób ze strefy okołostoczniowej. Pani Dyrektor poinfor-
mowała równieŜ o planowanych zwolnieniach grupo-
wych. Znaczący napływ osób poszukujących pracy zwią-
zany jest z prezentowanym przez panią J. Siwicką projek-
tem uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofi-
nansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w 
dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów 
utrzymania Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Gdyni. Wniosek wynika z 
konieczności zatrudnienia dodatkowych osób ze środków 
unijnych, które będą obsługiwać klientów PUP. Apliko-
wanie o środki ministerialne wymagają gwarancji samo-
rządu w wysokości 20% ogólnej kwoty (jednorazowy 
wydatek 6.000 zł.).  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Powrócono do dyskusji na temat problemu bezrobocia w 
Gdyni. Radny Sławomir Kwiatkowski zwrócił uwagę na 
problem nieaktualnych ofert pracy zamieszczonych na 
stronach internetowych PUP. Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe 
obowiązkiem zgłaszającego ofertę pracodawcy jest takŜe 
jej wycofanie. Pracownicy PUP weryfikują dane przy-
najmniej co 3 dni. Istnieją równieŜ sytuacje, kiedy „za-
mknięta” oferta słuŜy polityce kadrowej pracodawcy. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski zapytał o prace interwen-
cyjne, otrzymując wyjaśnienie, iŜ takie prace oznaczają 
zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które 
nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem i ma na 
celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. Pracodawca składa wniosek o organizowa-
nie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego 
urzędu pracy, który zawiera z pracodawcą organizującym 
prace interwencyjne umowę. Zawarcie takiej umowy z 
pracodawcą wiąŜe się z udzieleniem pomocy publicznej, 
stąd pracodawca musi wykazać się odpowiednimi doku-
mentami. Pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy o 
pracę. Pani Dyrektor przedstawiła równieŜ sytuacje by-
łych stoczniowców wyjaśniając, Ŝe działania dla tych 
osób podejmowane są cały czas, jednakŜe brak jest ofert 
pracy. Firma DGA niestety nie sprawdziła się w działa-
niu. Wśród bezrobotnych osób jest takŜe wiele kobiet 
powyŜej 50 r. Ŝ. Do osób w tej grupie wiekowej są (pre-
ferencyjnie) skierowane programy aktywizacji zawodo-
wej. Pani Dyrektor udzieliła równieŜ wyjaśnień na temat 
funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Wśród osób bezrobotnych znaczącą grupą są ludzie 
młodzi o wyŜszym wykształceniu (nieadekwatna oferta 
edukacyjna szkół wyŜszych do potrzeb rynku pracy). 
Odpowiadając na pytania radnego Jerzego Miotke pani J. 
Siwicka zapewniła o gotowości urzędu do przyjęcia 
ewentualnych zadań związanych z planowanym utworze-
niem na terenach postoczniowych Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Przewodnicząca podziękowała pani Dy-
rektor za udział w posiedzeniu komisji. 
Ad 3.  
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 omówił Skarbnik MG 
prof. Krzysztof Szałucki. Radny Bogdan KrzyŜankowski 
poprosił o uzasadnienie zwiększenia kapitału zakładowe-
go Agencji Rozwoju Gdyni. Pan Skarbnik wyjaśnił, Ŝe w 
tym przypadku wykorzystany zostaje kodeksowy zapis 
dotyczący spółek handlowych, który umoŜliwia dokapita-
lizowanie Agencji, pomimo braku zysków. „Agencja 

Rozwoju Gdyni jako Spółka wdraŜająca załoŜenia Strate-
gii Miasta, dąŜy do aktywnego uczestnictwa w procesach 
koncepcyjnych, wspomagając takŜe działania planistycz-
ne czy konsultacje środowiskowe” (za: arg.gdynia.pl). 
Prof. K. Szałucki wyjaśnił takŜe cel przesunięcia środ-
ków z Wydziału Kultury do Centrum Kultury, które są 
dotacją na działalność jednostki. Radny B. KrzyŜankow-
ski uwaŜa, Ŝe przyjmowany regulamin Centrum Kultury 
oraz sposób finansowania tej jednostki jest nieczytelny, a 
radni nie posiadają narzędzi weryfikujących pewne dzia-
łania (np. zasadności tworzenia kolejnych etatów, wyda-
wania czasopisma, którego istnienie powinien weryfiko-
wać rynek). Pan Skarbnik zaproponował, aby o wyja-
śnienia tych obiekcji zwrócić się do Naczelnika Wydziału 
Kultury. Komisja przyjęła opinię pozytywną do projektu 
uchwały w głosowaniu: 6/1/0.  
b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta 
Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego, wstępnie 
prezentowany na poprzednim posiedzeniu został zaak-
ceptowany bez uwag w głosowaniu: 6/0/1. 
Ad 5. Radny Rafał Geremek wystąpił o omówienie w 
najbliŜszym czasie protokołu z kontroli w Domu Dziecka 
w Gdyni, a takŜe o przekazanie pozostałym członkom 
komisji tego dokumentu. Przewodnicząca zaproponowała 
poświęcenie temu tematowi obrad marcowych (w stałym 
terminie), jeśli na przypadającą w tym miesiącu sesji nie 
będzie wielu projektów uchwał. W innym przypadku 
zostanie zwołane odrębne posiedzenie.  
Ad 6. Brak korespondencji. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 17 marca, godz. 
17.00. 
Na tym posiedzenie zakończono.  

______________________________________________ 

Komisja Budżetowa – 17 lutego: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 
2. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie zreferował 
skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 11/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 17 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu, 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2010 rok przedstawił skarbnik. Podkreślił, Ŝe następuje 
uruchomienie dotacji w dziale kultury i dziedzictwa 
narodowego – 2.248 tys. zł dla Centrum Kultury. Istnieje 
moŜliwość, aby kierownicy jednostek organizacyjnych 
otrzymali moŜliwość przesuwania środków w grupach. 
Opinia pozytywna – 5/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie wyposaŜenia Pomorskiej 
Fundacji Filmowej na utworzenie i prowadzenie Gdyń-
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skiej Szkoły Filmowej – projekt przedstawił p. Leszek 
Kopeć. PFF powstała w 2005 r., jednym z jej projektów 
jest utworzenie Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która ma 
uczyć warsztatu filmowego o kierunku reŜysersko-
operatorskim. BudŜet jej na 2010 r. szacuje się od 760 
tys. do 1 mln zł. Trwają starania, by pozyskać równieŜ 
środki z norweskiego funduszu z Oslo. Dotacja z miasta – 
750 tys. – powinna w przyszłości pozostać na tym samym 
poziomie. Szkoła będzie miała charakter niepubliczny. 
Większość kandydatów to mieszkańcy Pomorza. 
Opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – 24 marca, godz. 11.00. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-02-02: 
 

13725/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej budynku Urzędu Mia-
sta Gdyni z parkingiem podziemnym 

13726/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2010 do 
umowy KB/32/MOPS/2008 z dnia 
15.12.2008 roku w sprawie świadczenia 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia dla mieszkańców Gdyni w obszarze 
działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Nr 1 i Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Nr 4 

13727/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2010 do 
umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 
28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜ-
nionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z 
terapią uzaleŜnienia tych osób 

13728/10/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem reprezentacji szkolnej z 
Gimnazjum Nr 4 w Gdyni na III Międzysz-
kolny turniej o Ryngraf I Kapelana Mary-
narki Wojennej bł. ks. kmdr. ppor. Wł. Mie-
donia, który w roku bieŜącym organizowa-
ny będzie w Pucku 

13729/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów XV Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego, którego organizatorem 
jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni 

13730/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla 
uczestników XIV Zawodów Komputero-
wych MłodzieŜy Szkolnej o Mistrzostwo 
Gdyni organizowanych przez Gimnazjum 
Nr 1 w Gdyni i LOK 

13731/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu 
materiałów, dodatków oraz nagród dla lau-
reatów Wojewódzkiego Konkursu Projek-
towania Ubiorów dla młodzieŜy szkół gim-
nazjalnych „Od projektu do realizacji” or-
ganizowanego przez zespół Szkół Usługo-
wych w Gdyni 

13732/10/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne w latach 
2010-2012 

13733/10/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ 
Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz SP ZOZ 
Szpitala Morskiego w Gdyni 

13734/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację za-
dania: „Dobry początek w Rodzinie” 

13735/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

13736/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu Miasta na zapłatę i 
opłaty sądowe zgodnie z wyrokami ( IACa 
1147/09; IACz 1488/09 ) 

13737/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

13738/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 148 w Gdyni 

13739/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni 

13740/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni 

13741/10/V/M - wykonania instalacji domofonowej w 
budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 
9 w Gdyni 

13742/10/V/M - usunięcia awarii hydrantu w budyn-
ku uŜytkowym przy ul Polskiej 30 w Gdyni 

13743/10/V/M - wykonania wymiany pieca 
grzewczego w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

13744/10/V/M - wykonania remontu oświetlenia 
terenu gminnego w obrębie ulic Opata 
Hackiego i Zamenhofa Gdyni 

13745/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Dąbrowskiego 18 w Gdyni 

13746/10/V/M - rozbiórki murowanych zabudowań 
przy ul. Stryjskiej 5 oraz zabezpieczenia 
ściany szczytowej budynku mieszkalnego 
przy ul. Stryjskiej 7 w Gdyni 

13747/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego ( w sprawie MS.DK 
71409-1/15/09) 

13748/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/8/08) 

13749/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13750/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13751/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

13752/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kontradm. Czernic-
kiego 1 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

13753/10/V/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze 

13754/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego zlokalizowany na placu targowym 
– (boks nr 222 ) 
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13755/10/V/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego usy-
tuowanego przy ul. Portowej 7 w Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni na rzecz Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami Oddział Gdynia 

13756/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
promocji Gdyni w ramach portalu 
www.morzaiocany.com.pl 

13757/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania flag promujących Miasto Gdy-
nię 

13758/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze 
oraz bieŜącą aktualizację serwisu interne-
towego: www.forum.gdynia.pl 

13759/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13590/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 stycznia 2010 roku dotyczącego 
przyjęcia aneksu nr 2 do umowy o świad-
czenie usług hostingowych z dnia 24 
stycznia 2008 roku 

13760/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/18/MGG/18/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy ul. Bema - dz. nr 683/416 
KM 56 

13761/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/11/MGG/11/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - 
dz. nr 577/1 KM 51 

13762/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/15/MGG/15/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 567/65 
KM51) 

13763/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/13/MGG/13/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy ul. Morskiej ( dz. nr 
401/122 KM13) 

13764/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/12/MGG/12/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy ul. Morskiej - dz. nr 158/19 
KM 1 

13765/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/10/MGG/10/D/10 dotyczącej ekspozy-
cji reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 
945/387 KM 81 

13766/10/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
KB/837/RI/33/W/2009 na opracowanie 
analiz oraz prognoz ruchu drogowego dla 
projektu pn. „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyŜo-
wania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do 
skrzyŜowania z ulicą Gierdziejewskiego – 
etap I” 

13767/10/V/M - wyraŜenia zgody na opłatę przyłą-
czeniowa z tytułu przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej dwóch budynków 
mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. 
Okrzei 22,24 w Gdyni 

13768/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia Zachód , a docelowo pod drogę 
publiczną 

13769/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa uŜytkowania wieczy-
stego niezabudowanych nieruchomości po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Chwaszczyń-

skiej, stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa 

13770/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie ogrodzeń zabezpieczają-
cych młode nasadzenia na ul. Zofii Nał-
kowskiej w Gdyni 

13771/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup art. spo-
Ŝywczych (kawa, herbata, cukier ) 

13772/10/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 20/2010 do umowy najmu nr 
320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

13773/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup stroju 
słuŜbowego dla pracowników UMG 

13774/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na obsługę dystry-
butorów torebek na psie nieczystości 

13775/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem loka-
lu uŜytkowego 

13776/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w Magazynie Gdańskim 

13777/10/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 
3275/09/V/S dotyczącego zatwierdzenia 
wyników konkursów dla rad dzielnic: „Kul-
tura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica” 

13778/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

13779/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów 
metalowych do sortowania korespondencji 
o wartości do 14.000 EUR 

13780/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie in-
wentaryzacji ornitologicznej gniazd i budek 
dla ptaków na terenie Parku Rady Europy 
w Gdyni 

13781/10/V/S - uruchomienia środków finansowych 
w roku 2010 na utrzymanie systemu moni-
torowania pojazdów z wykorzystaniem 
technologii GPS 

13782/10/V/S - uruchomienia środków finansowych 
w roku 2010 na utrzymanie telefonów ko-
mórkowych 

13783/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 roku 

13784/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 13602/10/VS 
z 18 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie 
prac związanych z zakładaniem ewidencji 
wojskowej 

13785/10/V/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego usy-
tuowanego w budynku przy ul. Morskiej 9-
9A w Gdyni, stanowiącego własność Gmi-
ny Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia 
Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onko-
logii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 

13786/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na emisję spotu radiowego promującego 
miasto z okazji otwarcia stadionu rugby w 
Gdyni 

13787/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu miasta Gdyni 

13788/10/V/M - udzielenia publicznego do 14.000 
EUR na renowację tablicy informacyjnej 
oraz planu miasta 
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13789/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta 
Gdyni w związku z Sejmikiem Regional-
nym PTTK 

13790/10/V/M - akceptacji treści umowy na lata 
2010-2013 na organizację Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Alpini-
stów oraz finału konkursu „Kolosy” pomię-
dzy miastem Gdynią a Karoliną Janowską 
– Agencją „Mart” 

13791/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
13792/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy 

uczniów i nauczycieli z Francji z Liceum 
Leonard de Vinci w Calais w ramach wy-
miany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni 

13793/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR oficynie Verbi Causa 
Małgorzata Sokołowska na zakup 350 płyt 
edukacyjnych „Gdynia lata 20 i 30 Historia 
w obrazkach i anegdotach” dla gdyńskich 
szkół 

13794/10/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 12438/09/V/P w sprawie 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2010 roku 

13795/10/V/O - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Narodowym Centrum Kultury z sie-
dzibą w Warszawie w ramach realizacji 
ogólnopolskiego programu rozwoju chórów 
szkolnych „Śpiewająca Polska” 

13796/10/V/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a 
panią Anną Liro umowy najmu lokalu 
mieszkalnego połoŜonego w Gdyni przy al. 
Zwycięstwa 199 na prowadzenie w nim 
placówki opiekuńczo-wychowawczej 

13797/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 6219/08/V/U 
prezydenta miasta Gdyni z dnia 20 maja 
2008 r. dotyczącego przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 

13798/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia 
geodezyjnego działek w pasie drogowym 
wraz z dokonaniem zmiany oznaczenia 
uŜytków gruntowych na terenie ul. Pawiej 
w Gdyni 

13799/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji uzupełniającej dla potrzeb realizacji 
budowy odcinka ul. Lipowej wraz z infra-
strukturą techniczną 

13800/10/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
pozwolenia na budowę odcinka drogi ul. 
Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od 
posesji nr 31 do projektowanej pętli auto-
busowej 

13801/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału do-
kumentacji projektowanej dla projektu „Fo-
rum Kultury w Gdyni” w rejonie ulic: Armii 
Krajowej, Borchardta oraz Skweru Ko-
ściuszki 

13802/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13517/10/V/U w sprawie zawarcia aneksu 
do umowy nr SOO.0717/1/2007 zawartej 
przez Gminę Miasta Gdyni z Semeko Gru-
pą Inwestycyjną w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków budowy dróg 
publicznych spowodowanej inwestycją nie-
drogową – budową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z ga-
rami podziemnymi wielostanowiskowymi 
na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. 
Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upo-
waŜnienia do podpisania ww. aneksu do 
umowy 

13803/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
12946/09/V/U w sprawie zawarcia aneksu 
do umowy nr SOO.0717/1/2007 zawartej 
przez Gminę Miasta Gdyni z Semeko Gru-
pą Inwestycyjną w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków budowy dróg 
publicznych spowodowanej inwestycją nie-
drogową – budową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z ga-
rami podziemnymi wielostanowiskowymi 
na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. 
Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upo-
waŜnienia do podpisania ww. aneksu do 
umowy 

13804/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z parkingiem podziemnym oraz 
infrastrukturą techniczną na działce nr 
644/5, 231/5, 236/4 i 526; km 28, obręb 
Wielki Kack przy ul. Gorczycowej w Gdyni i 
upowaŜnienia do podpisania ww. umowy 

 
2010-02-05: 

 
13805/10/V/P - utrzymania na serwerze serwisu 

www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Pu-
blicznej, prezentacji Rad Dzielnic oraz kont 
poczty darmowej: poczta.gdynia.pl 

 
2010-02-09: 

 
13806/10/V/P - organizacji pięciu spektakli Teatru 

Gościnnego 
13807/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na obsługę gastronomiczną uroczystości 
otwarcia Stadionu Rugby 

13808/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów 

13809/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej dla NiezaleŜnego Samorządowe-
go Związku Zawodowego 
,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadze-
nia Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

13810/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

13811/10/V/M - zmiany umowy nr 
KB/689/MB/55/W/2009 z dnia 27.10.2009r. 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
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go nad realizacją i w okresie gwarancji ro-
bót budowlanych polegających na budowie 
Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. 
Spółdzielczej w Gdyni 

13812/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M 
dotyczącego ustalenia zasad struktury i 
wielkości wyłączeń ze sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych i budynków mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy 

13813/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej na budowę 
miejsc postojowych wraz z uporządkowa-
niem kanalizacji deszczowej w rejonie ulic 
Grabowo i Komandorskiej w Gdyni 

13814/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

13815/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

13816/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chylońskiej 137 w Gdyni 

13817/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 110A w Gdyni 

13818/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 112A w Gdyni 

13819/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Morskiej 91 w Gdyni 

13820/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Opata Hackiego 27 w Gdyni 

13821/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy 5 w Gdyni 

13822/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodar-
czych wraz z wykonaniem projektu roz-
biórki przy Al. Zwycięstwa 207 A w Gdyni 

13823/10/V/M - remontu elewacji gminnego budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Wileńskiej 93 w 
Gdyni 

13824/10/V/M - zlikwidowania zawilgocenia po-
mieszczeń Archiwum Urzędu Miasta przy 
ul Armii Krajowej 44 w Gdyni 

13825/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Krasickiego 28 w Gdyni 

13826/10/V/M - wykonania remontu komina w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 
33 w Gdyni 

13827/10/V/M - wykonania remontu komina oraz 
wentylacji w mieszkaniach w budynku 
mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 35 w 
Gdyni 

13828/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego(nr sprawy MS.DK 
71409-1/17/08) 

13829/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki 
13830/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
13831/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-

nia o zamówienie publiczne na: wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji 
dokumentacji technicznej nieruchomości 
na potrzeby Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
przeprowadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 193 000 
EUR i upowaŜnienia do podpisania umów 

13832/10/V/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 193.000 EUR i upowaŜnienia 
do podpisania umów 

13833/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na umieszczenie reklamy 
Gdyni w magazynie National Geographic 
Traveler 

13834/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do14.000 EUR, na wykonanie plakatów z 
programem imprez towarzyszących ob-
chodom 84. urodzin Miasta Gdyni 

13835/10/V/S - wyraŜenia zgody na wprowadzenie 
zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 
23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie , ul. Sanguszki 1 

13836/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 1357/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycz-
nia 2010 roku dotyczącego wyraŜenia sta-
nowiska Gminy Miasta Gdynia przy podej-
mowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkanio-
wej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni 

13837/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni 

13838/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. InŜynierskiej 72 w Gdyni 

13839/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni 

13840/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 6 w Gdyni 

13841/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Tucholskiej 5 w Gdyni 

13842/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Zielonej 32 w Gdyni 

13843/10/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Rybińskiego 41 w Gdyni 

13844/10/V/M - wykonania opomiarowania miesz-
kań w budynku przy ul. 3 Maja 27-31, oraz 
remontu instalacji wodnej 

13845/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Orłowskiej 66 w Gdyni 

13846/10/V/M - wykonania inwentaryzacji pomiesz-
czeń lokalu uŜytkowego w budynku przy ul. 
Abrahama 64-70 w Gdyni po Wydziale 
Ochrony Środowiska 

13847/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej przy 
ul.Kępa Oksywska I "A" 

13848/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej przy 
ul.Kępa Oksywska I "B" 

13849/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup obuwia 
dla pracowników StraŜy Miejskiej 
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13850/10/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
napraw i konserwacji, wzorcowania i kali-
bracji alkotestów StraŜy Miejskiej w 2010 r. 

13851/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 8737/08/V/R 
dotyczącego przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do realizacji projektu z Programu 
współpracy transgranicznej „Południowy 
Bałtyk” („INTERFACE”) 

13852/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie i wyklejenie lo-
go Miasta Gdyni na parkiecie w Hali Spor-
towo-Widowiskowej „Gdynia” 

13853/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na prezentację wa-
lorów turystycznych Miasta Gdyni w serwi-
sie: www.poland24h.pl oraz 
www.vc.travellingpolska.pl 

13854/10/V/M - wynajęcia wraz z obsługą tech-
niczną, w dniach 11-15.03.2010 r., hali 
sportowo – widowiskowej „Gdynia” przy ul. 
Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby orga-
nizacji XII Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów oraz finału 
„Kolosy 2009” 

13855/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
lekcyjnej w celu prowadzenia szkoleń kan-
dydatów na egzaminatorów sprawdzianu 
uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 34 
w Gdyni 

13856/10/V/P - organizacji finału XI edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 
2010 roku 

13857/10/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/877/PON/46/W/2009 zawartej dnia 
31.12.2009r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Stowarzyszeniem Osób z Wadą 
Słuchu „Cisza” 

13858/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej 

13859/10/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy o przeniesienie prawa własności udzia-
łu w samochodzie marki Opel Agila 

13860/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/8/UI/W/2010 na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia p.n.:„Budowa sali gimna-
stycznej przy Liceum Ogólnokształcącym 
nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34 ” 

13861/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
13077/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08.12.2009 r. 

13862/10/V/O - ustalenia wysokości Nagrody Pre-
zydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze nauczycieli w ro-
ku 2010 

13863/10/V/O - udzielenia pełnomocnictwa upraw-
niającego do podpisania przez dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych porozumienia z 
Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie 
realizacji spotkania edukacyjnego dotyczą-
cego problematyki wymiaru sprawiedliwo-
ści dla uczniów w ramach projektu „Uła-

twianie dostępu do wymiaru sprawiedliwo-
ści” dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

13864/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

13865/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

13866/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na świadczenie asysty tech-
nicznej i konserwacji oprogramowania apli-
kacyjnego systemu OTAGO 

13867/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienie publicznego 
na dzierŜawę łączy światłowodowych po-
między budynkiem głównym Urzędu Mia-
sta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami 

13868/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej usługi opieki autor-
skiej nad programami komputerowymi: 
Środki trwałe, Alkohole, Kadry 

13869/10/V/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację zajęć podczas ferii zimo-
wych 

13870/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów XIX Mistrzostw Szkół Ponad-
gimnazjalnych i Gimnazjalnych w Sportach 
Siłowych, których organizatorem jest Ze-
spół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni 

13871/10/V/O - refundacji kosztów organizacji XVII 
Ogólnopolskich Warsztatów Matematycz-
nych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 
oraz kosztów zakupu nagród, którego or-
ganizatorem jest Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1 (III Liceum Ogólno-
kształcące) w Gdyni 

13872/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów V Międzyszkolnego Konkursu o 
Gdyni „Gdynia moje miasto- okno na 
świat”, którego organizatorami są: VI Li-
ceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogól-
nokształcące oraz IV Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

13873/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów XXXVI Olimpiady 
Geograficznej i Nautologicznej, która od-
będzie się w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 1 (III Liceum Ogólnokształcące) 
w Gdyni 

13874/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na wykonanie dru-
ków własnych w 2010r. 

13875/10/V/P - organizacji uroczystego otwarcia 
stadionu rugby w dniu 14 lutego 2010 r. 

13876/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 13/2010 do 
umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 
09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia 
ośrodka wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. 
Maciejewicza 11 w Gdyni 

13877/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2010 do 
umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 
01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej polegające-
go na prowadzeniu schroniska z funkcją in-
terwencyjnego punktu noclegowego dla 
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osób w stanie nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem przebywających na terenie 
Gdyni 

13878/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2010 do 
umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 
28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜ-
nionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z 
terapią uzaleŜnienia tych osób 

13879/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie Umowy Dotacji dot. projek-
tu INTERFACE 

13880/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu graficznego, druk 
plakatów i broszur informacyjnych dla po-
trzeb kampanii Mały procent, wielka spra-
wa! 

13881/10/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
licencji na wykorzystanie utworu muzycz-
nego „Dzielne chłopaki” w spocie promują-
cym miasto 

13882/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich ma-
teriałów promocyjnych przez Spółdzielnię 
Socjalną „50+” 

13883/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
plakatów w formacie A2 i B2 promujących 
wydarzenia z kalendarza imprez miejskich 

13884/10/V/M - przyjęcia treści umów ze strategicz-
nymi partnerami Konkursu „Gdyński Bizne-
splan 2010” - NORDEA Bank Polska S.A., 
POLKOMTEL S.A. oraz Chińsko- Polskim 
Towarzystwem Okrętowym S.A. CHIPOL-
BROK 

13885/10/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 
umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

13886/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej wielobranŜo-
wej architektoniczno-budowlanej na prze-
budowę pomieszczeń parteru budynku 
przy ul. 10 Lutego 24, na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni 

13887/10/V/O - przyjęcia sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Gdyni 

13888/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy zawar-
tej przez Gminę Miasta Gdyni z mgr inŜ. 
arch. Krzysztofem Dowgiałło, dotyczącej 
sporządzenia projektu budowlanego 
wzmocnienia konstrukcji i przebudowy bu-
dynku zabytkowego przy ul. Orłowskiej 8 w 
Gdyni 

13889/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów na 
wykonanie robót budowlanych oraz usługi 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów 
PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’’ 

13890/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 

pn. ”Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulic 
Puckiej i Chylońskiej w Gdyni” 

13891/10/V/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego na reali-
zację zadania pn: „Gdyńska Szkoła Niewy-
dolności Serca” 

13892/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
12246/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany za-
rządzenia 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” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

13893/10/V/R - przyjęcia do realizacji planu pn: 
„Gdyński inkubator podmiotów ekonomii 
społecznej” 

13894/10/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę 
mediów do ploterów w Wydziale Geodezji 

13895/10/V/P - koordynacji zadań w zakresie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego 
miasta Gdyni w 2010 r. 

 
2010-02-10: 

 
13896/10/V/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni Nr 13675/2010/V/S z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego na nakręcenie i 
montaŜ filmu o nominowanych i nagrodzo-
nych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego oraz Nagrodą „Czas Gdyni” 

13897/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na opracowanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej kanalizacji 
technicznej dla II etapu światłowodowej 
sieci szkieletowej realizowanej w ramach 
projektu "Rozwój Miejskich Sieci Szkiele-
towych w Gdyni" 

 
2010-02-12: 

 
13898/10/V/P - wyboru w trybie zamówienia z wol-

nej ręki współorganizatora wydarzenia ar-
tystycznego o nazwie Gdynia Design Days 
2010 

13899/10/V/O - przekazania środków finansowych 
na organizację zajęć podczas ferii zimo-
wych dla Szkoły Podstawowej Nr 39 

 
2010-02-16: 

 
13900/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-

go Urzędu Miasta Gdyni oraz określenia 
mienia przekazywanego w zarząd Zarzą-
dowi Dróg i Zieleni 

13901/10/V/P - przygotowania i wygłoszenia poga-
danki podczas spotkania integracyjnego 
rodziców dzieci niepełnosprawnych, dot. 
zapobiegania najczęstszym problemom 
rozwojowym wieku niemowlęcego i ponie-
mowlęcego 
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13902/10/V/P - okolicznościowych projekcji filmo-
wych 

13903/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜe wy-
staw Galerii Ratusz 

13904/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie hali 
sportowej dla Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Ducha Świętego w Gdyni, w celu zor-
ganizowania zajęć sportowych dla mini-
strantów w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 4 w Gdyni 

13905/10/V/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy o przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej oświetlenia ul. Bpa Domini-
ka w Gdyni 

13906/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tyt. niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego na mocy wyroku 
sądowego 

13907/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2010 do 
umowy KB/3/MOPS/2010 z dnia 
05.01.2010 w sprawie świadczenia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni w obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Nr 2 – dzielnice: Oksywie, ObłuŜe, Po-
górze i Babie Doły 

13908/10/V/R - zmiany zarządzenia nr 13796/10/R 
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego połoŜonego przy al. Zwycię-
stwa 199 na prowadzenie w nim placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 

13909/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykona-
nie robót na zadaniu pn. „Przebudowa 
układu drogowego wraz z infrastrukturą 
techniczną ul. Błękitnej w Gdyni”, realizo-
wanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwe-
stycyjnych 

13910/10/V/O - uruchomienia środków finansowych 
na wydatki postępowania sądowego zwią-
zane z zastosowaniem obowiązku podda-
nia się leczeniu odwykowemu 

13911/10/V/S - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę, o wartości poniŜej 
193 000 EUR, na naprawy samochodów 
słuŜbowych UMG i StraŜy Miejskiej w 2010 
r. oraz akceptacji wniosku o ponowne roz-
poczęcie postępowania w trybie zapytania 
o cenę 

13912/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193 000 EUR, na zakup ma-
teriałów biurowych dla UMG w 2010 r 

13913/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządze-
nia do nagrywania dźwięku w sali 105 w 
budynku głównym UMG, o wartości do 14 
000 EUR 

13914/10/V/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ 
roboczą, pranie oraz czyszczenie umundu-
rowania 

13915/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości w 
2010 r. – o wartości do 193 000 EUR oraz 
akceptacji wyboru oferenta 

13916/10/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2010 do 
umowy SK/774/SI/21-W/2009 z 14.04.2009 
r. – rozszerzenie oprogramowania do ob-
sługi świadczeń rodzinnych Funduszu Ali-
mentacyjnego, stypendiów szkolnych, do-
datków mieszkaniowych – o moduł „Win-
dykacja” 

13917/10/V/S - uruchomienia środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

13918/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Kazimierza Sopucha 

13919/10/V/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Morskim Oddziałem StraŜy 
Granicznej w Gdańsku w sprawie dofinan-
sowania kosztów funkcjonowania placówki 
SG na terenie Miasta Gdyni w 2010 r. 

13920/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych przez pracowników urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 r. 

13921/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani A. 
Duch – dyrektorowi Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 8 w Gdyni 

13922/10/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

13923/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę drogi publicznej 

13924/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/16/MGG/16/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a „Art. Marketing Syndicate” 
SA o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej 

13925/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/20/MGG/20/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a News Outdoor Poland SA o 
ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyń-
skiej 

13926/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
o.o. udziału wynoszącego 148/10.000 czę-
ści w prawie uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Nowodworcowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

13927/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tyt. przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej 

13928/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na promocję Gdyni przez Fun-
dację Gniazdo Piratów – w ramach rejsów 
organizowanych dla osób niepełnospraw-
nych na s/y Zawisza Czarny 

13929/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
koszty sądowe 

13930/10/V/O - przyznania premii dla p. Katarzyny 
Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrod-
ka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 

13931/10/V/M - przeprowadzenia publicznego nie-
ograniczonego przetargu ustnego na 
sprzedaŜ lokalu uŜytkowego przy ul. Or-
łowskiej 66 w Gdyni oraz powołania komisji 
przetargowej 
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13932/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tyt. przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej 

13933/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
(o wartości do 14 000 EUR) na wykonanie i 
dostawę 20 szt. donic w kształcie łodzi dla 
ul. Świętojańskiej w Gdyni 

13934/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację koncertów JaZzGdyni 

13935/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację koncertów jazzowych w 
Klubie Muzycznym „UCHO” oraz Kawiarni 
„Cyganeria” w Gdyni 

13936/10/V/P - wszczęcia postępowania sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na realizację projektów artystycznych 
w DKF śyrafa w 2010 r. 

13937/10/V/S - zakupu odzieŜy ochronnej i roboczej 
dla pracowników obsługi UMG (zamówie-
nie o wartości do 14 000 EUR) oraz akcep-
tacji wyboru oferenta 

13938/10/V/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Po-
licji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów funkcjonowania policji na terenie 
Miasta Gdyni w 2010 r. 

13939/10/V/M - zlecenia do kwoty 14 000 EUR, 
druku i montaŜu siatki reklamowej na Sta-
dionie Rugby 

13940/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na publikację reklamy promują-
cej atrakcję turystyczną Miasta – Gdyńskie 
Muzeum Motoryzacji 

13941/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR, na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej przebudowywanego 
budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89 w 
Gdyni 

13942/10/V/M - przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej przebudowywanego budynku przy 
ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni 

13943/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego na przebudowę budynku przy ul. 
Chrzanowskiego 19 na potrzeby Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej 

13944/10/V/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego o 
pow. 86,13 m² w budynku przy ul. Armii 
Krajowej 44 w Gdyni na rzecz Gdyńskiego 
Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk” 

13945/10/V/M - zmiany zarządzenia 
NR11774/09/V/M dotyczącego określenia 
warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości niezabudowanej, 
przeznaczonej pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę 
publiczną 

13946/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości zabudowanej i niezabudowanej, 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonych przy ul. Działowskiego, 

przeznaczonych do sprzedaŜy w trybie 
przetargu nieograniczonego 

13947/10/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

13948/10/V/P - zmiany umowy nr SK/424/PB/36-
W/2009 

13949/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

13950/10/V/S - powołania komisji przetargowej i 
rozpoczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania o cenę do 193 
000 EUR na zakup mebli biurowych dla 
UMG w 2010 r. 

13951/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Ujejskiego 25 w Gdyni 

13952/10/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzo-
wych w Bohema Jazz Club 

13953/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Z. Szymańskiego 

13954/10/V/P - organizacji cyklu spotkań „Od słów 
do rozmów” 

13955/10/V/P - opracowania zarysu historii dzielnicy 
Gdynia Śródmieście 

13957/10/V/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego pow. 14 000 EUR 
na wykonanie zadania „Budowa oświetle-
nia z utwardzeniem nawierzchni ul. Zbroj-
nej w Gdyni” 

13958/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek w obrębie projekto-
wanego pasa drogowego przy ul. Wawrzy-
niaka w Gdyni 

13959/10/V/U - podpisania umowy z PKP SA okre-
ślającej zasady zajęcia gruntów w ramach 
zadania „Budowa oświetlenia ul. Cisow-
skiej w Gdyni na terenie PKP SA” 

13960/10/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193 000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej na budowę 
ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz budowy ul. Westy w raz in-
frastrukturą techniczną 

13961/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowej dla zmienionego zakresu 
inwestycji pt. Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego na odc. Sopot 
– Gdynia Orłowo 

13962/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego na wykona-
nie zadania „Budowa parkingu przy ul. Ma-
kuszyńskiego w Gdyni” 

13963/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Podolskiej 17, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 
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13964/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla UMG w 2010 r. 

13965/10/V/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę wyko-
nania nasadzeń roślinnych na istniejących 
rabatach sezonowych w Gdyni 

13966/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy 
Witomino Radiostacja 

13967/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy 
Witomino Leśniczówka 

13968/10/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na salę posiedzeń Rady 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

13969/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 roku 

13970/10/V/P - organizacji ceremonii inauguracji 
działalności Konsulatu Honorowego Króle-
stwa Belgii w Gdyni 

13971/10/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu konkursu na opracowanie koncepcji 
organizacji i promocji Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2010 

13972/10/V/M - umowy uŜyczenia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Leszczynki 177 

13973/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego połoŜonej przy 
ul. Krośnieńskiej 19 w Gdyni 

13974/10/V/R - określenia i przyjęcia do realizacji 
zadań na rok 2010 wynikających z Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie 

13975/10/V/S - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna 
dzielnica” 

13976/10/V/S - ogłoszenia konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

13977/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
12705/09/V/M na udzielenie zamówienia 
publicznego powyŜej 14.000 EUR na wy-
mianę dźwigu osobowego wraz z opraco-
waniem dokumentacji w budynku uŜytecz-
ności publicznej przy ul. 10 Lutego 24 

13978/10/V/M - akceptacji aneksu do umowy 
KB/847/MB/68/W/2009 dotyczącej pełnie-
nia funkcji inspektora nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją remontu wewnętrznej 
instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
„Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z 
przebudową budynku wymiennikowni cie-
pła na potrzeby placówki opiekuńczo-
wychowawczej oraz pomieszczenia dla 
klubu seniora z pomieszczeniami towarzy-
szącymi połoŜonego w Gdyni przy ul. Wid-
nej 8 

13979/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 14.000 EUR na wymianę dźwigu 
osobowego wraz z opracowaniem doku-
mentacji w budynku uŜyteczności publicz-
nej przy ul. 10 Lutego 24 

13980/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-

ków Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gdań-
sku 

13981/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w ramach zadania pn. 
„Rozbudowa ulicy Unruga pomiędzy skrzy-
Ŝowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnier-
ską” 

13982/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/19/UI/8/W/2010 z 4.01.2010 r. na wy-
konanie prac geodezyjnych polegających 
na wykonaniu podziału geodezyjnego dzia-
łek przeznaczonych pod budowę przedłu-
Ŝenia drogi gospodarczej 

13983/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/525/UI/153/W/2009 z 29.07.2009 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” 

13984/10/V/U - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy cesji wierzytelności zgodnie z § 17 pkt. 
3 umowy nr KB/722/UI/242/2009 z 
17.11.2009 r. zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych objętych projektem pn. 
„Przebudowa układu drogowego węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

13985/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/286/UI/76/W/2009 z 15.04.2009 r. na 
wykonanie projektu budowlanego i wyko-
nawczego wraz z częścią kosztorysową 
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy 
Oliwkowej w Gdyni” 

 
2010-02-17: 

 
13986/10/V/P - powołania dyrektora Centrum Kultu-

ry Gdyni 
 

2010-02-23: 
 
13987/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów JaZzGdyni 

13988/10/V/P - rozwiązania umowy nr 
KB/51/OK/9/W/2010 z dnia 4 stycznia 2010 
r. na mocy porozumienia stron 

13989/10/V/P - rozwiązania umowy nr 
KB/52/OK/10/W/2010 z dnia 4 stycznia 
2010 r. na mocy porozumienia stron 

13990/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/53/OK/11/W/2010 z dnia 11 stycznia 
2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowa-
rzyszeniem Ludzie Teatru 

13991/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

13992/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
ścisłego zarachowania dot. transportu dro-
gowego w 2010 r. wraz z kosztami prze-
syłki 

13993/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kopert 
utajnionych dla UMG w 2010r. 

13994/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M 
dotyczącego ustalenia zasad struktury i 
wielkości wyłączeń ze sprzedaŜy lokali 
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mieszkalnych i budynków mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy 

13995/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 210 w Gdyni 

13996/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni 

13997/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Śląskiej 51 B w Gdyni 

13998/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni 

13999/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
dwóch mieszkaniach gminnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w 
Gdyni 

14000/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
dwóch mieszkaniach gminnych w budynku 
mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 8 -14 w 
Gdyni 

14001/10/V/M - usunięcia awarii instalacji wodocią-
gowej w budynku mieszkalnym przy ul. 
Rybaków 8 w Gdyni 

14002/10/V/M - usunięcia awarii na instalacji wodo-
ciągowej w budynku mieszkalnym przy 
ul.Arciszewskich 26 w Gdyni 

14003/10/V/M - usunięcia awarii na instalacji wodo-
ciągowej w budynku mieszkalnym przy 
ul. Węglowej 10 w Gdyni 

14004/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynkach przy ul. Orłowskiej nr 
13,15,17 w Gdyni 

14005/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Olgierda 28 w Gdyni 

14006/10/V/M - wniesienia aportu do Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

14007/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/24/09) 

14008/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14009/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14010/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14011/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14012/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14013/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14014/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14015/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobie fi-
zycznej udziału wynoszącego 833/100.000 
części w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Nowodworcowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

14016/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom fi-
zycznym udziału wynoszącego 
2.400/100.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni, przy ul. inŜ. J. Śmidowicza, sta-

nowiącej własność Skarbu Państwa – Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej 

14017/10/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu zabudowanej nieruchomości grun-
towej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Rymar-
skiej 

14018/10/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o uniewaŜnienie aktu 
notarialnego sprzedaŜy lokalu mieszkalne-
go nr 36 połoŜonego przy ulicy Morskiej 93 
w Gdyni 

14019/10/V/M - przyjęcia treści umowy ze strate-
gicznym partnerem Konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2010” – RADMOR S.A. 

14020/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na zakup urządzeń w celu 
rozszerzenia bezprzewodowego dostępu 
do sieci internetowej oraz akceptacji treści 
aneksu do umowy o współpracy w ramach 
realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy 
dostęp do sieci Internet” w centrum Gdyni 

14021/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, 
wykonania kopert z nadrukiem 

14022/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na występ zespołu 
muzycznego Ikenga Drummers towarzy-
szący uroczystościom wręczenia Kolosów 
podczas XII Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów 

14023/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Wójta 
Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony –do 
31.12. 2012 r. 

14024/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Śląskiej 50 w Gdyni 

14025/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług : introligatorskich, trans-
portowych, mycia okien 

14026/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/524/UI/W/2009 dotyczącej zadania pn: 
„Budowa sali gimnastycznej wraz z prze-
budową infrastruktury dla Szkoły Podsta-
wowej Nr 18 w Gdyni” 

14027/10/V/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Pomorskim dotyczącego realizacji progra-
mu wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie doŜywiania” 

14028/10/V/M - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
związanych z budową przyłączy w ulicach 
gminnych 

14029/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Abrahama 66 w Gdyni 

14030/10/V/M - wykonania remontu dwóch sufitów 
w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Legionów 96 w Gdyni 

14031/10/V/S - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2010 

14032/10/V/O - zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w 
Gdyni, ul. Słowackiego 53 

14033/10/V/P - konserwacji i naprawy systemu 
monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni 
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14034/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni 

14035/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie wycinki suchych drzew w 
parku Kolibki, konserwację krzewów i 
drzew, w tym trzebieŜ selekcyjna, na tere-
nie Skweru śeromskiego w Gdyni 

14036/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne o wartości poniŜej 
193.000 EUR, w trybie z wolnej reki na re-
alizację promocji Gdyni przez Basketball 
Investments SSA w związku z Finałem Pu-
charu Polski oraz Meczem Gwiazd Euroligii 
2010 koszykówki kobiet 

14037/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie flag 
promujących Ogólnopolskie Spotkania Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 

14038/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie re-
klamy Miasta na autobusach komunikacji 
miejskiej oraz dokumentacji filmowej z im-
prezy miejskiej 

14039/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
13833/10/V/M dotyczącego udzielenia za-
mówienia publicznego do kwoty 14.000 
EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w 
magazynie National Geographic Traveler 

14040/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup niszcza-
rek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni 

14041/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kseroko-
piarek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni 

14042/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup faksów 
biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni 

14043/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kseroko-
piarki Canon iR 2520 wraz z tonerami dla 
Urzędu Miasta Gdyni 

14044/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów jazzowych w Klubie Muzycznym 
„UCHO” oraz Kawiarni „Cyganeria” w Gdy-
ni 

14045/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na realizację projek-
tów artystycznych w DKF śyrafa w 2010 r. 

14046/10/V/P - organizacji występu muzycznego 
podczas XXXI Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu 

14047/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

14048/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego UM Gdyni 

14049/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
miasta Gdyni nr 13463/10/V/K w sprawie 
ustalenia planu finansowego zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami 

14050/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 
podziału geodezyjnego działek połoŜonych 
w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, obręb Pogó-
rze km 14 oraz połoŜonych na terenie gmi-
ny Kosakowo, przeznaczonych pod pas 
drogowy projektowanego skrzyŜowania 
Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejska – 

Szkolna i upowaŜnienia do podpisania 
umowy w tej sprawie 

14051/10/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej urządzenia do 
rejestracji prędkości na ul. Płk. Dąbka 
/rejon ul. Sikorskiego/ w Gdyni 

14052/10/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej urządzenia do 
rejestracji prędkości na ul. Wielkopolskiej 
/rejon ul. Kowieńskiej/ w Gdyni 

14053/10/V/S - ustalenia wysokości opłat oraz spo-
sobu ich pobierania w związku z udostęp-
nieniem informacji publicznej 

14054/10/V/S - procedur naboru pracowników na 
wolne stanowiska w UM Gdyni 

14055/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
13260/09/V/P w sprawie najmu miejsca na 
montaŜ urządzeń monitoringu wizyjnego 

14056/10/V/M - akceptacji wyników przetargu pi-
semnego nieograniczonego na oddanie w 
dzierŜawę na czas oznaczony – okres 5 lat 
nieruchomości stanowiących własność 
skarbu państwa i Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

14057/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie roboty budowlanej 
„Rozbudowa wraz z przebudową SP Nr 20" 

14058/10/V/M - zmiany treści § 3 zarządzenia nr 
13929/2010/V/M w sprawie wyraŜenia zgo-
dy na wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu miasta na koszty sądowe 

14059/10/V/S - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/345/SI/4-W/2010 na wykonanie pro-
gramu funkcjonalno-uŜytkowego dla pro-
jektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

14060/10/V/O - uniewaŜnienia zarządzenia nr 
13231/09/V/OZ Prezydenta Miasta Gdyni 
oraz powołania nowego składu komisji 

14061/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla 
mieszkańców dzielnicy 

14062/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie opracowania pn: „Gdyńską 
edukację inspirują wyzwania” 

14063/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej na budowę 
parkingu wielostanowiskowego przy ul. 
Kazimierza Górskiego w Gdyni 

14064/10/V/U - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie urządzeń infrastruktury 
/przyłącza kanalizacji deszczowej/ w pasie 
drogowym ulicy Sportowej w Gdyni dla 
zrealizowanego stadionu rugby 

14065/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/609/UI/193/W/2009/9778 dotyczącej 
budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kazi-
mierza Górskiego w Gdyni 

14066/10/V/U - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie urządzeń infrastruktury 
/przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kabla 
oświetleniowego wraz ze słupami/ w pasie 
drogowym ul. Sportowej w Gdyni dla sta-
dionu rugby z zapleczem socjalnym 

14067/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie 
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wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Forum Kultury 
oraz KB/374/UI/124/W/2009 na wykonanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla parkingu na około 95 
miejsc parkingowych przy ul. Danuty Ba-
duszkowej w ramach opracowywanej wie-
lobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Forum Kultury 

14068/10/V/U - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
związanych z budową sieci i przyłączy w 
ulicach gminnych 

14069/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/299/UI/79/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy kanału deszczowego na odcinku od 
ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego 
w Gdyni 

14070/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie pro-
jektu budowlanego budowy ul. Aragońskiej 
w Gdyni 

14071/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/725/UI/244/W/2009 dotyczącej realiza-
cji zadania pn. „Budowa ulicy Radosnej w 
Gdyni” 

14072/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie 
ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni 

14073/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/840/UI/297/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ul. Mor-
skiej w Gdyni na odcinkach od skrzyŜowa-
nia z ul. Kcyńską do skrzyŜowania z ul. 
ZboŜową, od skrzyŜowania z ul. ZboŜową 
do skrzyŜowania z ul. Owsianą, od skrzy-
Ŝowania z ul. Owsianą do skrzyŜowania z 
ul. Chylońską II” 

14074/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/856/UI/305/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy stanowisk do waŜenia pojazdów 
cięŜkich na ul. Morskiej w Gdyni 

14075/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej pn: „Oświetlenie uliczne ul. Fre-
zerów w Gdyni” 

14076/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną „Oświe-
tlenie uliczne ul. Frezerów w Gdyni” 

14077/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
11287/09/V/U w sprawie udzielenia w try-
bie z wolnej ręki na wykonanie robót do-
datkowych w ramach zadania inwestycyj-
nego obejmującego roboty budowlane ka-
nalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Po-
piela i Króla Jana III; parking przy ul. Or-
łowskiej, ul. Orłowską I etap 

14078/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji „Budo-
wa sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ul. św. Mikołaja 

 
2010-02-24: 

 
14079/10/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów 

prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania : Gdyńska 
Szkoła Monitorowania Niewydolności Ser-
ca 

14080/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Por-
tu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. 

 
2010-02-26: 

 
14081/10/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 

C/312/09/132 o dofinansowanie inwestycji 
pn.: „Budowa stadionu rugby z zapleczem 
socjalnym w Gdyni” 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [239] – 2010-02-17 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zorganizowania parkingu przy Przed-
szkolu Samorządowym Nr 46 – odpowiedź 
2010-03-05. 

2. [240] – 2010-02-25 – radny Andrzej Denis – w 
sprawie zamiany działki 983/76 przy ul. Wła-
dysława IV 53 – odpowiedź 2010-03-08. 

_________________________________________ 
 

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 czwartek, godz. 14.30 
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:   
17.03., godz. 15.30 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  23.03., godz. 17.00   
Komisja Kultury: 16.03., godz. 15.30 
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Komisja Oświaty: 11.03., godz. 14.30, wyjazd; 18.03., 
godz. 14.30; 25.03., godz. 14.30, wyjazd 
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:   25.03., godz. 15.00 
Komisja Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.03., godz. 
16.00 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 17.03., 
godz. 17.00 
_____________________________________________ 


