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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 77 

13 sierpnia 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 12.08.10, godz. 19.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 20 maja: 
 

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

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję RMG . 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 22 kwietnia br. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Spotkanie z radami dzielnic: Wielki Kack, Ma-

ły Kack, Dąbrowa, Karwiny. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego -  p. Mariusz 
Szpaczyński  przedstawił projekt uchwały – druk 4.3 - w 
sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady 
Miasta Gdyni w sprawie zmian w podziale Miasta Gdyni 
na stałe obwody głosowania  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/0 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – 
p.Marek Karzy ński przedstawił projekty następujących 
uchwał: 

• w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa złoŜonego przez Joannę i Franciszka 
Melcer, Reginę Kirsz, Józefa Pallascha, Euge-
niusza i Ludwikę Itrich dotyczącego Uchwały 
nr XXXII/716/09 RMG z dnia 27 maja 2009r. – 
druk: Aneks – pkt. 2 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/0 

• w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa złoŜonego przez Danutę Guziak, Alek-
sandrę Guziak, Wiesława KoŜyczkowskiego i 
Karola Jurewicza dotyczącego Uchwały nr 
XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005r. 
- druk: Aneks – pkt. 3 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/0 
Radny – p. Mariusz Bzdęga przedstawił projekt uchwa-
ły przygotowany przez Klub Radnych Platformy Obywa-
telskiej – w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz 
wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatko-

wej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia 
opłaty abonamentowej – druk 4.23 
Zmiana treści uchwały ma dotyczyć zniesienia opłat za 
parkowanie motocykli w Strefie Płatnego Parkowania. W 
większości duŜych miast w Polsce kierujący motocykla-
mi są z niej zwolnieni. Pan M.Bzdęga argumentował 
przyjęcie tej zmiany takŜe tym, Ŝe niezwykle trudno jest 
umieścić na pojeździe motocyklowym potwierdzenie 
opłaty. Radny Marcin Horała dodał, Ŝe motocykl moŜna 
tak ustawić, aby nie zajmował dodatkowego miejsca na 
parkingu. Nie miałoby tu więc miejsca uszczuplenie 
wpływów do budŜetu Miasta. Przewodniczący 
p.Stanisław Borski stwierdził, Ŝe motocykl na miejscu 
parkingowym zajmuje tyle samo miejsca, co samochód 
osobowy. Zasugerował, Ŝe bardziej uzasadnione byłoby 
/zamiast zwolnienia dla motocyklistów/ zwolnienie dla 
inwalidów. JeŜeli chodzi o problem umieszczenia dowo-
du opłaty, to bardzo popularna jest metoda opłaty za 
pomocą smsów i w tym wypadku nie ma problemu, jak 
umieścić bilet. 
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie 
Wynik głosowania  2/3/0 
Radca prawny MOPS – p. Joanna Antkiewicz oraz 
Główny Księgowy – p.Robert Cyman przedstawili 
projekty uchwały w sprawie : 

• upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdyni do za-
wierania porozumień w imieniu Gminy Gdynia, 
dotyczących współdziałania z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego w sprawach 
określonych ustawą o pomocy społecznej doty-
czących zadań własnych i zleconych gminie - 
druk 4.6  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0; 

• zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVII/641/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w 
sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrod-
kach interwencji kryzysowej oraz uchwały Ra-
dy Miasta Gdyni nr XXVI/616/08 w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 – druk 
4.7 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  5/0/0; 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XVII/416/08 z 27 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub całkowi-



2 
 

tego zwolnienia od odpłatności i trybu ich po-
bierania – druk 4.8 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0. 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: 

• przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni po-
jazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni – 
druk 4.21 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0; 

• uchwalenie Wieloletniego Programu Współ-
pracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarzą-
dowymi na lata 2010-2015 – druk 4.1 

Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych – p.Bartosz Bartoszewicz 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0. 
Ad. 2 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 22 kwietnia br. - wynik głosowania 6/0/0. 
Ad. 3 
Nie było. 
Ad. 4  
Przewodniczący – p.Stanisław Borski poprosił o zabranie 
głosu przedstawicieli rad dzielnic: 
�  Rada Dzielnicy Wielki Kack 
Przewodniczący Zarządu p.Mariusz Pająk przedstawił 
działalność, osiągnięcia oraz sprawy do załatwienia w 
dzielnicy Wielki Kack. Omawiając strukturę wydatków 
Rady dzielnicy Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe kwota 
, jaką rada dzielnicy dysponuje, jest zbyt mała, aby reali-
zować duŜe inwestycje. Rada organizuje raczej zajęcia i 
imprezy  mające na celu uaktywnienie i integrację spo-
łeczności lokalnej. Są to np.: festyny, turnieje sportowe, 
akcja „cała Polska czyta dzieciom”, itp. Rada Dz.Wielki 
Kack kilkakrotnie brała udział w konkursach dla rad 
dzielnic, w wyniku których Rada realizowała, bądź reali-
zuje projekty takie, jak: koncerty w „Jazz Cafe”, wystawa 
fotograficzna „Wielki Kack wczoraj i dziś”, Liga dziel-
nic, projekt oświetlenia ul.Krętej. Z zadań, których nie 
udało się zrealizować p.Mariusz Pająk wymienił: boisko 
do piłki noŜnej, chodnik przy ul.Źródło Marii, uporząd-
kowanie terenu przy Źródle Marii za obwodnicą.  
Zdarza się , Ŝe pisma, które Rada kieruje do Prezydenta 
zostają bez odpowiedzi, a tak być nie powinno. Odpo-
wiednie słuŜby powinny zadbać, aby rady dzielnic 
otrzymywały odpowiedzi na swoje pisma. 
� Rada Dzielnicy Dąbrowa 
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy p.Wiesław Wawer 
omawiając działania rady dzielnicy zwrócił uwagę, iŜ 
środki wydatkowuje się  głównie na organizację czasu 
wolnego - zarówno młodzieŜy, jak i dorosłych mieszkań-
ców. Na stałe do harmonogramu imprez sportowo-
rekreacyjnych weszły festyny, wyścig rowerowy, bieg 
mikołajkowy, zajęcia wakacyjne. Wielkich inwestycji nie 
realizują, poniewaŜ ich budŜet jest zbyt mały. Rada skła-
dała kilkakrotnie projekty konkursowe. Za jeden z lep-
szych p.Wiesław Wawer uwaŜa projekt pod nazwą „Stre-
et-working” skierowany do młodzieŜy zagroŜonej. Spo-
tkania Rady odbywają się  regularnie, dyŜury radnych 
oraz StraŜy Miejskiej i Policji – takŜe. Raz do roku Rada 
organizuje spotkania z mieszkańcami. Za powaŜny pro-
blem dzielnicy /i nie tylko Dąbrowy/ Rada uwaŜa remont 
i budowę ulic. Pan Wiceprzewodniczący proponuje, aby 
UMG stworzył kilkuletni harmonogram tych robót, aby 
Rada i mieszkańcy uzyskali informację , w jakim termi-
nie planuje się je wykonać. 

� Rada Dzielnicy Karwiny 
Przewodniczący Rady p.Stanisław Kunicki za najwaŜ-
niejszą sprawę dotyczącą rad dzielnic uwaŜa reformę 
systemu ich funkcjonowania. Rada DZ. Karwiny uczest-
niczyła w spotkaniu kilku rad dzielnic, w wyniku którego 
sformułowane zostały tezy wiodące do reformy. Materiał 
ten został przekazany Komisji Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa, ale na te propozycje Rada nie otrzymała 
odpowiedzi. Reformę Rada uwaŜa za sprawę prioryteto-
wą. 
Wydatki ze swojego budŜetu Rada kieruje raczej bezpo-
średnio do mieszkańców, duŜe inwestycje pozostawiając 
Miastu. Rada organizuje i finansuje takie zadania, jak: 
zajęcia wakacyjne na pływalni, obiady dla uboŜszych 
mieszkańców oraz dla uczniów, festyny i pikniki dla 
mieszkańców. 
Rada Dz.Karwiny bierze udział w kaŜdej edycji konkur-
sów dla rad dzielnic.  
W jednej z pierwszych edycji wniosek R.Dz. został od-
rzucony ze względów formalnych, poniewaŜ w zapisach 
regulaminu zabrakło zastrzeŜenia, Ŝe projekty moŜna 
realizować na terenach gminnych. W ostatniej edycji 
nagrodzony został wniosek konkursowy na wykonanie 
promenady przy ul.Nałkowskiej. Przewodniczący niepo-
koi się, Ŝe Wydział Inwestycji chce te środki przeznaczyć  
na zrobienie projektu, a Rada uwaŜa, Ŝe środki konkur-
sowe powinny być przeznaczone wyłącznie na wykona-
nie. 
� Rada Dzielnicy Mały Kack 
Działalnośc Rady przedstawiła Przewodnicząca -  
p.GraŜyna Szymańska-Błaszczyk. 
Rada Dzielnicy Mały Kack zdecydowała się ze swoich 
środków zrealizować większą inwestycję, a zrezygnować 
z drobnych zadań takich, jak np. festyny, czy dofinanso-
wanie działalności szkół. Główną, kilkuletnią inwestycją, 
jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
ul.Wieluńskiej. Realizacja jest robiona etapami: najpierw 
powstał plac zabaw, następnie boisko do piłki noŜnej, 
później - do tenisa. W trzecim etapie uporządkowano 
teren, wykonano ogrodzenie, podjazdy, zamontowano 
ławki. Rada przygotowuje się do realizacji placu zabaw 
przy ul.Druskiennickiej. Od dłuŜszego czasu realizują 2 
projekty konkursowe: Liga dzielnic oraz warsztaty cera-
miczne. Konkursy są  dobrą okazją do kontaktów  
z mieszkańcami. Od dwóch lat biorą udział w akcji 
„Bank Ŝywności”, która ma na celu wspieranie osób 
potrzebujących. Jako główny problem do załatwienia 
Przewodnicząca wskazała budowę kanalizacji dla budyn-
ków połoŜonych na terenach nad rzeką Kaczą. Druga 
sprawą jest niewłaściwe oznakowanie dzielnicy: nie 
wszyscy mieszkańcy wiedzą, Ŝe osiedle Bernadowo, 
osiedle Hownanian i lecznica dla zwierząt naleŜą do 
dzielnicy Mały Kack. Współpracę z UMG i innymi jed-
nostkami p.Szymańska-Błaszczyk oceniła jako zadowala-
jącą 
Przewodnicząca wskazała takŜe potrzeby biura R.Dz., w 
którym duŜym utrudnieniem jest brak kserokopiarki i 
faxu.  
W związku z dobiegającą końca kadencją rad dzielnic p. 
Szymańska-Błaszczyk zwróciła uwagę, Ŝe wszystkim 
radnym dzielnic za 4 lata pracy naleŜałoby podziękować 
w przyjemniejszej  formie niŜ po zakończeniu poprzed-
niej kadencji. 
Przewodniczący Komisji p.Stanisław Borski poinformo-
wał , Ŝe z materiałami dotyczącymi reformy dzielnic 
Komisja zapozna się w najbliŜszym czasie, a z kilku 
spotkań z radami dzielnic po wakacjach zostanie przygo-
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towane podsumowanie. Następnie podziękował wszyst-
kim za przybycie. 
Ad. 5 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 17 
czerwca br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 16 
czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad.  
4.1. – w spr. nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni 
Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu /…/ na rok 2010: 
Proponowane zmiany, zgodnie z treścią załącznika, 
omówił Skarbnik Krzysztof Szałucki.  
Radny Tadeusz Szemiot zwrócił uwagę na nieuwzględ-
nianie w propozycjach zmian wniosków komisji. W 
zestawieniu z faktem, iŜ budŜet zmniejsza się o ok. 4 
mln. zł. radny odczytuje to jako ostroŜność w planowaniu 
wydatków.  
Skarbnik wskazał na mniejsze od zakładanych dochody z 
tytułu PIT oraz z tytułu sprzedaŜy nieruchomości. Taki 
stan rzeczy nie pozwala na podnoszenie wydatków.  
Opinia pozytywna: 6/1/0 
4.3. – w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
Projekt omówił p. K. Szałucki.  
Na pytanie Przewodniczącego komisji, radnego Zygmun-
ta Zmudy Trzebiatowskiego, o termin rozpoczęcia proce-
dur związanych z ewentualnym zaciągnięciem kredytu 
Skarbnik odpowiedział, iŜ wkrótce takie procedury zo-
staną uruchomione.  
Opinia pozytywna: 5/1/0 
4.5. – w spr. wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej …”: 
O projekcie, w kontekście wniosku o dofinansowanie, 
mówił sekretarz zespołu zadaniowego ds. projektu, pan 
Jakub Urbaniak.   
Poproszony przez Przewodniczącego komisji o stresz-
czenie zadań jakie Gdynia przejmie od Gdańska, p. 
Urbaniak wyjaśnił, iŜ są to te same zadania, które dotąd 
Gdynia realizowała, tyle Ŝe zwiększy się jej zaangaŜowa-
nie finansowe. Zmieniają się budŜety wszystkich partne-
rów  zaangaŜowanych w realizację projektu. Zwiększone 
koszty związane będą m. in. z usytuowaniem telebimów 
w centrum Gdyni (prawdopodobnie okolice dworca 
PKP),  z ekspertyzami dot. transportu morskiego, komu-
nikacji miejskiej, dostępności do terminali.  
Opinia pozytywna: 7 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak. 
4.16 – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie /…/ nierucho-
mości /…/ poł. przy ul. Rybińskiego 41: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gl. za 
4.17 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nieru-
chomości poł. przy ul. Śląskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

4.18- w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Lnianej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.19- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 15 
lat nieruchomości /…/ poł. przy ul. Siedleckiej 4: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.20 – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
poł. przy ul. Źródło Marii: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.21- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
poł. przy ul. Witomińskiej 72: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.22- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
zajętych pod pas drogowy ulicy Dickmana: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.23- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę publiczną: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.24 – w spr. /…/ zamiany nieruchomości na nierucho-
mość stanowiącą własność Gminy Kosakowo: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.25 – w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ nieruchomości 
połoŜonej w pasie ulicy Dworcowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Aneks do porządku obrad: 

1. Projekt uchwały w spr. skargi z dn. 27 maja 
2010 r. złoŜonej przez Janinę, Leszka i Annę 
Dobaczewskich …: 

Projekt w aspekcie prawnym omówiła radca prawny 
Anna Wołejko.  
Radny J. Miotke stwierdził, iŜ od strony ulicy Kieleckiej 
do Bydgoskiej nie ma przejazdu do budynku mieszkalne-
go zamieszkałego przez byłych pracowników szkoły.  
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, iŜ sytuację komunika-
cyjną mieszkańców poprawi realizowana przez Miasto 
ulica Poznańska.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty występujące pod numerami 4.9., 4.10 i 4.11, dot. 
realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbioro-
wego omówił Wiceprezydent Marek Stępa. Zmiana pole-
ga na przekazaniu dotychczasowej kompetencji  Dyrekto-
ra ZKM, w zakresie podpisywania porozumień, Prezy-
dentowi Miasta Gdyni. ZKM ma obecnie status jednostki 
budŜetowej, a nie jak dotychczas – zakładu budŜetowego. 
W związku z powyŜszym Dyrektor ZKM jest za słabo 
umocowany do podpisywania tego typu porozumień.  
Wszystkie w/w projekty uzyskały opinię jednogłośnie 
pozytywną: 7 gł. za 
4.6. – w spr. powołania przedstawiciela Gminy Miasta 
Gdyni w skład Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”: 
Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, 
radny Andrzej Kieszek.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gl. za 
Ad 2. 
Radny Tadeusz Szemiot poinformował, iŜ od pewnego 
czasu mieszkańcy Witomina, Karwin i Dąbrowy borykają 
się z problemem braku dostaw bieŜącej wody. Taka 
sytuacja cyklicznie się powtarzała na przestrzeni ostat-
nich miesięcy. Wydaje się, Ŝe przerwy w dostawach są 
coraz dłuŜsze i mają miejsce coraz częściej.  
Radny zaproponował skierowanie przez Komisję nast. 
pytań do OPEC: 
- jakie okoliczności składają się na przyczynę takiego 
stanu rzeczy?; 
- kiedy nastąpi poprawa? 
Radny Stanisław Borski zwrócił uwagę, Ŝe sprzedaŜ 
wody jest dla OPEC, jako jednostki samofinansującej się, 
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sprawą bardzo waŜną. KaŜdy dzień braku dostawy nie 
jest więc z pewnością działaniem firmy przeciw miesz-
kańcom.  
Radny poinformował, iŜ w przypadku Witomina brak 
dostawy wody był efektem awarii. 
Radny Jerzy Miotke podniósł sprawę awarii węzła na 
ObłuŜu. Roboty, choć zaplanowane na 2 tygodnie, trwały 
5 tygodni. Na interwencje radnego w przedmiotowej 
sprawie odpowiadano, iŜ stosowna informacja jest wy-
wieszona na klatkach schodowych. W istocie informacja 
ta ma się nijak – jak stwierdził radny Miotke – do rze-
czywistości.  
PowyŜszą informację radnego J. Miotke potwierdziła 
radna Danuta Reszczyńska, mieszkająca w rejonie, które-
go dotyczy zgłoszony problem.  
Przewodniczący Z. Zmuda Trzebiatowski zobowiązał się 
do przygotowania pisma w spr. zgłoszonych problemów 
(z prośbą o przesłanie do członków komisji pisemnej 
odpowiedzi) i dostarczenia go Dyrektorowi OPEC.  
W przypadku gdy odpowiedź nie usatysfakcjonuje człon-
ków komisji, zorganizowane zostanie spotkanie poświę-
cone zgłoszonym problemom. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 22 czerwca: 
 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Informacja i dyskusja na temat Teatru Miej-
skiego (m. in. scena letnia, edukacja teatralna), 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
1. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gdyni prof. Jerzemu Buzkowi – opinia pozytywna – 
5/0/0, 

2. w sprawie zmian w budŜecie – projekt przestawił 
skarbnik, prof. K.Szałucki.  

Plan dochodów zmienia się o kwotę 588.424 zł. 
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.828.977 zł. 
Zmniejsza się przychody budŜetu miasta o 4.759.447 zł. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przenie-
sienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji bu-
dŜetowej (m.in. na realizację miejskiego kalendarza 
imprez) w związku z przejęciem przez Centrum Kultury 
organizacji tych imprez oraz kontynuację kroniki wyda-
rzeń gdyńskich. 
Opinia pozytywna – 3/0/2. 
3. Informację na temat sytuacji w Teatrze przedstawił 

dyr. Wojciech Zieliński. 14-15.10.2009 sztorm 
podmył fundamenty łazienek w Orłowie, stąd ko-
nieczność przeniesienia sceny letniej w inne miej-
sce. Ustalono, Ŝe scena zostanie przeniesiona o ok. 
200-250 m w kierunku potoku Kolibianka. Wejście 
z ul. Przebendowskich w kierunku klifu. Koncepcją 
przyszłościową będzie usytuowanie sceny letniej na 
plaŜy w Babich Dołach (za 2-3 lata). MontaŜ urzą-
dzeń sceny letniej w Kolibkach rozpocznie się 
21.06. Scena nie będzie posadowiona na palach. Bę-
dzie funkcjonować w układzie podobnym jak w Or-
łowie (2 trybuny, w środku scena). Zaplecza zostaną 
zlokalizowane w 5 wojskowych namiotach. Droga 
od ul. Przebendowskich oświetlona, znajdzie się tam 
teŜ tablica informacyjna. Koszt uruchomienia sceny 
letniej to ok. 200 tys. zł, o ok. 100 tys. więcej, niŜ na 
starej scenie. Część kosztów pokrywana jest przez 

sponsorów. Spektakle rozpoczynać się będą o godz. 
19.00. 15 sierpnia planowane zakończenie sceny let-
niej, we wrześniu spotkanie podsumowujące sezon. 
DuŜo zaleŜeć będzie od promocji i organizacji 
sprzedaŜy biletów, na co komisja kładła szczególny 
nacisk – sprzedaŜ biletów w wielu punktach miasta, 
w róŜnych godzinach, przy okazji reklamy spektakli. 

Sytuacja finansowa teatru jest ogólnie trudna, bo wpływy 
z biletów są niewysokie. Jest to być moŜe pochodną zbyt 
ambitnego repertuaru teatru, niezbyt atrakcyjnego dla 
przeciętnego widza. Brakuje równieŜ przedstawień dla 
dzieci. NaleŜy zweryfikować takŜe sposób sprzedaŜy 
biletów i ich cenę. 
Edukacją teatralną zajmuje się p. Anna Zalewska-
Uberman. Rolą edukacji jest przygotowanie widza do 
odbioru spektakli, rozmowa o teatrze, stwarzanie moŜli-
wości chodzenia do teatru, wychowywanie widza, prze-
konywanie młodzieŜy o takiej potrzebie – poprzez m.in.: 
- poniedziałki teatralne, pokazujące teatr od kulis, 
- warsztaty przybliŜające do spektaklu, 
- wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
- rozmowy przedpremierowe z reŜyserami, 
- letnie warsztaty teatralne, 
- teatralne warsztaty dla najmłodszych, 
- rodzinne spacery teatralne, 
- warsztaty scenograficzne „PodróŜ do krainy Oz”. 
Teatr Miejski wystąpił do naczelnika Wydziału Kultury o 
przyznanie dodatkowego etatu na realizację działalności 
w zakresie edukacji dla dzieci i młodzieŜy. Komisja 
popiera ten wniosek i prosi o przyznanie dodatkowego 
etatu na ten cel – 4/0/0. 
Na posiedzenie komisji po wakacjach we wrześniu za-
proszona zostanie dyrekcja teatru z prośbą o przygotowa-
nie analizy finansowej za I półrocze w rozdzieleniu na 
bieŜące funkcjonowanie i scenę letnią. 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________ 
 
Komisja Sportu – 23 czerwca: 
 

1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto 
bez uwag. 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie nadania honorowego oby-
watelstwa prof. Jerzemu Buzkowi – wynik gło-
sowania 5/0/0. 

3. Komisja wysłuchała informacji skarbnika Mia-
sta na temat projektu uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie miasta na 2010 rok. Komisja prosi 
o udostępnienie szczegółowej informacji dot. 
wydatków promocyjnych na sport. Następnie 
członkowie komisji dyskutowali na temat kosz-
tów funkcjonowania hali widowiskowo-
sportowej w Gdyni oraz jej wykorzystania 
przez kluby sportowe. Opinia do projektu 
uchwały pozytywna – 3/0/2. 

______________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 22 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
RM, 

2. Sprawy bieŜące 
Ad. 1 
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Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1.1 zmiany uchwały nr XXXII/722/09 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystą-
pienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do pro-
jektu pn.: INTERFACE w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej południowy Bałtyk – 
opinia pozytywna – 3/0/0, 

1.2 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010 – opinia pozytywna – 
3/0/0 

2. nadania nazwy parkowi w Gdyni. - opinia 
pozytywna – 3/0/0 

2.1 zmiany uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta 
Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Gdyni – opinia pozytywna – 4/0/0 

2.2 określenie wysokości środków na działalność 
statutową rad dzielnic w 2011 roku – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Spotkanie z panem naczelnikiem T.Banelem na temat 
SIM zostało przełoŜone na następne posiedzenie. 
Na sierpniową sesję komisja przygotuje projekt uchwały 
w sprawie rozszerzenia nazwy ul. Leśny Zakątek o kolej-
ny odcinek ulicy. 
Na sierpniową sesję komisja przygotuje projekt uchwały 
w sprawie nadania nazw ulicom w rejonie Mola Rybac-
kiego – proponowane nazwy: ul;. Arkadiusza Rybickiego 
(równoległa do Hryniewickiego) i plac przy muzeum 
Ŝeglarstwa – Pl. Macieja PłaŜyńskiego. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 23 czerwca: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca RM, Joanna 
Zielińska.. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 
2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie wraz z 
autopoprawką zreferował skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 10/1/0. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego zreferował skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 11/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 23 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy bieŜące, 
2. System Informacji Miejskiej 

Ad. 1 
Komisja postanowiła przygotować na sierpniową sesję 
projekt uchwały w sprawie nadania jednej z ulic w Orło-
wie imienia W.Roszczynialskiego. 
Ad. 2 
Gościem komisji był pan naczelnik Tomasz Banel, który 
zreferował zagadnienia związane z Systemem Informacji 
Miejskiej. 

Miasto od lat próbuje uporządkować chaos informacyjno-
nazewniczy (tablice informacyjne). Przyjezdni zasadni-
czo posługują się nawigacją satelitarną, miejscowi teŜ 
jakoś sobie radzą. Jakiś czas temu pojawiła się koncepcja 
tzw. mebli miejskich – tyle Ŝe SIM-em powinno zarzą-
dzać miasto, a meble to rozwiązanie komercyjne. Opra-
cowanie dokumentacji i wdroŜenie systemu postanowio-
no zatem zlecić firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w 
tego rodzaju działalności. Przetarg wygrała doświadczona 
firma z Wrocławia, wykonano juŜ wstępne kosztorysy, 
wybrano rozwiązania. 
Zamierzamy utrzymać charakterystyczny kształt i kolory-
stykę liter na tablicach, nawiązujący do wzornictwa 
przedwojennego – czerwone litery na białych tablicach, 
w obszarach objętych ochroną konserwatorską będą to 
tablice emaliowane. System będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, pierwsze efekty powin-
ny być widoczne juŜ w tym roku. Na nowych osiedlach 
będą juz montowane nowe tablice. Koszt – w tym roku 
160 tys. zł. 
W mieście funkcjonują teŜ informatory LED, miasto 
dysponuje na nich 30% czasu wyświetlania. Równocze-
śnie trzeba konsekwentnie walczyć z zaśmiecającymi 
przestrzeń miejską reklamami. Aby na budynkach pry-
watnych nie umieszczano reklam, trzeba zawrzeć odpo-
wiedni zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, 
inaczej jest to dopuszczalne. 
Oznakowaniem będzie zarządzał ZDiZ. 
Komisja Statutowa z zadowoleniem przyjęła informację o 
opracowywaniu i wdraŜaniu projektu SIM uznając, Ŝe 
dzięki tym działaniom poprawia się estetyka i atrakcyj-
ność miasta. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-06-01: 
 
15166/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 

Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo 
15167/10/V/P - organizacji XXV Bałtyckiego Festi-

walu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniu 06-
07 sierpnia 2010 

15168/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
14516/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 30 marca 2010 roku w sprawie za-
warcia umów zlecenie na realizację zajęć 
dodatkowych/wyrównawczych w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

15169/10/V/O - akceptacji aneksu do umowy nr 
KB/133/OZ/6/w/2010 z dnia 01.03.2010r. 

15170/10/V/O - przyznania premii dla dyrektora 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w Gdyni ul.Reja 2 

15171/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2010r. 

15172/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Obrońców WybrzeŜa 13 D 

15173/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniu gminnym w budynku mieszkal-
nym przy ul. Bp. Dominika 13 w Gdyni 

15174/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej w mieszkaniach gminnych w budynku 
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mieszkalnym gminnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 12 

15175/10/V/M - zakupu i montaŜu podzielników 
kosztów centralnego ogrzewania w loka-
lach gminnych w budynku przy ul. Boh. 
Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni 

15176/10/V/M - instalacji dwóch podliczników ener-
gii elektrycznej oraz montaŜu trzynastu 
wodomierzy w lokalach komunalnych wraz 
z koniecznymi przeróbkami instalacji w bu-
dynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni 

15177/10/V/M - wykonania prac remontowych w 
świetlicy socjoterapeutycznej uŜytkowanej 
przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji 
Non Stop w budynku socjalnym przy ul. 
śeglarzy 5 w Gdyni 

15178/10/V/M - wykonania remontu komina w 
mieszkaniu gminnym w budynku mieszkal-
nym przy ul. Sienkiewicza 33 w Gdyni 

15179/10/V/M - wykonania remontu komina w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 
11 w Gdyni 

15180/10/V/M - remontu wejścia prowadzącego do 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Wileńskiej 93 w Gdyni 

15181/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 ja-
ko działka nr 188/130 przeznaczonej pod 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

15182/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na k.m. 128 
jako działka nr 51/6 i nr 52/6 przeznaczo-
nej pod budowę drogi ul. Muchowskiego 

15183/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Wolności, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa 

15184/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową / Nauczycielska / 

15185/10/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, 
licencji na wykorzystanie komentarza lek-
torskiego w filmie reklamującym Gdynię z 
okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych 

15186/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
druku ulotek typu Z-Card z praktycznym in-
formatorem dla turystów 

15187/10/V/R - ogłoszenia konkursu na realizację 
zadania polegającego na przygotowaniu 
warunków do uruchomienia podmiotu eko-
nomii społecznej /PES/ na terenie m. Gdy-
ni 

15188/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta 
o obwodach głosowania w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych na 20 czerwca 2010 r. 

15189/10/V/M - utwardzenia terenu wokół studni 
wodomierzowej przy gminnym budynku 
mieszkalnym – ul. Wileńska 93 w Gdyni 

15190/10/V/K - kierowania na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

15191/10/V/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/14/UI/3/W/2010 z dnia 19.01.2010r. dla 
zadania: „ Regulacja rzeki Chylonki na odc. 
od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z bu-
dową sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja” 

15192/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Bu-
dowa odcinka drogi ul. Lipowej wraz z in-
frastrukturą techniczną od posesji 31 do 
projektowanej pętli autobusowej w Gdyni” 

15193/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania ,,Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Skrajnej w Gdyni” 

15194/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy dla inwestycji pn.: „Zagospodaro-
wanie fragmentu terenu przy ulicy Orłow-
skiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad 
rzeką Kaczą” 

15195/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki – 
albumu fotografii Jerzego Uklejewskiego 
„Moja Gdynia” 

15196/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Czarny czwartek – gdyński Grudzień’70” 

15197/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo 
festynu rodzinnego w dniu 6 czerwca 2010 
r. 

15198/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie pracy: Ocena merytoryczna 
oraz pomoc w opracowaniu tekstu folderu 
dotyczącego rezerwatu przyrody „Kępa 
Redłowska”, przygotowywanego przez 
Urząd Miasta Gdyni oraz dostarczenia 
zdjęć fotograficznych. o wartości do 14.000 
EUR 

15199/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
rozbudowę ulicy Oliwkowej i Wiczlińskiej w 
Gdyni 

15200/10/V/P - organizacji występów zespołu „Piotr 
Mania Trio” w ramach obchodów 25-lecia 
współpracy miast siostrzanych Gdyni i Ki-
lonii 

15201/10/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawia-
jącą się na stoisku gdyńskim w trakcie im-
prezy „Kieler Woche” 

15202/10/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2010 do 
umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 
30.09.2008r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych osób i rodzin 
na terenie Gdyni 

15203/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2010 do 
umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 
09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia cało-
dobowej opieki wraz z wychowaniem w 
formie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

15204/10/V/S - wyznaczenia zastępcy gminnego 
komisarza spisowego (lidera gminnego) do 
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przeprowadzenia na terenie Miasta Gdyni 
powszechnego spisu rolnego w 2010r. 

15205/10/V/S - wyraŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych i zakup sukna oraz 
akceptację wyboru oferentów 

15206/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
14799/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zakupu 
literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdy-
ni w 2010r. 

15207/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08.12.2009 r. 

15208/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
14904/10/V/P z dnia 04.05.2010 r. oraz 
akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
134/PK/2/w/2010 zawartej pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką 
Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowa-
nia kosztów funkcjonowania Policji na te-
renie Miasta Gdyni w roku 2010 

15209/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na zakup licencji na wykorzystanie fotogra-
fii barwnej 

15210/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania, montaŜu oraz naprawy wielko-
formatowych reklam Gdyni 

15211/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

15212/10/V/M - objęcia udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Port Lotniczy Gdańsk 

15213/10/V/P - wykonania medali okolicznościo-
wych 

15214/10/V/P - zakupu map miasta Gdyni dla po-
trzeb Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

15215/10/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR płyt 
do ekspozycji planu Gdyni na nośnikach 
reklamowych zlokalizowanych w centrum 
miasta 

15216/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i 
druk ścieŜek rowerowych „Rowerem po 
Gdyni” 

15217/10/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr SK/700/MG/179-W/2010 

15218/10/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr SK/86/MG/12-W/2010 

15219/10/V/O - zakupu tablic interaktywnych dla III 
LO /ZSO Nr 1/ w Gdyni z okazji jubileuszu 
60-lecia placówki 

15220/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
zespołu wokalnego „Wiercipięty” i opiekuna 
ZS Nr 14 w Gdyni na finały XXXI Między-
narodowego Dziecięcego Festiwalu Pio-
senki i Tańca „Konin 2010” 

15221/10/V/O - zakupu oprogramowania CorelDraw 
Graphics Suite X5 Calssroom PL 15+1 
wraz z nośnikiem dla ZSZ Nr 2 w Gdyni od 
firmy „IT Media s.c.” z Warszawy w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

15222/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę pn „Przebudowa i 
remont pomieszczeń na potrzeby filii Ŝłob-
ka w budynku przy ul. Demptowskiej 46 

15223/10/V/M - naprawy i pomalowania wejścia do 
lokalu uŜytkowego „Klub Seniora” przy ul. 
Płk. Dąbka 189 

15224/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług w zakresie doradz-
twa podatkowego w przedmiocie stosowa-
nia przepisów ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług 
/VAT/ 

15225/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z m. Gdańsk w sprawie pokrywa-
nia przez m. Gdynia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii 
zajęciowej znajdującym się w Gdańsku 

15226/10/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/654/RI/28/W/2009 na aktualizację stu-
dium wykonalności dla projektu pn: „Ochro-
na wód Zatoki Gdańskiej – budowa i mo-
dernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni” 

15227/10/V/R - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
rok 2010 

15228/10/V/P - akceptacji wyników konkursu inter-
netowego „Gdynia-Kilonia: łączy nas wiele” 

15229/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta m. 
Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 

15230/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację w 
Gdyni Festiwalu Kultur Świata „Globaltica 
2010” 

15231/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Według ojca, według córki. Historia rodu” 
autorstwa Jerzego KrzyŜanowskiego i 
Magdy KrzyŜanowskiej-Mierzejewskiej 

15232/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację sceny Alter Space w 
ramach Heineken Opene’r Festival 2010 

15233/10/V/P - zawarcia umowy dzierŜawy nieru-
chomości gruntowej w Babich Dołach, bę-
dących pod zarządem Agencji Mienia Woj-
skowego w Warszawie – Oddziału Tere-
nowego Biura Agencji Mienia Wojskowego 
w Gdyni, z przeznaczeniem na organizację 
imprezy „Heineken Open’er Festival” w 
dniach od 1 do 4 lipca 2010 r. 

15234/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie za-
pytania o cenę do 193.000 EUR na zakup 
mebli biurowych w 2010 r. 

15235/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów biurowych oraz akceptację wyboru ofe-
renta 

15236/10/V/P - wykonania usługi w zakresie zwięk-
szenia częstotliwości kursowania pociągów 
SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken 
Open’er Festival 2010” 
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2010-06-02: 
 

15237/10/V/S - powołania obwodowych komisji 
wyborczych w mieście Gdynia dla prze-
prowadzenia głosowania w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

 
2010-06-08: 

 
15238/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14000 EUR na wprowa-
dzenie zmian w sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu ul. Morska – Wiejska – Swa-
rzewska w Gdyni i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy w tej sprawie 

15239/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykona-
nie robót w ramach zadania pn. „przebu-
dowa układu drogowego wraz z infrastruk-
turą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” reali-
zowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw In-
westycyjnych 

15240/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13022/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01 grudnia 2009 roku dotyczącego 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy węzła cieplnego w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. 
Cechowej 22 w Gdyni 

15241/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu 
piwnicy przy ul. Morskiej 110 A w Gdyni 

15242/10/V/M - wykonania usług sanitarnych na 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. Zielonej 23 w 
Gdyni 

15243/10/V/M - wykonania prac dodatkowych przy 
wymianie dźwigu osobowego w budynku 
uŜyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 
24 w Gdyni 

15244/10/V/M - wykonania uporządkowania i zago-
spodarowania terenu gminnego przy ul. 
Zgoda 1-13 w Gdyni 

15245/10/V/M - naprawy i pomalowania wejścia do 
lokalu uŜytkowego „Klub Seniora” przy ul. 
Płk. Dąbka 189 w Gdyni 

15246/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót po-
rządkowo-zabezpieczających w obiekcie 
Łazienki w Gdyni-Orłowie 

15247/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 28 
przy ul. Herberta 7 w Gdyni 

15248/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15002/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 maja 2010 roku dotyczącego wy-
konania robót dodatkowych w budynku 
przy ul. Widnej 8 w Gdyni 

15249/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 92-94 w Gdyni 

15250/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Bp. Dominika 16-22 w Gdyni 

15251/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15252/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15253/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15254/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15255/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15256/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Balladyny, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości sąsiednich 

15257/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
15079/10/V/O dotyczącego powołania ko-
misji konkursowej dla przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora : Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 4, i 5 w 
Gdyni, V Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni, Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastro-
nomicznych w Gdyni, Technikum Trans-
portowego w Gdyni, MłodzieŜowego Domu 
Kultury w Gdyni oraz Szkolnego Schroni-
ska MłodzieŜowego w Gdyni 

15258/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania: prowadze-
nie schroniska dla osób bezdomnych i ro-
dzin na terenie Gdyni 

15259/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę dostępu do sieci Internet dla 
StraŜy Miejskiej 

15260/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi transportowe związane z prze-
prowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 
dniu 20 czerwca 2010 roku oraz zatwier-
dzenia wyboru wykonawcy 

15261/10/V/U - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości do 193.000 EUR 
wykonania dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej 
i OkręŜnej w Gdyni” 

15262/10/V/U - uregulowania naleŜności z tytułu 
uŜytkowania na cele nierolnicze i nieleśne 
gruntów leśnych wyłączonych z produkcji 
za rok 2010 

15263/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

15264/10/V/P - dofinansowania wydania albumu 
„Stefan Batory – ostatni polski transatlan-
tyk” 

15265/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Orłowo festynu pn. „Święto Or-
łowa” w dniu 27 czerwca 

15266/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 
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15267/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K dotyczącego ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni 

15268/10/V/S - zatwierdzenia przetargu ofertowego 
na najem powierzchni w budynku UMG z 
przeznaczeniem na ustawienie bankomatu 
oraz podpisania umowy na najem z Ban-
kiem Millennium S.A. 

15269/10/V/P - wykonania tablicy upamiętniającej dr 
Tomasza Kamińskiego 

15270/10/V/P - zakupu 50 egzemplarzy II części 
ksiąŜki „Przez Sybir na Ziemię Gdańską” 
od Związku Sybiraków 

15271/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Parkowa 

15272/10/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. Marsa 15 

15273/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

15274/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb 
ekologicznych 

15275/10/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby 
nieobecnej w postępowaniu administracyj-
nym 

15276/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację tablic infor-
macyjnych oraz planów Miasta 

15277/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowa-
nego w hali płaskiej – pawilon handlowy nr 
204 

15278/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/524/UI/152/W/2009 z dnia 31.07.2009r. 
dotyczącej zadania pn.: ”Budowa sali gim-
nastycznej wraz z przebudową infrastruktu-
ry dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni” 

15279/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/256/UI/78/W/2007 z dnia 23.03.2007 r. 
na wykonanie zadania pn.: „Geodezyjne 
wydzielenie nieruchomości przeznaczo-
nych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej 
i budowę ulicy Jana Nowaka-
Jeziorańskiego” 

15280/10/V/U - ustanowienia zastępcy Przewodni-
czącego Komisji Konkursowej dla potrzeb 
przeprowadzenia konkursu poprzedzają-
cego wybór wykonawcy dokumentacji pro-
jektowo– kosztorysowej rozbudowy Szkoły 
Podstawowej Nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 
w Gdyni wraz z budową przedszkola 

15281/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ul. Wiczlińskiej w Gdyni 

15282/10/V/U - zmiany treści umowy nr 
KB/187/55/W/2010 z dnia 07.04.2010 r. na 
wykonanie usługi nasadzeń rekompensa-
cyjnych zieleni na terenie Gdyni 

15283/10/V/P - rejestracji telewizyjnej Gali Nagrody 
Literackiej Gdynia 

15284/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 1000 sztuk flag 
na drzewiec promujących Heineken 
Open’er Festiwal 

15285/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczysto-
ści wmurowywania tablicy statku „Grand 
Mistral” w Alei Statków PasaŜerskich 

15286/10/V/U - zamówienia opracowania i zakupu 
egzemplarzy kwartalnika „Renowacje i Za-
bytki” poświęconego w znacznej części 
zabytkom Gdyni 

15287/10/V/U - zamówienia opracowania Gminnego 
programu opieki nad zabytkami dla Gdyni 

15288/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej reki 
na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania pn.: „Budowa Sali gimna-
stycznej wraz z przebudowa infrastruktury 
dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni 

15289/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej reki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania pn.: „Roz-
budowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z 
przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Unruga w Gdyni” 

15290/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej reki na wykonanie robót 
uzupełniających w ramach zadania pn.: „I 
etap remontu Akademickiego Liceum ogól-
nokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w 
Gdyni” 

15291/10/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 ul. Poznańskiej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

15292/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „II etap 
remontu Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej w Gdyni” 

15293/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Płk. Dąbka 183 w Gdyni 

15294/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kapitańskiej 27 w Gdyni 

15295/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kopernika 5 w Gdyni 

15296/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 27 w Gdyni 

15297/10/V/M - zmiany terminów umów 
KB/131/MB/24/W/2010 oraz 
KB/283/MB/33/W/2010 na opracowanie 
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dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na wykonanie miejsc postojowych w rejo-
nie ulicy Grabowo i Komandorskiej 

15298/10/V/M - zmiany terminu umowy 
KB/708/MB/58/W/2009 na wykonanie robót 
budowlanych polegających na budowie 
Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. 
Spółdzielczej w Gdyni” 

15299/10/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Wzgórze św. Maksymiliana Koncertu 
w ramach realizacji projektu:„Mobilny Klub 
Odkrywców ze Wzgórza”, który uzyskał do-
finansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic 
„Gdynia po godzinach” 

15300/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy 10 
uczniów i 2 opiekunów z College Boris 
Vian z Dunkierki we Francji, w ramach 
współpracy przy projekcie „Food For 
Thought” z Zespołem Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 

15301/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

15302/10/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę 
mediów do ploterów w Wydziale Geodezji 

15303/10/V/O - zakupu materiałów biurowych dla 
UMG i gdyńskich szkół zawodowych od 
firmy PH KAS J. Kasperski sp.j. z Gdyni w 
ramach projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Działania 9.2. Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

15304/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii 
ozn. na km 23, obręb Wielki Kack, jako 
działki nr 351/19, 360/19 i 367/19 

15305/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
15236/10/V/P w sprawie wykonania usługi 
w zakresie zwiększenia częstotliwości kur-
sowania pociągów SKM w czasie trwania 
festiwalu „Heineken O Pener Festival 
2010” w Gdyni 

15306/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na dostawę 
mebli biurowych dla UMG w 2010 r. 

15307/10/V/S - wyraŜenia zgody na opracowanie 
aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa po-
Ŝarowego dla budynku UMG przy Al. Mar-
szałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 
14.000 EUR 

15308/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
15237/2010/V/S w sprawie powołania ob-
wodowych komisji wyborczych w mieście 
Gdyni dla przeprowadzenia głosowania w 
wyborach prezydenta RP 

15309/10/V/U - wyraŜenia zgody na udział Gminy 
Miasta Gdyni w projekcie CYCLE przed-
kładanym przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich, dofinansowanym w ramach Pro-
gramu Inteligentna Energia Europa /IEE/ 

15310/10/V/U - powołania koordynatora i zespołu 
zadaniowego do realizacji projektu SEG-
MENT przedkładanego przez Komisję 

Wspólnot Europejskich, dofinansowanym 
w ramach Programu Inteligentna Energia 
Europa /IEE/ 

15311/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie oświetlenia 
polerów w ramach rozbudowy oświetlenia 
NabrzeŜa Pomorskiego 

15312/10/V/P - współorganizacji konkursu „Gdynia 
nasza mała ojczyzna” 

15313/10/V/P - organizacji Gdyńskiego Forum Po-
zarządowego 

15314/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajne Zgromadzeniu Wspólników 
INVENO sp. z o.o. w Gdyni 

15315/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
INVENO sp. z o.o. w Gdyni 

15316/10/V/U - zawarcia umowy na ustalenie 
szczegółowych warunków , zakresu i spo-
sobu finansowania przebudowy dróg pu-
blicznych spowodowanych inwestycja nie-
drogową przy ul. Chabrowej 

15317/10/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego połoŜonego w Rumi na pro-
wadzenie w nim placówki opiekuńczo-
wychowawczej 

 
2010-06-09: 

 
15318/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie wielobran-
Ŝowej koncepcji projektowej dla przedsię-
wzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybac-
kiej w Gdyni – ObłuŜu- etap I i II” 

15319/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu 
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przy-
stani rybackiej w Gdyni ObłuŜu- etap I i II” 

15320/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: 
„Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywiu– etap II” 

15321/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego wraz z zestawieniem rze-
czowo-finansowym dla zadania p.n.: „Roz-
budowa przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywiu– etap II” 

15322/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/777/UI/272/W/2009 z dnia 28.10.2009 
r. na opracowanie wielobranŜowej doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej bu-
dynku Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem 
technicznym dla Zarządu Cmentarzy Ko-
munalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 
76 

15323/10/V/U - uiszczenia opłaty za wydanie opinii 
dotyczącej projektowanej sali gimnastycz-
nej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI 
w Gdyni, ul. Kopernika 34 

 
2010-06-11: 
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15324/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
15237/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powo-
łania obwodowych komisji wyborczych w 
mieście Gdynia dla przeprowadzenia gło-
sowania w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

 
2010-06-15: 

 
15325/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 

15237/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powo-
łania obwodowych komisji wyborczych w 
mieście Gdynia dla przeprowadzenia gło-
sowania w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

15326/10/V/P - dofinansowania wydania ksiązki 
Jana Piepki „Śmieszki-pocieszki” 

15327/10/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/53/OK./11/W/2010 z dnia 11 stycznia 
2010r. pomiędzy Gminą Gdynia Stowarzy-
szeniem Ludzie Teatru 

15328/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk naklejek „Kieler Woche 2010” 

15329/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4 845 000 euro na 
wykonanie zadania „Oświetlenie uliczne 
ulicy Metalowej w Gdyni” 

15330/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
odwodnienia liniowego terenu dojścia do 
kas stadionu rugby od strony ulicy Sporto-
wej w Gdyni 

15331/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót pole-
gających na dostosowaniu rzędnych chod-
nika realizowanego w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i 
Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wi-
leńskiej w Gdyni” 

15332/10/V/M - uchylenia Zarządzenia nr 
13089/2009/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 08.12.2009r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego wniesionego o eksmisję z lokalu 
nr 5 przy ul. Powstania Wielkopolskiego 
105 w Gdyni oraz cofnięcia powództwa są-
dowego 

15333/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15334/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Węglowej 14 w Gdyni 

15335/10/V/M - wykonania wymiany stolarki okien-
nej i malowania elewacji zewnętrznej bu-
dynku Centrum Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej dla Dorosłych Osób z Auty-
zmem przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni 

15336/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 6 
przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni 

15337/10/V/M - wymiany okładziny stopni schodo-
wych dla osób niepełnosprawnych stano-
wiących wejście do lokalu uŜytkowego przy 
ul. Traugutta 2 w Gdyni, którego Najemcą 
jest Biuro Porad Obywatelskich 

15338/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świętojańskiej 139 blok II w Gdyni 

15339/10/V/M - wykonania remontu komina oraz 
uszczelnienia przewodu dymowego w 
mieszkaniu gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Pawiej 13D w Gdyni 

15340/10/V/M - usunięcia awarii przyłącza wodo-
ciągowego przy gminnym budynku miesz-
kalnym – ul Spółdzielcza 7 w Gdyni 

15341/10/V/M - wykonania montaŜu wspomagacza 
ciągu na przewodzie kominowym prowa-
dzącym do łazienek w mieszkaniach gmin-
nych w budynku mieszkalnym przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

15342/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

15343/10/V/M - likwidacji urządzeń zabawowych na 
dwóch placach zabaw przy ul. Abrahama 
róg Kilińskiego (ogródek Jordanowski) oraz 
przy ul. Hallera 31A w Gdyni, będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni 

15344/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

15345/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego ul. 
Zamenhofa 10 w Gdyni 

15346/10/V/M - wykonania wentylacji łazienki w 
mieszkaniu gminnym w budynku mieszkal-
nym przy ul. Krofeya 9 w Gdyni 

15347/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul 
śeglarzy 7 w Gdyni 

15348/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Handlowej 9A w Gdyni 

15349/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Handlowej 9B w Gdyni 

15350/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Handlowej 9B w Gdyni 

15351/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy 7 w Gdyni 

15352/10/V/M - wymiany chodnika – ul. Bp. Domini-
ka 7-11 w Gdyni 

15353/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15354/10/V/O - dofinansowania organizacji pokazu 
fryzjerskiego pod nazwa „Nowe spojrzenie, 
inny świat, stała niecodzienność”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Zawodo-
wych Nr 1 w Gdyni oraz Czech Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości 

15355/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na wykonanie toreb 
ekologicznych 

15356/10/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości gruntowej, zbudowanej stacją 
transformatorową, połoŜonej przy ul. Hut-
niczej, na rzecz Energia Operator S.A. Od-
dział w Gdańsku 

15357/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

15358/10/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
MG/52/D/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku 
przedmiotem której jest grunt połoŜony na 
hali rybnej-pawilon handlowy nr 6 
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15359/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVN 24 i TVN Meteo na promocję Mia-
sta 

15360/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne, powyŜej 14 .000 EUR a 
do 193.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na 
realizację promocji Gdyni przez polski 
Związek Piłki Siatkowej 

15361/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR 
na druk folderu promującego Gdynię i te-
reny inwestycyjne 

15362/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Adm.Unruga- przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

15363/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

15364/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółdzielni 
prawa uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Rozew-
skiej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni 

15365/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14288/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 marca 2010r. w sprawie zawarcia 
aneksu do umowy nr 1/NZOZ/06 dzierŜawy 
nieruchomości będącej własnością Gminy 
Miasta Gdynia przeznaczonej na działal-
ność Specjalistycznej Przychodni Lekar-
skiej „Śródmieście” Spółka z o.o. z siedzi-
bą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 

15366/10/V/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
zgodnym porozumieniem stron umowy 
dzierŜawy nr TG/89/94 z dnia 25 lutego 
1994r. przedmiotem której jest grunt poło-
Ŝony na placu targowym ława przy hali 
rybnej 

15367/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy z dzielnic Grabówek i 
Karwiny 

15368/10/V/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania" 

15369/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul.Mitry 7A 

15370/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul.Tezeusza 6A 

15371/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację i realizację 
Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 3 
lipca 2010 r. 

15372/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
reklamy Gdyni na łamach magazynu The 
VISITOR 

15373/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk 500 sztuk 
egzemplarzy informatora z zakresu zakła-

dania działalności gospodarczej, edycja IV/ 
czerwiec 2010 

15374/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk 250 sztuk 
egzemplarzy plakatu promującego szkole-
nie z zakresu zakładania działalności go-
spodarczej „Własna Firma” 

15375/10/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
15137/10/V/M w sprawie zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na organizację poczę-
stunku dla uczestników i gości studia TVP 
organizowanego z okazji XXXV FPFF w 
Gdyni 

15376/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Pustki Cisowskie-Demptowo 

15377/10/V/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację „Akcji Lato 2010” w gdyń-
skich placówkach oświatowych 

15378/10/V/O - realizacji przyjętego programu 
„Szkoła Otwarta” 

15379/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Redłowo 

15380/10/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
13271/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie zakupu czasu antenowego w TVP 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 
2010 

15381/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej ofer-
ty zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego na reali-
zację zadań: Schorzenia cywilizacyjne w 
edukacji zdrowotnej 

15382/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej Przepom-
powni Ścieków zlokalizowanej w Gdyni 
przy ul. Westy 

15383/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
przyłączenia nieruchomości połoŜonych w 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej 

15384/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowe-
go w dniu 25 czerwca 2010r. 

15385/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2010 roku 

15386/10/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie 
stowarzyszenia Gdyńskie Forum Myśli 
Współczesnej na drogę postępowania są-
dowego 

15387/10/V/S - zatwierdzenia wyników przetargu 
ofertowego na najem pomieszczenia w ho-
lu głównym budynku UMG z przeznacze-
niem na kiosk 

15388/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup elementów pasywnych sieci 
komputerowej 

15389/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
Sp. z o.o. w Gdańsku 
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15390/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 4.845.000 € 
na wykonanie kompleksowej termomoder-
nizacji budynku Technikum Transportowe-
go przy Al. Zwycięstwa 194 

15391/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję w 
TVP Ogólnopolskiej reklam promujących 
Open’er Festival w Gdyni 

15392/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15128/10/V/M z 25 maja 2010 r. w sprawie 
określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Pokrzywowej 

15393/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację wystawy fo-
tografii oraz oprawy muzycznej podczas 
uroczystości odsłonięcia tablicy w Alei 
Statków PasaŜerskich 

15394/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na druk wersji angielskiej ulotki o tematyce 
kulturalnej 

15395/10/V/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego, o wartości poni-
Ŝej 193.000 EUR na usługę „Realizacja i 
utrzymanie dedykowanego portalu interne-
towego – EXPO 2010 Pomorze” realizo-
wanego w ramach projektu „Pomorze 
EXPO 2010” Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007-2013, priorytet I – 
„Rozwój i innowacje w MŚP”, działanie 
1.6.1. – „Promowanie atrakcyjności regio-
nu” w konkursie ogłoszonym przez Agen-
cję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku 

15396/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów w związku z przyjęciem uprosz-
czonego planu urządzania lasu dla miasta 
Gdyni na lata 2008-2017 w obrębach 
Chwaszczyno, Gdynia, Kolonia, Osowa, 
Pogórze, Wiczlino, Wielki Kack 

15397/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Eko Do-
lina sp. z o.o. w ŁęŜycach 

15398/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w 
Gdyni 

15399/10/V/R - zatwierdzenia postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych do 
14.000 EUR 

15400/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie ustne w czasie spotkania 
inauguracyjnego projektu Trolley 

15401/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy 
z Ukrainy i Litwy 

15402/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
z Cegled 

15403/10/V/P - wykonania fundamentu i adaptację 
otoczenia pod rzeźbę ks. prałata Zawac-
kiego usytuowaną w Gdyni Orłowie 

15404/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 
kanalizacji deszczowej i drogi wewnętrznej 
sięgacza przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni 

15405/10/V/U - uregulowania naleŜności za wyłą-
czenie z rolniczego uŜytkowania gruntu 
rolnego wchodzącego w skład działki nu-
mer 57/1 km 93 przeznaczonego pod bu-
dowę odcinka ul. Spokojnej w Gdyni 

15406/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy 
sięgacza ul. Izydy w ramach zadania pn: 
„Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od 
skrzyŜowania z ul. Amona do końca zabu-
dowy” 

15407/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
utwardzania gruntu na terenie szkoły I ALO 
w Gdyni 

15408/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych w ramach zadania pn. „II etap re-
montu I ALO w Gdyni” 

15409/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie prac naprawczych zrealizo-
wanego zadania pn: „Modernizacja przy-
stani rybackiej w Gdyni-Oksywiu I etap 

15410/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/243/UI/80/W/2010 dotyczącej zadania 
pn: „Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

15411/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót dodatkowych w ramach za-
dania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz 
z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18 

15412/10/V/U - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na wykonanie karty zabezpieczającej 
wylot kanalizacji deszczowej w ulicy Or-
łowskiej do rzeki Kaczej 

15413/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn: „Bu-
dowa ulicy Radosnej w Gdyni" 

15414/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działki nr 451/5 /km 7, obręb 
Pogórze/ dla potrzeb budowy rowu odwad-
niającego i drogi wewnętrznej w rejonie ul. 
Puckiej 

15415/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie orzeczenia 
technicznego wraz z badaniami geotech-
nicznymi posadowienia istniejącego bu-
dynku przy ul. Malinowej 2 

15416/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytko-
wania wieczystego ustanowionego na nie-
ruchomości niezabudowanej ozn. na dział-
kach nr 510/461, 1511/11 i 847/11 prze-
znaczonych pod budowę ul. Krawieckiej 

15417/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup serwera 

 
2010-06-17: 

 
15418/10/V/O - utworzenia Gminnego Biura Spiso-

wego w Gdyni 
15419/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
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2010-06-18: 

 
15420/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 

15237/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powo-
łania obwodowych komisji wyborczych w 
mieście Gdynia dla przeprowadzenia gło-
sowania w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

 
2010-06-22: 

 
15421/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na organizację sceny 
Alter Space w ramach Heineken Opene’r 
Festival 2010, niektórych elementów tech-
nicznych Heineken Opene’r Festival 2010 
oraz honoraria wybranych artystów He-
ineken Opene’r Festival 2010 

15422/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie robót budowlanych: ,,Regulacja 
rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. 
Hutniczej wraz z budową sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. 
Mikołaja w Gdyni’’ 

15423/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie zamówienia z wolnej ręki do 193.000 
EUR na wykonanie aktualizacji dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Regulacja Potoku Źródło 
Marii wraz z budową zbiornika retencyjne-
go suchego KARWINY” 

15424/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty spoza sektora finansów publicz-
nych nie działające w celu osiągnięcia zy-
sku, na realizację zadania polegającego na 
przygotowaniu warunków do uruchomienia 
podmiotu ekonomii społecznej (PES) na te-
renie Miasta Gdyni 

15425/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i 
podpisania umowy na przyznanie dotacji 
podmiotowi prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
polegającego na prowadzeniu schroniska 
dla osób bezdomnych i rodzin na terenie 
Gdyni 

15426/10/V/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy, którego organizatorem 
jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

15427/10/V/R - akceptacji aneksu nr UDA-PO 
KL.05.02.01-00-001/08/01 do umowy UDA-
POKL.05.02.01-00-001/08/00 o dofinan-
sowanie projektu pn: Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzę-
dzie Gminy Kosakowo, współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

15428/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na prace związane z rozstawieniem tablic 
informacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych w po-
nownych wyborach Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zarządzonych na 4 lipca 
2010 roku 

15429/10/V/O - dofinansowania projektu edukacyj-
nego „Poznajmy się bliŜej- warsztaty arty-
styczne” realizowanego przez Gimnazjum 
Nr 4 w Gdyni oraz dzieci i młodzieŜ z para-
fii katolickiej w Czasznikach na Białorusi 

15430/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizacje wypoczynku letniego dla 
młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Działki Le-
śne 

15431/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2010 r. 

15432/10/V/S - zmiany Zarządzenia Nr 
13491/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia12 stycznia 2010r. w sprawie zakupu 
literatury fachowej i prenumeraty czaso-
pism specjalistycznych dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010r. 

15433/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie internetowego systemu wy-
raŜania opinii do dokumentów przygoto-
wywanych przez władze miasta Gdyni 

15434/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej opieki autorskiej i 
asysty technicznej Komputerowego Sys-
temu Rejestracji Stanu Cywilnego 

15435/10/V/M - akceptacji zakresu robót i wysoko-
ści kosztów robót wycenionych w kosztory-
sie wstępnym dotyczących remontu lokalu 
uŜytkowego przy ul. Traugutta 2 (róg ul. 
Świętojańskiej ), który zostanie wykonany 
na zlecenie i koszt Najemcy lokalu tj. Cu-
kiernia Mariola Spółka Jawna, Józef Rusz-
czyk i Spółka 

15436/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 46 
przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni 

15437/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 
przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni 

15438/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 42 
przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

15439/10/V/M - wymiany posadzek w gminnym 
lokalu nr 66 mieszkalnym przy ul. Nauczy-
cielskiej 5 w Gdyni 

15440/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym nr 4 oraz w pomiesz-
czeniu piwnicy przy ul. Waszyngtona 28 w 
Gdyni 

15441/10/V/M - wykonania wentylacji kuchni i ła-
zienki w mieszkaniu nr 1 w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Przemysława 
3 w Gdyni 

15442/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniu gminnym nr 4 w budynku 
mieszkalnym przy ul. śeromskiego 25 w 
Gdyni 

15443/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 30 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

15444/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 44 
przy ul.Zamenhofa 9 w Gdyni 

15445/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 26 
przy ul. Handlowej 9 B w Gdyni 

15446/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 4 przy 
ul. ZboŜowej 30 w Gdyni 

15447/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 35 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

15448/10/V/M - remontu włazu znajdującego się na 
studni kanalizacyjnej w obrębie budynków 
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mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni przy ul. Arciszewskich 
26 i 27 w Gdyni 

15449/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. 
Morskiej 91 i 99 na terenach gminnych bę-
dących w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 Gdyni 

15450/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. 
3 Maja 22-24 na terenie gminnym będą-
cym w zarządzie Administracji Budynków 
Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

15451/10/V/M - wykonania uporządkowania i zago-
spodarowania terenu gminnego przy ul. 
Tucholskiej 1 w Gdyni 

15452/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu Uchwały nr 
3 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 11 w 
Gdyni 

15453/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-
71410/7/09) 

15454/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15455/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15456/10/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaŜy 
w trybie bezprzetargowym na rzecz uŜyt-
kownika wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Gorczycowej 27 

15457/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kornela Maku-
szyńskiego, przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

15458/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15459/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15460/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15461/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/160/D/08 z dnia 06 września 2008 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Rdestowej 

15462/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 
25 na gruncie stanowiącym własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. Batorego 

15463/10/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego z osobą fizyczną bez formy 
przetargu publicznego w wyniku zamiany 
garaŜy 

15464/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
przeniesienia we wskazaną lokalizację no-
śnika reklamowego 

15465/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania oraz montaŜu wielkoformatowej 
reklamy Gdyni 

15466/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościowego 

15467/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na zakup materiału zdjęcio-
wego 

15468/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

15469/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
druk dwustronicowej broszury z informato-
rem turystycznym i mapą Gdyni 

15470/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie toreb papierowych z logo 
Gdyni 

15471/10/V/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
wydrukowania 4 plansz do nośników re-
klamowych o wymiarach 0,96 x 1,74 m 
zlokalizowanych w centrum Gdyni 

15472/10/V/M - udziału Gminy Gdynia, jako współ-
organizatora Eliminacji do XII Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 
03.07.2010 r. w Gdyni – Orłowie 

15473/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdynia na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia Spółka Akcyjna 

15474/10/V/M - wyznaczenia przedstawicieli Gminy 
Miasta Gdyni i przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia Spółka Akcyjna 

15475/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdynia na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Regionalnego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 

15476/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem loka-
lu uŜytkowego przy ul. Orłowskiej w Gdyni, 
przeznaczonego na działalność gastrono-
miczną 

15477/10/V/M - uŜyczenia nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Leszczyki 153 

15478/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Sienkiewicza 33 przeznaczonej do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli i uŜytkowników wie-
czystych nieruchomości przyległych 

15479/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 45 
połoŜonego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdy-
ni 

15480/10/V/M - wykonania wymiany okładziny 
schodów zewnętrznych i podjazdu dla nie-
pełnosprawnych do lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni 

15481/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa rowu od-
prowadzającego wody opadowe i roztopo-
we z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz 
z budową drogi wewnętrznej słuŜącej do 
obsługi rowu i stanowiącej dojazd do 
przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedz-
twie rowu” 

15482/10/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji 
projektu pn.: „Kompleksowa termomoder-
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nizacja dziewięciu budynków placówek 
oświatowych na terenie Gdyni”, nr WND –
RPPM.05.05.00-00-045/09 oraz przyjęcia 
procedur wdraŜania projektu 

15483/10/V/M - akceptacji treści Umowy Wsparcia 
15484/10/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących 

bezprzetargowego oddania w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości zabudowanych 
garaŜami 

15485/10/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanych garaŜami przeznaczonymi 
do oddania w uŜytkowanie wieczyste w 
drodze bezprzetargowej 

15486/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/677/UI/224/W/2009 z dnia 20.10.2009 
r. na wykonanie „Projektu budowlanego i 
wykonawczego ścieŜki rowerowej wzdłuŜ 
Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni” 

15487/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni 

15488/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie jed-
nodniowego szkolenia dla 30 pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r 

15489/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000EUR na przeprowadzenie szko-
lenia dla 50 pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 roku 

15490/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

15491/10/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie ze 
Stowarzyszeniem „OVUM” ramowej umo-
wy o współpracy partnerskiej przy realizacji 
zadania „Decyduję i wybieram – Gdyński 
program aktywizacji wyborców” 

15492/10/V/M - akceptacji treści umowy o współ-
pracy w ramach realizacji przedsięwzięcia 
„Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet” 

15493/10/V/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni 

15494/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych absolwentów gdyńskich gim-
nazjów 

15495/10/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – w 
sesji letniej 2010r. 

15496/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 4.845.000 € 
na wykonanie kompleksowej termomoder-
nizacji budynku X LO 

15497/10/V/R - zmiany zarządzenia nr 
14748/10/V/R w sprawie wyraŜenia zgody 
na zakup artykułów spoŜywczych przezna-
czonych na poczęstunek uczestników mię-
dzynarodowego spotkania partnerów pro-
jektu INTERFACE 

15498/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
12747/09/V/U z 10.11.2009 r. w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 € na aktualizację projektu budowla-
nego i wykonawczego zagospodarowania 
zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie 

15499/10/V/U - akceptacji aneksu do umowy 
KB/170/UP/42/W/2008 r. na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieŜek 
rowerowych w Gdyni, w ramach projektu 
„Rozwój komunikacji rowerowej Aglomera-
cji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” 

15500/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
12089/09/V/U z 15.09.2009 r. w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 € na wykonanie projektu budowla-
no-wykonawczego budowy ścieŜki rowe-
rowej wzdłuŜ Bulwaru Nadmorskiego w 
Gdyni 

15501/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

15502/10/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu z Zarządem Morskiego Portu 
Gdynia S.A. na wynajem pomieszczeń 
przeznaczonych na Muzeum Emigracji w 
budynku Dworca Morskiego – ul. Polska 1 

15503/10/V/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta 
w konkursie „Gdynia w kwiatach 2010” 

15504/10/V/S - otwarcia postepowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzenia roslin w wybranych terenach miasta 
Gdyni 

15505/10/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 

15506/10/V/P - zakupu i wykonania materiałów 
promocyjnych miasta 

 
2010-06-29: 

 
15507/10/V/R - zawarcia umowy najmu nierucho-

mości połoŜonej w Gdyni przy ul. Kaliskiej 
42 na prowadzenie w niej zawodowej nie-
spokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej 
rodziny zastępczej 

15508/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu oraz druk ulotek i 
plakatów informacyjnych dla uczestników 
Festiwalu Open’er na temat głosowania w 
II turze wyborów prezydenckich na terenie 
Gdyni 

15509/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania dot. aktywizacji 
społecznej osób niepełnosprawnych 

15510/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Ryszarda Toczka „Kronika Gdyni 1918-
1939” 

15511/10/V/U - akceptacji zmiany do umowy nr 
KB/242/UI/79/W/2010 dot. zadania „Prze-
budowa ciągu pieszego i schodów tereno-
wych przy ul. Redłowskiej wraz z remon-
tem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka” 

15512/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
poŜarowego dla I ALO 

15513/10/V/U - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/677/UI/224/W/2010 dot. wykonania do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Bulwaru 
Nadmorskiego 
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15514/10/V/U - akceptacji zmiany w umowie nr 
KB/720/UI/240/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej roz-
budowy ulicy Izydy i Apollina 

15515/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Regu-
lacja potoku Źródło Marii” wraz z budową 
zbiornika retencyjnego suchego Karwiny” 

15516/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania :”Schorzenia 
cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej” 

15517/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wspieranie zadań z zakresu zajęć opie-
kuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 
wspomagających rozwój dzieci 

15518/10/V/S - przeznaczenia środków finansowych 
na zamieszczenie wkładki wyborczej w ty-
godniku „Ratusz” 

15519/10/V/S - transportu osób niepełnosprawnych 
w związku z ponownymi wyborami Prezy-
denta RP 

15520/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta 
o obwodach głosowania w wyborach Pre-
zydenta RP 

15521/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wynajem lokali dla obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta RP 

15522/10/V/P - umundurowania funkcjonariuszy 
StraŜy Miejskiej w Gdyni 

15523/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację oprogramowania wspoma-
gającego zarządzanie szkołą 

15524/10/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 

15525/10/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 

15526/10/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 

15527/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15528/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wojewody Wachowiaka 53 

15529/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świętojańskiej 139 blok II 

15530/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 7 

15531/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Morskiej 91 

15532/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 110 

15533/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Morskiej 93 

15534/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodar-
czych wraz z uporządkowaniem terenu 
przy ul. Olgierda 28 

15535/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14373/10/V/M dot. rozbiórki wolnostojące-
go budynku uŜytkowego przy ul. InŜynier-
skiej 72 

15536/10/V/M - wykonania rachunku opłacalności 
remontu gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Leszczynki 155 

15537/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni w 
mieszkaniu w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Kalksztajnów 11 

15538/10/V/M - usunięcia awarii instalacji wodocią-
gowej w budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9-11 

15539/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15001/10/V/M dot. przejęcia budynku przy 
ul. Widnej 8 w zarząd 

15540/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Gdy-
nia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojań-
skiej 92-94 

15541/10/V/M - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ sa-
mochodu cięŜarowego – śuk A16 2,5 t. na-
leŜącego do Zakładu BudŜetowego – ABK 
nr 3 

15542/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującemu osobom 
fizycznym w prawie uŜytkowania wieczy-
stego nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

15543/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującemu osobom 
fizycznym w prawie uŜytkowania wieczy-
stego nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

15544/10/V/M - zawarcia umowy przedwstępnej dot. 
nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nie-
ruchomości przeznaczonej pod realizację 
inwestycji odprowadzenia wód opadowych 
z osiedla Pogórze II 

15545/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na dodruk 500 sztuk plakatów na potrzeby 
projektu DOKI – Gdyński Inkubator Aktyw-
ności 

15546/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi transportowe związane z prze-
prowadzeniem II tury wyborów Prezydenta 
RP w dniu 4 lipca 2010 roku 

15547/10/V/S - przekazania dotacji celowej dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie na 
zakup umundurowania 

15548/10/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
zakup: 2 tłumików dla Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

15549/10/V/P - nadzoru inwestorskiego dla posze-
rzonego zakresu: „Rozbudowy monitoringu 
wizyjnego Miasta Gdyni” – roboty uzupeł-
niające nr 2 

15550/10/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na dostawę umunduro-
wania specjalnego dla funkcjonariuszy 
StraŜy Miejskiej w Gdyni do 193.000 EUR 
w 2010 roku 
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15551/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2010 roku 

15552/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych w ramach zadania pn. „Budowa 
oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni 
ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

15553/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie prac nie-
zbędnych do zakończenia zadania reali-
zowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw In-
westycyjnych pn.: ”Realizacja infrastruktury 
technicznej osiedla ŁANOWA” 

15554/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/686/UI/227/W/2009 z dnia 08.10.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na od-
cinku od ulicy Wejherowskiej do ul. Osow-
skiej 

15555/10/V/U - akceptacji zmiany treści w ramach 
umowy nr KB/760/UI/263/W/2009 z dnia 
30.11.2009 r. na wykonanie robót zadania 
pn. „II etap remontu Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcy-
zowej 6 w Gdyni” 

15556/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6.04.2010 r. 
na wykonanie robót związanych z inwesty-
cją pn. „Budowa oświetlenia z utwardze-
niem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

15557/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów w 
ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmań-
skiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji 
deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” 

15558/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/742/UI/252/W/2009 z dnia 14.09.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej 
odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego” 

15559/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 12.12.2007 
r. dotyczącej opracowania koncepcji i do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej 
w Gdyni 

15560/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13288/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 15.12.2009 w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia schodów terenowych przy ul. 
Korczaka i ciągu pieszego od ul. Redłow-
skiej w Gdyni 

15561/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla zmienionego 
zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego” 

15562/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

15563/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ko-

szulek jako nagród w Kampanii „Czyste 
plaŜe” 

15564/10/V/O - refundacji kosztów wyjazdu na Mi-
strzostwa Polski Gimnazjów w Piłce NoŜ-
nej rozgrywanych w Kraśniku dla Gimna-
zjum Nr 11 w Gdyni 

15565/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie prac naprawczych zrealizowanego 
zadania p.n: Modernizacja przystani rybac-
kiej w Gdyni-Oksywiu I etap 

15566/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
14453/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23.03.2010r w sprawie zatwierdzenia 
wyniku postępowania na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego powyŜej 14.000 EUR a po-
niŜej 4.845.000 EUR na wykonanie zada-
nia ,,Budowa oświetlenia z utwardzeniem 
nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

15567/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie określenia warun-
ków sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym 
udziału wynoszącego 124/10000 części w 
prawie własności zabudowanej nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Olimpij-
skiej 2 oraz sporządzenia wykazu tej nie-
ruchomości 

15568/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialną oraz sądową / ul. A. Nec-
la 11-13 

15569/10/V/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul.Gen.Orlicz-Dreszera 

15570/10/V/P - dofinansowania wydania „Wyboru 
poezji” Zbigniewa Szymańskiego 

15571/10/V/P - dofinansowania wydania tomiku 
poetyckiego „Poetycki Grabówek” 

15572/10/V/P - dofinansowania wykonania tablicy 
upamiętniającej tragedię trawlera BRDA 

15573/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania gadŜetów promujących miasto 
z okazji wydarzeń sportowych 

15574/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na usługę przygotowania do 
druku gdyńskich broszur promocyjnych: 
Navigator Praktyczny oraz Navigator Ro-
werowy 

15575/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pa-
noramy Miasta Gdyni jako elementu wizu-
alizacji dla Centrum Informacji Turystycz-
nej 

15576/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15216/10/V/M w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego w trybie do 14.000 
EUR na wykonanie i druk map ścieŜek ro-
werowych „Rowerem po Gdyni” 

15577/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
w sprawie wykonania oraz montaŜu sys-
temów wystawienniczych w Miejskiej In-
formacji Turystycznej 

15578/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na opracowanie treści porad-
nika rowerzysty do ulotki „Mapa rowerowa 
Gdyni” 
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15579/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, 
emisji spotu radiowego oraz produkcji ulo-
tek promujących Piknik Rodzinny w Orło-
wie 

15580/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na realizację działań promujących miasto, 
w ramach projektu „Audycja Studio Bałtyk” 

15581/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie tablicy informacyjnej na bu-
dynek Muzeum Emigracji w Gdyni 

15582/10/V/M - zamówienia publicznego produkcji 8 
sekundowej reklamy TV promującej miasto 

15583/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania dwóch sztuk nośników rekla-
mowych promujących miasto 

15584/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
koszulek z nadrukiem okolicznościowym 

15585/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację drogowska-
zów oraz szlaków turystyki pie-
szej:„Zagórskiej Strugi”, „Źródła Marii” 

15586/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15135/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 25 maja 2010 roku dotyczącej nazwy 
firmy podanej w § 1 pkt. 3 

15587/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z realizacją zadania pn.: ”Rozbu-
dowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz 
z przebudową kanalizacji deszczowej w 
ulicy Unruga w Gdyni” 

15588/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/40/UI/13/W/2010 z dnia 01.02.2010 r. 
dotyczącej opracowania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. 
„Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w 
Gdyni” 

15589/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/777/UI/272/W/2009 z dnia 28.10.2009 
r. na opracowanie wielobranŜowej doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej bu-
dynku Kaplicy Pogrzebowej z zapleczem 
technicznym dla Zarządu Cmentarzy Ko-
munalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 
76 

15590/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 4.845.000 EUR w trybie 
postępowania przetargu nieograniczonego 
na przebudowę pomieszczeń parteru bu-
dynku przy ul. 10 Lutego 24 na potrzebny 
UM Gdyni 

15591/10/V/M - udzielenia zamówienia na realizację 
szkolenia pracowników w związku z nową 
edycją oprogramowania MicroStation V8 
firmy Bentley System dla systemu informa-
tycznego obsługi zasobu geodezyjno-
kartograficznego Wydziału Geodezji 

15592/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia 
Open City for Open’er Festival 

15593/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na publikację reklamy promu-
jącej miasto na łamach gazety „Echo Mia-
sta” 

15594/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję 
reklamy Gdyni w TVP Polonia 

15595/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pu-
charów jako nagród dla uczestników elimi-
nacji XII Mistrzostw Świata w Poławianiu 
Bursztynu 

15596/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 301 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Kieleckiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15597/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M z 8.12.2009 r. 

15598/10/V/M - przeprowadzenia trzeciego publicz-
nego nieograniczonego przetargu ustnego 
na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego przy ul. 
Warszawskiej 42, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni oraz powołania komi-
sji przetargowej 

15599/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

15600/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego UM Gdyni 

15601/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami 

15602/10/V/P - zakupu i wykonania materiałów 
promocyjnych miasta 

15603/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania dotyczącego 
aktywizacji społecznej osób niepełno-
sprawnych, mieszkańców Gdyni 

15604/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
miasta Haikou /Chiny/ 

15605/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usługę „Warszta-
ty oceanograficzne dla młodzieŜy” 

15606/10/V/O - wysokości dotacji dla niepublicz-
nych i publicznych niesamorządowych 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz placówki rehabilita-
cyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 
2010 

15607/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi przeniesienie danych z 
systemu OTAGO na nową platformę sprzę-
towo-softwarową 

15608/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup i trans-
port materiałów niezbędnych do wykonania 
ogrodzenia zabezpieczającego rośliny 
ozdobne przeznaczone do uzupełnienia 
ubytków na terenach zieleni w Gdyni, o 
wartości do 14.000 EUR 

15609/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienia publicznego 
na konserwację systemu DOCFLOW 

15610/10/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
pieczątek dla obwodowych komisji wybor-
czych do 14.000 EUR oraz akceptacji wy-
boru oferenta 

15611/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup paliwa do samochodów obsługują-
cych transport protokołów do Krajowego 
Biura Wyborczego w Gdańsku, o wartości 
do 14.000 EUR 
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15612/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup druków, 
materiałów stolarskich, usług transporto-
wych oraz akceptację wyboru oferenta 

15613/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę gastronomiczną 
podczas konferencji inaugurującej projekt 
„Trolley” 

15614/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/280/UR/4/W/2010 z 09.03.2010 r. na 
wykonanie podziału geodezyjnego działek 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, 
obręb Pogórze km 14 oraz połoŜonych na 
terenie gminy Kosakowo, przeznaczonych 
pod pas drogowy projektowanego skrzy-
Ŝowania Płk. Dąbka – Czernickiego – 
Wiejskiej – Szkolnej 

15615/10/V/U - zlecenia – Biuru Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków - wykonania prac, 
związanych z przygotowaniem wydania 
ksiąŜki i organizowaniem konferencji o 
modernizmie 

15616/10/V/U - otwarcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania pn. „II etap remontu Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego 

15617/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skar-
bu Państwa 

 
2010-06-30: 

 
15618/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie projektu oraz przygotowanie 
wydruków wielkoformatowych z informa-
cjami dla uczestników Festiwalu Open’er 
na temat głosowania w II turze wyborów 
prezydenckich na terenie Gdyni 

 
2010-07-02: 

 
15619/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 

15237/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powo-
łania obwodowych komisji wyborczych w 
mieście Gdynia dla przeprowadzenia gło-
sowania w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

 
2010-07-06: 

 
15620/10/V/S - upowaŜnienia naczelnika Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego - Architekta 
Miejskiego 

15621/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/504/UI/139/W/2009 z dnia 1 lipca 2009 
r. dot. przyłączenia budynku Sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni 
przy ul. Krasickiego 28 do sieci ciepłowni-
czej naleŜącej do OPEC 

15622/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na korzystanie z 
aplikacji internetowej „Obowiązek Szkolny i 
Nauki” 

15623/10/V/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącz-
nie w postaci elektronicznej 

15624/10/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia 12438/09/V/P z dnia 13 paź-
dziernika 2009 r. 

15625/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15626/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15627/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15628/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Górnej 20 w Gdyni 

15629/10/V/M - wyraŜeniu stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kilińskiego 2-4 w Gdyni 

15630/10/V/M - wyraŜeniu stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Necla 5-5a w Gdyni 

15631/10/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej 
przyjęcia darowizny w postaci wody mine-
ralnej od Sp. z o.o. Coca – Cola 

15632/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

15633/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. AnyŜowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na okres 3 lat 

15634/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na okres 3 lat 

15635/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Sezamowej 43 przezna-
czonej do wydzierŜawienia na okres 3 lat 

15636/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Sezamowej 45 przezna-
czonej do wydzierŜawienia na okres 3 lat 

15637/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Sezamowej 47 przezna-
czonej do wydzierŜawienia na okres 3 lat 

15638/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 4 845 € na wykonanie zadania „Bu-
dowa ścieŜki rowerowej w ul. Rdestowej” 

15639/10/V/P - organizacji festynu kulturalno-
rekreacyjnego na terenie „Źródła Marii” z 
inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki 
Kack 

15640/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Cezarego Mizejewskiego „Czerwoni kosy-
nierzy gdyńscy” 

15641/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkuru ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej i wyznaczenia ter-
minu do składania wniosków dotyczących 
przyznania dotacji organizacjom pozarzą-
dowym i podmiotom wymienionym w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i wolonta-
riacie na przyjęcie do realizacji zadania po-
legającego na wspieraniu ubogich miesz-
kańców Gdyni 

15642/10/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2010 do 
umowy nr SK/255/SI/9-W/2009 z dnia 26 
czerwca 2009 r. na dostawę, instalację, 
asystę techniczną i konserwację Systemu 
informatycznej obsługi dochodów Miasta 

15643/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup komputera 

15644/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na 3 la-
ta 

15645/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani 
Mirosławie Jezior dyrektorowi MOPS 

15646/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani 
Sabinie Zalega kierownikowi DOPS Nr 4 

15647/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2010 do 
umowy KB/1/MOPS/2010 z dnia 11 stycz-
nia 2010r. na prowadzenie Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej na terenie Gdyni 

15648/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14495/10/V/M z dnia 30 marca 2010r. w 
sprawie określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ul. śukowskiej 

15649/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie trelis, tablic informacyjnych, 
ich montaŜ oraz nasadzenia pnączy na te-
renie Kamiennej Góry 

15650/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie wskaźnikowego zestawienia 
kosztów realizacji projektu udostępnienia 
rekreacyjnego i edukacyjnego oraz ozna-
kowania informacyjnego Rezerwatu Przy-
rody „Kępa Redłowska” o wartości do 
14.000 EUR 

15651/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
broszury proekologicznej dot. Rezerwatu 
przyrody „Kępa Redłowska” 

15652/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów 
Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął 
czas przechowywania 

15653/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie aktualizacji Studium Wy-
konalności oraz wniosku o dofinansowanie 
dla projektu pn.: „WdraŜanie Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Ruchem, TRI-
STAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” 

15654/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie zadań 
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 

15655/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
oznaczonej na km 8 jako działka nr 122/10 
o pow. 1904m2 przeznaczonej pod budo-
wę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz 
z urządzeniami podczyszczającymi 

15656/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi doradcze w zakresie wykonywa-

nia testu prywatnego inwestora na potrze-
by lotniska Gdynia-Kosakowo 

15657/10/V/M - zakupu 2000 egzemplarzy informa-
tora 3-maj się Trójmiasta 

15658/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010r. 

15659/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/33/MGG/21/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia, a Cityboard Media Sp. z 
o.o. no ekspozycję reklamy przy Al. Zwy-
cięstwa – dz. nr 945/387 KM 81 

15660/10/V/P - wykonania opakowań do celów 
promocyjnych miasta 

15661/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków 
przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
w Gdyni przy ul. Przemyskiej, Stryjskiej i 
ŁuŜyckiej, przeznaczonych do sprzedaŜy w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

15662/10/V/O - częściowej refundacji kosztów do-
wozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 dla niedosłyszących 
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 

15663/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na dostawę transportera schodowego 
dla Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdziel-
czej 

15664/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę pn: „Budowa gazo-
ciągu w ul. Spółdzielczej w Gdyni” 

15665/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na opracowanie świadectwa charak-
terystyki energetycznej Ośrodka Hipotera-
pii przy ul. Spółdzielczej 

15666/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni w 
mieszkaniu nr 5 oraz wentylacji łazienki w 
mieszkaniu nr 1 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 A w 
Gdyni 

15667/10/V/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym mieszkaniu nr 8 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 8-14 w 
Gdyni 

15668/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 15 
przy ul. Berlinga 10 A. w Gdyni 

15669/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni i 
wentylacji łazienki oraz zamontowania 
drzwiczek wycierowych w gminnym budyn-
ku mieszkalnym przy ul. Pawiej 24 w Gdyni 

15670/10/V/M - wykonania wentylacji w kuchni oraz 
wentylacji łazienki w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul Pustej 11 

15671/10/V/M - wykonania przycinki drzew przy ul. 
Arciszewskich 16, 27, 29, 30 na terenie 
gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 3 

15672/10/V/P - dzierŜawy kanalizacji kablowej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego 
miasta Gdyni 

15673/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Chylońskiej 178 B 

15674/10/V/M - wykonania orzeczenia technicznego 
mykologicznego w mieszkaniu nr 1 w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chrzanowskiego 12 w Gdyni 

15675/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2010 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 
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31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
finansowania kosztów działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

15676/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzysze-
niem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z sie-
dzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

15677/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2010 do umowy z 19.12.2006 r. za-
wartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu 
Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

15678/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2010 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 
z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

15679/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2010 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 
z 26.11.2004 r. zawartej z Gdańskim Sto-
warzyszeniem Integracyjnym „Promyk” z 
siedzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

15680/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu nasadzeń roślin-
nych dla skweru z pomnikiem Stefana śe-
romskiego zlokalizowanego w Gdyni, w re-
jonie skrzyŜowania ul. Świętojańskiej z ul. 
10 Lutego, o wartości do 14.000 EUR 

15681/10/V/P - dofinansowania wydania albumu 
„Gdynia z banderą Marynarki Wojennej w 
tle” 

15682/10/V/P - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu konkursu na opracowanie wstęp-
nych załoŜeń programu, rozwiązań organi-
zacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz 
wstępnych załoŜeń strategii promocji Mu-
zeum Emigracji w Gdyni 

15683/10/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 

15684/10/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 

15685/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonych zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w 

Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej pod 
drogi publiczne 

15686/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialną za udzielenie pełnomoc-
nictwa 

15687/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie oraz montaŜ tablic informa-
cyjnych WI-FI 

15688/10/V/M - udzielenia dotacji celowej Nadle-
śnictwu Gdańsk na wytyczenie i oznako-
wanie ścieŜek rowerowych na terenach le-
śnych 

15689/10/V/M - źródła finansowania, wykonania i 
wdroŜenia serwisu internetowego, prezen-
tującego informacje o nieruchomościach 
gminnych i Skarbu Państwa oferowanych 
przez miasto Gdynię do sprzedaŜy, najmu 
lub dzierŜawy 

15690/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na usługę doty-
czącą sporządzenia opinii prawnej 

15691/10/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
naprawy dachu w pomieszczeniach Zespo-
łu Parkowego Kolibki do 14.000 EUR oraz 
akceptacji wyboru oferenta 

15692/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zmienio-
nego zakresu inwestycji pn: „Budowa 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulic Unruga od 
ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej w Gdyni” 

15693/10/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-01 o dofi-
nansowanie projektu pn: „Przebudowa 
układu drogowego węzła św. Maksymiliana 
wraz z budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

15694/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Waw-
rzyniaka w Gdyni 

15695/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót dodatko-
wych związanych z realizacją zadania pn: 
„II etap remontu Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 
w Gdyni” 

15696/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacją inwestycji „Bu-
dowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej 
w Gdyni” 

15751/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłozonego do publicznego wglądu npro-
jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części dzielnicy Dą-
browa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, re-
jon rzeki Kaczej i góry Donas 

 
2010-07-08: 

 
15697/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 

14.000 EUR, na usługę opracowania kon-
cepcji architektonicznej oraz projekt bu-



23 
 

dowlano-wykonawczy gdyńskiego INFO-
Boxu 

 
2010-07-13: 

 
15698/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej: „Oświetlenie uliczne ulicy Me-
talowej w Gdyni” 

15699/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/160/UI/41/W/2010 z dnia 26.03.2010 r. 
dot. wykonania koncepcji wariantowej spo-
sobu zagospodarowania i odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z ulicy Ba-
zyliowej w Gdyni 

15700/10/V/O - skierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

15701/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
w zakresie profilaktyki uzaleŜnień: Prowa-
dzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

15702/10/V/O - przyjęcia raportu z realizacji pro-
gramów profilaktycznych finansowanych 
przez Gminę Gdynia w 2009 roku 

15703/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15704/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15705/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
wydrukowania plansz prezentujących 
przebudowę ul. Chwarznieńskiej w Gdyni 
oraz wykonanie 10 koszulek polo z logo 
Gdyni 

15706/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację 
wdraŜania drugiego etapu produktu tury-
styki kulturowej – „Gdyńskiego Szlaku Mo-
dernizmu” 

15707/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczysto-
ści odsłonięcia tablicy statku „Vision of the 
Seas” w Alei Statków PasaŜerskich 

15708/10/V/O - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Solidarna Gdynia – sierpień 1980” 

15709/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 
kosztów organizacji spływów kajakowych 
rzeką Swentine (w Niemczech), rzeką Pre-
gołą (obwód Kaliningradzki) oraz rzeką Ja-
siołda (Białoruś) 

15710/10/V/O - ustanowienia regulaminu konkursów 
na najlepszego absolwenta gdyńskiej szko-
ły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wy-
niki w nauce oraz najlepszego absolwenta 
szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał 
najwyŜszy wynik na maturze z języka an-
gielskiego 

15711/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

15712/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-

katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

15713/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Legionów 121, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

15714/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości zabudowanej stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego, połoŜonej w Gdyni u 
zbiegu ul. Apollina i Ateny 

15715/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Miedzianej 36 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

15716/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kuśnierskiej 11D 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15717/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kuśnierskiej 11C 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15718/10/V/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia oraz aktu notarialnego w 
sprawie ustanowienia ograniczonego pra-
wa rzeczowego przez osobę fizyczną oraz 
źródeł finansowania opłaty ponoszonej 
przez Gminę Miasta Gdyni z tego tytułu 

15719/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
15579/10/V/M na wykonanie aktualizacji 
spotu telewizyjnego, emisji spotu radiowe-
go oraz produkcji ulotek promujących Pik-
nik Rodzinny w Orłowie 

15720/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
powyŜej 14.000 EUR a do 193.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki na realizację promocji 
Gdyni przez Polski Związek Piłki Siatkowej 

15721/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2010 r. 

15722/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

15723/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

15724/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi przepi-
sami 

15725/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaŜ wy-
stawy 

15726/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15216/10/V/M w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego w trybie do 14.000 
EUR na wykonanie i druk map ścieŜek ro-
werowych „Rowerem po Gdyni” 

15727/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczysto-
ści odsłonięcia tablicy statku „AIDAblu” w 
Alei Statków PasaŜerskich 

15728/10/V/M - przekazywania środków pienięŜ-
nych na pokrywanie kosztów pozyskiwania 
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materiału dowodowego w postępowaniach 
administracyjnych o zwrot wywłaszczonych 
nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, przed organami pro-
wadzącymi postępowania wyznaczonymi 
przez Wojewodę Pomorskiego, oraz przed 
sądami administracyjnymi 

15729/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15730/10/V/M - wymiany okładziny stopni schodo-
wych stanowiących wejście do lokalu uŜyt-
kowego przy ul. Traugutta 2, którego na-
jemcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Inte-
gracji 

15731/10/V/M - opracowania dokumentacji dotyczą-
cej odrębnego opomiarowania i rozdziału 
instalacji c.o. w lokalach uŜytkowych w 
pawilonach przy ul. Morskiej 95 i 97 

15732/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę pn. „Rekonstrukcja 
i remont pokrycia dachowego zabytkowego 
budynku SP Nr 10 w Gdyni 

15733/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 29 

15734/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w 
kuchni w mieszkaniu nr 2 w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 
45 w Gdyni 

15735/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w 
mieszkaniu nr 2 i 3 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Północnej 1 A w 
Gdyni 

15736/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w 
mieszkaniu nr 2 i 5 oraz w kuchni w miesz-
kaniu nr 1 i 5 w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Puckiej 100 w Gdyni 

15737/10/V/M - wykonania stopni schodowych do 
pomieszczenia pralni i suszarni dla wyko-
nania podjazdu i poręczy dla dwóch osób 
niepełnosprawnych do lokalu mieszkalne-
go przy ul. Dickmana 22 

15738/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej w mieszkaniu gminnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. Powstania Śląskiego 
8 C w Gdyni 

15739/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w 
mieszkaniu w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni 

15740/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przebudowę części 
pomieszczeń placówki opiekuńczo-
wychowawczej na potrzeby filii Ŝłobka w 
budynku przy ul. Demptowskiej 46 

15741/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlano-wielobranŜowego na przebudowę 
części pomieszczeń placówki opiekuńczo-
wychowawczej na potrzeby filii Ŝłobka w 
budynku przy ul. Demptowskiej 46 

15742/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego – garaŜu numer 
30 na gruncie stanowiącym własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja na działce 
nr 1059/148, km 53, obręb Gdynia 

15743/10/V/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego poniŜej kwoty 
4.845.000 EUR na wykonanie i montaŜ 35 
m flagowego masztu stalowego 

15744/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie 
uroczystości odsłonięcia tablicy statku „Vi-
sion of the Seas” w Alei Statków PasaŜer-
skich 

15745/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na usługę „Realizacja i 
utrzymanie dedykowanego portalu interne-
towego – EXPO 2010 Pomorze” 

15746/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup routera bezprze-
wodowego Linksys WRT54GL-EU na po-
trzeby uŜytkowników sieci bezprzewodowej 

15747/10/V/M - akceptacji wyników konkursu na 
opracowanie koncepcji organizacji i pro-
mocji Międzynarodowego Forum Gospo-
darczego Gdynia 2010” ogłoszonego za-
rządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 
15093/10/V/M 

15748/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/564/UI/176/W/2009 z dnia 13.08.2009 i 
nr KB/342/UI/109/W/2010 z 16.06.2010 

15749/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu z 
podziałem na etapy dla budowy boiska 
sportowego i placu zabaw przy ul. Złotej w 
Gdyni 

15750/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 76/33/08/V/U 
w sprawie akceptacji wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego do 206.000 EUR na wy-
konanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy skrzyŜowania 
ulic Morska-Kartuska w Gdyni wraz z mo-
dernizacją sygnalizacji świetlnej 

15752/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania „Oświetlenie uliczne ul. 
Metalowej w Gdyni” 

15753/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie przez Zakład Usługowy 
„Geomawit” w Gdyni usług polegających 
na powielaniu dokumentacji i map 

15754/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/82/UI/19/W/2010 na wykonanie wydzie-
lenia geodezyjnego działek w pasie dro-
gowym wraz z dokonaniem zmiany ozna-
czenia uŜytków gruntowych na terenie ulicy 
Pawiej 

15755/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie warianto-
wej koncepcji drogowej budowy ul. śura-
wiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej 
do ul. Modrzewiowej 

15756/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy ka-
nalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabro-
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wej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałow-
cowej i Malinowej w Gdyni 

15757/10/V/U - akceptacji treści umowy nr 
KB/186/UI/54/W/2010 na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn: „Budowa 
oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni 
ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

15758/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie materia-
łów do wniosku o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji pn: „Rozbu-
dowa ul. Puckiej i Chylońskiej na odcinku 
od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej na 
podstawie spec ustawy drogowej 

15759/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Działki Leśne „Rock w wolnych 
chwilach” w ramach konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

15760/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie inwentary-
zacji istniejącego oznakowania poziomego 
i pionowego w dzielnicy Działki Leśne w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania umo-
wy w tej sprawie 

15761/10/V/P - zmiany umowy nr 11/D/JB/09/z-
2010 zawartej 30.12.2009 r. z Klubem 
Sportowym „Łączpol” Gdynia na realizację 
zadania „sportowe szkolenie dzieci i mło-
dzieŜy w zakresie piłki ręcznej” 

15762/10/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy doradztwa w zakresie organizacji 
przetargu na zakup energii elektrycznej dla 
UM Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wi-
zyjnego i funkcjonowania syren alarmo-
wych o wartości do 14.000 EUR 

15763/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
15504/10/V/S w sprawie otwarcia postę-
powania w sprawie zamówienia publiczne-
go na usługę nasadzenia roślin na wybra-
nych terenach miasta Gdyni 

15764/10/V/S - instrukcji bezpieczeństwa poŜaro-
wego 

15765/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-
go UM Gdyni 

15766/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i 
podpisania umowy na przyznanie dotacji 
podmiotowi prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
polegającego na przygotowaniu warunków 
do uruchomienia podmiotu ekonomii spo-
łecznej /PES/ na terenie Gdyni 

15767/10/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2010 do 
umowy KB/10/MOPS/2010 w sprawie pro-
wadzenia schroniska dla bezdomnych 
osób i rodzin na terenie Gdyni 

15768/10/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie i 
podpisanie porozumienia w sprawie par-
kingu przy ul. Kazimierza Górskiego 

15769/10/V/P - przygotowania poczęstunku w ra-
mach spotkania słuŜbowego z Podsekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
oraz przedstawicielami władz Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta 
Gdyni 

 
2010-07-20: 

 

15770/10/V/S - upowaŜnienia kierownika Drugiego 
Referatu Architektury w Wydziale Architek-
toniczno – Budowlanym 

15771/10/V/K - wyboru biura informacji gospodar-
czej przez Prezydenta Miasta Gdyni dla 
przekazywania informacji o dłuŜnikach po-
siadających zaległości w stosunku do nie-
publicznych naleŜności budŜetowych 

15772/10/V/K - zawarcia umowy na publikację ob-
wieszczeń o licytacjach publicznych w pra-
sie 

15773/10/V/R - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 euro na przygotowanie analizy 
prawnej dotyczącej zagadnień pomocy pu-
blicznej w projekcie pn. „Rozwój Miejskiej 
Sieci Szkieletowej w Gdyni” 

 
2010-07-21: 

 
15774/10/V/S - uniewaŜnienie postępowania o za-

mówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na dostawę 
umundurowania specjalnego dla funkcjo-
nariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni w 2010 
r. wszczęte zarządzeniem nr 15550/10/V/S 

15775/10/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
193.000 EUR na zakup paliwa samocho-
dowego 

15776/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy ObłuŜe festynu rodzinnego pod ha-
słem „PoŜegnanie Lata” na terenie rekre-
acyjnym „przy stawku” u zbiegu ulic płk. 
Dąbka i Kwiatkowskiego w dniu 28 sierpnia 
2010r. w godzinach 14.00 – 22.00 

15777/10/V/O - przeznaczenia środków finanso-
wych na wynagrodzenia dla ekspertów bio-
rących udział w postępowaniu egzamina-
cyjnym na nauczycieli mianowanych w se-
sji letniej 2010r. 

15778/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

15779/10/V/S - rozbudowy jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni 

15780/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniu gminnym w budynku mieszkal-
nym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 29 w 
Gdyni 

15781/10/V/M - wykonania sieci kanalizacyjnej przy 
ul. Dickmana 18-30 oraz sieci wodnej i ka-
nalizacyjnej przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

15782/10/V/M - wymiany stolarki okiennej w siedzi-
bie Komisariatu Policji –Witomino przy ul. 
Chwarznieńskiej 4 w Gdyni 

15783/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Świeckiej 4 w Gdyni 

15784/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Zamenhofa 9 w Gdyni 

15785/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Zamenhofa 9 w Gdyni 

15786/10/V/M - uchylenia zarządzeń: nr 
14373/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 marca 2010 roku dotyczącego wy-
konania rozbiórki wolnostojącego budynku 
uŜytkowego wraz z uporządkowaniem te-
renu przy ul. InŜynierskiej 72 w Gdyni 
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15787/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Aluminiowej 15 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15788/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15789/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 14 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15790/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szyprów prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

15791/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15792/10/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę 
nieruchomości - ul. Powstania Styczniowe-
go 19 

15793/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta ty-
tułem wynagrodzenia za bezumowne ko-
rzystanie z nieruchomości będącej w uŜyt-
kowaniu wieczystym Animex S.A. 

15794/10/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu 9B mieszkalnego połoŜonego przy 
ul. A. Necla 6A oraz ustalenia termin jego 
trwania 

15795/10/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu 20 mieszkalnego połoŜonego przy 
ul. A. Necla 6A oraz ustalenia terminu jego 
trwania 

15796/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy promu-
jącej miasto w magazynie „Arkowcy” 

15797/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotek okolicznościowych 

15798/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na zakup telewizora do Miejskiej Informacji 
Turystycznej 

15799/10/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
2010 roku 

15800/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu sys-
temu oddymiania klatek schodowych wraz 
z kosztorysem inwestorskim dla Szkoły 
Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworco-
wej 36 w Gdyni 

15801/10/V/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Budowa małej infra-
struktury słuŜącej ochronie przyrody na 
obszarze rezerwatu „Kępa Redłowska” w 
Gdyni” ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 

15802/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

15803/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie mate-
riałów promujących Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

15804/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania polegającego na wspie-
raniu ubogich mieszkańców Gdyni 

15805/10/V/M - wyraŜenia zgody na zmniejszenie 
dzierŜawionej powierzchni gruntu gminne-
go połoŜonego w Gdyni przy ul. Puckiej – 
umowa dzierŜawy nr MG/18/D/09 

15806/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie zadań z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt 

15807/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na: wykonanie wycen nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 

15808/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/151/UI/38/W/2010 z dnia 18.03.2010 r. 
na wykonanie koncepcji regulacji po-
wierzchniowych spływów wód deszczo-
wych w rejonie ulicy Tatrzańskiej 

15809/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup z inicjaty-
wy Rady Dzielnicy Dąbrowa pięciu zesta-
wów edukacyjnych „Autochodzik Miastecz-
ko Drogowe” oraz szesnastu kompletów 
„serduszko na drogę” w ramach realizacji 
projektu „Bezpieczeństwo na drodze”, który 
uzyskał dofinansowanie w konkursie dla 
Rad Dzielnic „Bezpieczna dzielnica” 

15810/10/V/P - organizacji wystawy fotograficznej 
pt. „Wielki Kack wczoraj i dziś” z inicjatywy 
Rady Dzielnicy Wielki Kack 

15811/10/V/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego 
„Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” oraz 
akceptacji treści regulaminu konkursu 

15812/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Witomińskiej 72 będącej 
w uŜytkowaniu wieczystym 

15813/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15291/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08.06.2010 r. 

15814/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/243/UI/80/W/2010 z dnia 07.05.2010r. 
dotyczącej zadania pn.: ”Budowa odcinka 
drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną” 

15815/10/V/U - akceptacji zapłaty naleŜności za 
przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii 
dot. przekazania do uŜytkowania budynku 
sali gimnastycznej wraz z wewnętrznym 
układem drogowym, boiskami sportowymi i 
infrastrukturą rozbudowanej Szkoły Pod-
stawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w 
Gdyni 

15816/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15638/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie wszczęcia postępowania na udzie-
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lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania: „Budowa ścieŜki rowerowej w ul. 
Rdestowej w Gdyni” 

15817/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dokonanie zmiany 
oznaczenia uŜytków gruntowych oraz wy-
dzielenia geodezyjnego na terenie zadania 
inwestycyjnego pn: „Budowa parkingu przy 
ulicy Stryjskiej w Gdyni ” 

15818/10/V/U - akceptacji na zawarcie porozumie-
nia dotyczącego wykonania zamiennego 
projektu budowlano – wykonawczego dla 
realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową 
kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w 
Gdyni” 

15819/10/V/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zamieszczenie w prasie 
drugiej edycji artykułu promującego projekt 
pn: „Efektywny Samorząd – Kompetentna 
Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Ko-
sakowo” 

15820/10/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2010 do 
umowy z fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

15821/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w konkursie na opracowanie koncepcji 
architektonicznej poprzedzającej wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej o wartości do 193.000 EUR 
dla zadania pn. „Rozbudowa SP Nr 37 przy 
ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową 
przedszkola” 

15822/10/V/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map sytuacyjnych z uzbrojeniem do 
celów informacyjnych oraz wypisów z ewi-
dencji gruntów dla prowadzonego przez 
Wydział Inwestycji zadania pn: „Zintegro-
wany System Zarządzania Ruchem „TRI-
STAR” 

15823/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10894/2009/V/M z 2 czerwca 2009 r. 

15824/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej inwesty-
cją niedrogową – budową budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy Pl. Kaszub-
skim 7 – 9 na terenie obejmującym działki 
nr 228, 229, 230, 233, 1238/209, 
1125/231, 1237/209; km 54 połoŜone w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania ww. 
umowy 

15825/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
równej lub przekraczającej 193.000 EUR 
na dostawę i wyposaŜenie rozszerzonej 
strefy płatnego parkowania obejmującego 
urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z 
ich instalacją i utrzymaniem oraz oznako-
waniem powiększonej strefy płatnego par-
kowania w Gdyni 

15826/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację części artystycznej im-
prezy „Bezpiecznie nad wodą” 

15827/10/V/U - zamówienia opracowania graficzne-
go oraz przygotowania do druku ksiąŜki 
„Modernizm w Europie” – modernizm w 
Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej 
ochrona” 

15828/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację w Gdyni obchodów 
rocznicy „Sierpnia 80” w dniu 15 sierpnia 
2010 r. 

15829/10/V/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Wydziału Geodezji UM Sopot za wykona-
nie wypisów i wyrysów z map ewidencyj-
nych gruntów 

15830/10/V/P - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 11591/09/V/P w sprawie 
powołania nowego składu komisji konsul-
tacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac 

 
2010-07-22: 

 
15831/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Annie Borkowskiej – dyrektorowi Gdyń-
skiego Centrum Innowacji, jednostki bu-
dŜetowej Gminy Miasta Gdyni, w zakresie 
podpisania umowy na wykonanie robót bu-
dowlanych polegających na rozbudowie 
Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego - etap 3 i 4 

 
2010-07-27: 

 
15832/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-

wania, holowania i parkowania pojazdów 
15833/10/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie 

określenia struktury wewnętrznej wydzia-
łów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni 

15834/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Komierowskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

15835/10/V/M - podpisania aneksu do umowy z 
dnia 19 maja 2010 roku pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Agencją Rozwoju Gdyni sp. 
z o.o. 

15836/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nasadzeń na nieruchomości w celu 
określenia wartości rynkowej wraz z inwen-
taryzacją gatunku drzewostanu 

15837/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup i dostar-
czenie zdjęć fotograficznych do publikacji 
w folderze dotyczącym rezerwatu przyrody 
„Kępa Oksywska” 

15838/10/V/M - remontu placu zabaw połoŜonego w 
obrębie ul. Komandorskiej 18-20 i ul. Mor-
skiej 107 w Gdyni 

15839/10/V/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdynia a Parafią Rzymskokato-
licką p.w. Św. Michała Archanioła w Gdyni 
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15840/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010roku 

15841/10/V/R - zawarcia umowy najmu nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni przy ul. Koperni-
ka na prowadzenie w niej rodzinnego do-
mu dziecka 

15842/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
15465/10/V/M na wykonanie oraz montaŜ 
wielkoformatowej reklamy Gdyni 

15843/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania projektu graficznego oraz druku 
broszury promującej The Culture 2011 Tall 
Ships Regatta 

15844/10/V/M - akceptacji treści umowy o współ-
pracy dotyczącej realizacji wydarzenia ar-
tystycznego pod nazwą „Chopin Tour - 
Przystanek Gdynia” 

15845/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania nadruku okolicznościowego na 
torbach do laptopa 

15846/10/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 

15847/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na wykonanie naprawy 
niecki zbiornika przelewowego w krytej 
pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy 
ulicy Stawnej 4/6 

15848/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na wykonanie robót 
związanych z realizacją zadania: „Budowa 
stadionu rugby z zapleczem socjalnym w 
Gdyni” 

15849/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Rozbudo-
wa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na 
odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej 
w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej” 

15850/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005r 
na wykonanie robót objętych Projektem 
,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w 
Gdyni – etap II’ 

15851/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla zmienionego 
zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmorskiego” 

15852/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

15853/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego UM Gdyni 

15854/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
miasta nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 
r. w sprawie ustalenia planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami 

15855/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na organizację spektakli teatralnych w 
Gdyni – w ramach XIV Międzynarodowego 
Festiwalu Szekspirowskiego 

15856/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizacje części 
artystycznej imprezy „Bezpiecznie nad wo-
dą" 

15857/10/V/O - zlecenia wykoszenia chwastów z 
terenów gminnych w trybie zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR 

15858/10/V/O - przyznania środków dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na realiza-
cję projektu „Gdynia Business Week” w 
ramach organizacji „Akcji Lato 2010” w 
gdyńskich placówkach oświatowych 

15859/10/V/R - złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni” 
ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2007-2013 

15860/10/V/R - powołania zespołu ds. realizacji 
projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni” 
oraz przyjęcia procedur wdraŜania projektu 

15861/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na aktualizację usług certyfikacyjnych 

15862/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia do 14.000 EUR na 
organizację imprezy plenerowej „Dzień bez 
Samochodu” i upowaŜnienia do podpisania 
umowy w tej sprawie 

15863/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację zlecenia w zakresie aktuali-
zacji mapy zasadniczej m. Gdyni, w opar-
ciu o materiały gromadzone w zasobie 
geodezyjno-kartograficznym Wydziału 
Geodezji, będące wynikiem prac geode-
zyjnych jednostek wykonawstwa geodezyj-
nego 

15864/10/V/U - akceptacji zmiany treści zarządze-
nia Nr 15757/10/V/U z 13.07.2010 r. doty-
czącego inwestycji pn: „Budowa oświetle-
nia z utwardzeniem nawierzchni ulicy 
Zbrojnej w Gdyni” 

15865/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z realizacją zadania pn: „Rozbu-
dowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz 
z przebudową kanalizacji deszczowej w 
ulicy Unruga w Gdyni” 

15866/10/V/U - dostawy i montaŜu kotła elektrycz-
nego do przegrzewu c.w. w okresie letnim 
dla potrzeb zadania pn: „Budowa sali gim-
nastycznej wraz z przebudową infrastruktu-
ry dla SP Nr 18 w Gdyni” 

15867/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na kolportaŜ ulotek 

15868/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/677/UI/224/W/2009 z dnia 20.10.2009r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy scieŜki ro-
werowej wzdłuŜ Bulwaru Nadmorskiego w 
Gdyni 

15869/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/526/UI/154/W/2009 z dnia 29.07.2009r. 
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na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
"Usprawnienie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR" 

15870/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania; "Regulacja rzeki Chy-
lonki na odcinku od torów PKP do ul. Hut-
niczej wraz z budową sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mi-
kołaja w Gdyni" 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [265] – 23.06.2010 – radny Marcin Horała – w 

sprawie opóźnienia przebudowy skrzyŜowania 
ulic Morskiej i Kartuskiej – odpowiedź 
08.07.2010. 

2. [266] – 23.06.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie sposobów uspokojenia ruchu na ul. 
Nowodworskiego – odpowiedź 09.07.2010. 

3. [267] – 23.06.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wymiany azbestowych rur wodocią-
gowych dostarczających wodę dla mieszkań-
ców ulicy Nowodworskiego – odpowiedź 
08.07.2010. 

4. [268] – 23.06.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie podłączenia do wodociągu wszystkich 
domów przy ul. Jaskółczej – odpowiedź 
08.07.2010. 

5. [269] – 23.06.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zmiany organizacji parkowania na ul. 
Starogardzkiej (odcinek od skrzyŜowania z ul. 
Wejherowską i Gniewską) – odpowiedź 
13.07.2010. 

6. [270] – 09.07.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie dyskryminacji osoby niepełno-
sprawnej, p. M.RoŜek, w procedurze wysiedle-
nia do lokalu socjalnego – odpowiedź 
22.07.2010. 

7. [271] – 09.07.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie respektowania prawa osoby niepeł-
nosprawnej do zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju w ofercie najmu lokalu socjalnego – 
odpowiedź 22.07.2010. 

8. [272] – 09.07.2010 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zasiedlenia mieszkań po eksmisjach 
i w tym lokalu przy ul. Steyera 1c/12 w Gdyni 
– odpowiedź 19.07.2010. 

9. [273] – 23.07.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie wskazania potencjalnych lokalizacji 
dla instalacji przemiennika UKF FM dla gdyń-
skich krótkofalowców – odpowiedź 
30.07.2010. 

10. [274] – 27.07.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie terminu instalacji urządzeń zaba-
wowych u zbiegu ulic Marzanny i OkręŜnej – 
odpowiedź 10.08.2010. 

11. [275] – 27.07.2010 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie budowy ronda na skrzyŜowaniu ul. 
Dulina, Staniszewskiego i Chwarznieńskiej – 
odpowiedź 09.08.2010 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 
17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III 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: 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji:   
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


