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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 39 

10 października 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 09.10.08, godz. 14.30. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 9 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26 

sierpnia 2008 r. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 

Gdyni za I półrocze 2008 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz 

rodzajów i szczegółowości materiałów 

towarzyszących projektowi uchwały 

budżetowej. 

5. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad 

aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 

6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1. Po powitaniu przybyłych na komisje radnych i 

gości, przewodniczący komisji Marcin Wołek 

przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 

zmian. 

Ad. 2. Protokół został przyjęty bez poprawek. 

Ad. 3. Prof. Krzysztof Szałucki Skarbnik MG omawiając 

sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

stwierdził, że wydatki bieżące realizowane są na dobrym 

poziomie, natomiast majątkowe pozostają na nieco 

wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. W zakresie 

dochodów wynik 51,1% jest zadawalający. Dynamika 

wzrostu udziału z PIT jest niższa o 34,5 % w porównaniu 

z pierwszym półroczem 2007 r., na co wpływ ma 

wprowadzona przez Sejm ulga prorodzinna. Przewiduje 

się wykonanie wydatków inwestycyjnych do końca roku 

na poziomie ok. 86%. Struktura dochodów i wydatków 

budżetu jest prawidłowa. Silną stroną wykonania planu 

dochodów i wydatków jest m.in.: ściągalność podatków 

(wyjątkiem jest Stocznia Gdynia SA),  realizacja środków 

zewnętrznych, słabą – krok inwestycyjny. Zastanawiano 

się nad niską dynamiką wydatków planowanych przez 

rady dzielnic. Radny Jerzy Miotke upatruje przyczyn 

takiego stanu  w słabej współpracy wydziałów i referatów 

w realizacji inicjatyw rad dzielnic. Prof. Szałucki zwrócił 

również uwagę na konieczność dopracowania strategii 

planowania i wydatkowania środków przez dzielnice. Na 

wniosek przewodniczącego sprawozdanie zostało 

przyjęte w głosowaniu: 6/0/2. 

 Ad. 4. Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i 

szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 

uchwały budżetowej. Poproszony o opinię prof. K. 

Szałucki Skarbnik MG stwierdził, że najważniejsza jest 

sprawność przyjęcia budżetu w terminie grudniowym. 

Uważa, że możliwe jest procedowanie według 

przedstawionych w projekcie propozycji, ale wywołanie 

debaty na sesji może spowodować wydarzenia, których 

przez Wydział Budżetu nie będzie można opanować. 
Obawy wynikają z kontestowania przez radnych – 

pomimo wiedzy o prawidłowej polityce finansowej, np. 

wprowadzanych zmian do budżetu. Decyzja jednak 

należy do radnych. Uważa, że praca rady, w porównaniu 

do pierwszych kadencji, zorganizowana jest bardzo 

dobrze: pełne zapoznanie się i opiniowanie budżetu 

możliwe jest w komisjach, a powszechna dyskusja 

powinna być i jest  syntetyczna. Przewodniczący Rady 

Miasta dr Stanisław Szwabski poparł przedmówcę 
dodając, że każdy problem merytoryczny może być 
poruszony na posiedzeniu komisji. Podział tematyki na 

komisje nie narzuca żadnych ograniczeń. Dodał również, 
że Rada Miasta zyskuje pozytywny obraz w oczach 

mieszkańców i mediów. Radny Tadeusz Szemiot 

podkreślił, że główną treścią projektu uchwały jest obok 

terminowego przyjęcia budżetu, zapewnienie otwartości, 

poprzez ujawnienie wszystkich zgłaszanych na komisjach 

poprawek. Pan Szałucki wyjaśnił, że wszystkie wnioski 

składane przez komisje są spisywane, a o ostatecznym 

kształcie uchwały budżetowej decyduje Prezydent MG. 

Podkreślił różnice pomiędzy składanymi poprawkami a 

możliwościami ich wykonania. Radny Rafał Geremek 

podkreślił, że wskazane poprawki maja być głosowane 

podczas omawiania budżetu na sesji rady bez możliwości 

dyskusji. Istotne jest zrozumienie treści uchwały przez 

radnych, bez podziału na „branże” ustalone dla 

poszczególnych komisji (mocne i słabe strony budżetu). 

Uważa, że ważne jest poznanie motywów kształtowania 

budżetu w dziedzinach, w których dany radny nie 

uczestniczy (aspekt edukacyjny). Projekt uchwały 

zawiera zapisy o przyjęciu poprawek przez komisje, 

wzmocnienie roli komisji budżetowej, dokonanie selekcji 

wniosków przy wizji całego dokumentu. O roli radnych 

w kreowaniu budżetu w porównaniu do minionych 

kadencji rady mówił radny Jerzy Miotke, który na 

podstawie rozmów z zainteresowanymi nie widzi 

potrzeby przeprowadzania proponowanego pierwszego 

czytania.  

Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie 

stosunkiem głosów: 3/4/1. 

Rozwinęła się dyskusja nad dalszym losem projektu 

uchwały, w wyniku której stwierdzono brak 

szczegółowych zapisów regulujących procedowanie w 

podobnych przypadkach. Radny R. Geremek wystąpił do 

przewodniczącego RMG o próbę uregulowania tej 
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kwestii w regulaminie RMG. Przewodniczący Rady 

kończąc dyskusję wyjaśnił, że decyzję o dalszym 

postępowaniu podejmuje wnioskodawca. Autor projektu 

zwyczajowo decyduje o kształcie i terminie swojego 

projektu.  

Ad. 5. Aktualny stan prac nad realizacją „Strategii 

Rozwoju Miasta Gdyni” przedstawił Wiceprezydent 

Michał Guć. Omówił prace nad ostatnią nowelizacją 
dokumentu, zakres materiałów – podstaw i uzupełnień 
strategii w poszczególnych dziedzinach, zmian w 

przepisach wpływających na strategię oraz zmian dot. 

pojawienia się nowych możliwości. Radny Grzegorz 

Bonk zwrócił uwagę na konieczność opracowania 

studium bilansującego dotychczasową realizację strategii 

w różnych jej dziedzinach, jeszcze przed przystąpieniem 

do nowelizacji na lata kolejne. Wiceprezydent stwierdził, 

że stałe monitorowanie realizacji pozwala na sprawne 

opracowanie dokumentu wskazującego na stan obecny, 

dążenia i przewidywania zastosowania i planowania 

strategii. Zdaniem Przewodniczącego komisji tematyką 
kolejnych posiedzeń powinno być zapoznanie się z 

wybranymi obszarami z zakresu nowelizacji strategii, a 

także studium komunikacyjne Śródmieścia Gdyni oraz 

raport na temat przestrzeni w ujęciu strategicznym. 

Ad. 6. Przewodniczący zapoznał radnych z treścią pisma 

od Yacht Klubów, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła 

II w Gdyni. W imieniu klubów p. Zbigniew Tarała 

zwrócił się z prośbą o spotkanie z komisją w celu 

przedstawienia istotnych dla kształtowania polityki 

przestrzennej Rady Miasta Gdyni uwarunkowań 
związanych z dotychczasową działalnością gdyńskich 

klubów żeglarskich w odniesieniu do terenu 

użytkowanego przez kluby związanych. Wnioskodawcy 

zostali poproszeni o przygotowanie syntetycznej 

prezentacji jako materiału do dyskusji.  

Termin posiedzenia ustalono na 23 września 2008 r., 

godz. 16.00.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 23 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie projektów kierowanych na Sesję 
RMG. 

2. Prezentacja koncepcji wielofunkcyjnego 

centrum usługowo – administracyjnego w Gdyni. 

3. Wolne wnioski.  

4. Informacje 

Ad 1.  

Wszystkie niżej wymienione projekty uchwał 

prezentował Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad  RMG: 

4.5. – w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod drogę 
publiczną – ul. Śliska: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.6. – w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. 

Wzgórze Bernadowo: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.7. – w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

/…/ na nieruchomość stanowiącą własność osób 

fizycznych: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

4.8. – w spr. wyrażenia zgody na wynajem na czas 

nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu 

użytkowego  - baru gastronomicznego …: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

Ad 2.  

Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał na wstępie 

prezentacji, iż zapis w planie zagospodarowania 

przestrzennego obliguje inwestora do określenia formy 

architektonicznej dla obiektu biurowo – usługowego w 

drodze konkursu.  

Wiceprezydent zapoznał członków komisji z wymogami 

konkursowymi, poinformował o liczbie ofert, jakie 

wpłynęły po ogłoszeniu konkursu oraz liczbie ofert 

zakwalifikowanych przez komisję konkursową. 
Wiceprezydent podał skład komisji konkursowej 

zaznaczając przy tym, iż bardzo istotną rolę w pracach 

komisji odegrały ekspertyzy wykonane przez 

pracowników Politechniki Gdańskiej, których celem było 

stwierdzenie zgodności proponowanych rozwiązań z 

zapisami planu, generalnymi zasadami sztuki i 

najnowszymi trendami panującymi w światowej 

architekturze. 

Zdecydowaną większością głosów pierwsze miejsce zajął 
projekt gdyńskiego biura Art Deco.  

Wiceprezydent Stępa zaznaczył, że choć zlecenie dla 

zwycięskiego zespołu dotyczy jedynie budynku Urzędu 

Miasta, to warunki konkursu obligowały do opracowania 

koncepcji dla całego obszaru wokół budynku. Miało to na 

celu sprawdzenie, czy przyjęte przez projektantów 

założenia nie uniemożliwią zawarcia w przedmiotowym 

terenie innych, przyjętych w planie funkcji.  

Istotne jest, aby przyszłe zapewniło kompleksową 
obsługę mieszkańców w zakresie nie tylko urzędowym, 

ale i w sferze odpoczynku, rozrywki, itp. Wiceprezydent 

podkreślił, że rozwiązania nie dotyczące budynku urzędu 

nie będą obligowały przyszłego inwestora do ich 

zastosowania, natomiast z pewnością autorzy kolejnego 

projektu będą musieli wziąć je pod uwagę. 
Odpowiadając na pytanie radnego B. Krzyżanowskiego, 

Wiceprezydent wyjaśnił, iż docelowo przewiduje się 
zrealizowanie podziemnego parkingu pod całością 
zespołu, natomiast Miasto zrealizuje parking jedynie pod 

budynkiem urzędu.  

W związku z pytaniem radnego A. Bienia o stopień 
zróżnicowania rozwiązań proponowanych w 

poszczególnych projektach, Wiceprezydent omówił 

rozwiązania zastosowane w pracach wyróżnionych drugą 
i trzecią nagrodą. 
Ad 3.  

Radny B. Krzyżanowski wnioskował o opracowanie 

przez komisję propozycji zmian do Regulaminu Obrad 

RMG.  

Ad 4.  

Przewodniczący komisji, radny Marcin Horała, 

zaproponował zorganizowanie wspólnego z Komisją 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

wyjazdowego posiedzenia, którego celem byłaby 

wizytacja Eko Doliny.  

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 23 września: 
 
Było to posiedzenie wspólne z Komisją Strategii i 

Polityki Gospodarczej. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję RM, 
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2. Prezentacja Studium komunikacyjnego 

Śródmieścia. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

4.1 powołania Gdyńskiego Funduszu Filmowego; 

Projekt zreferował naczelnik W.Grzechnik. Opinia 

pozytywna – 7/0/0. Uchwała powinna wchodzić w życie 

z dniem 1 stycznia 2009 r. 

4.2 zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji; 

Projekt zreferował wiceprez. M.Guć. Opinia pozytywna – 

8/0/0 

4.3 uchwalenia „Programu ochrony środowiska 

wraz z planem gospodarki odpadami na lata 

2008 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011 – 2014 dla Miasta Gdyni” (tekst 

projektu przekazano P.T. Radnym z 

materiałami na poprzednią sesję) 
Projekt zreferowała wiceprez. E.Łowkiel. Opinia 

pozytywna – 7/0/0 

4.4 uchylenia statutu Żłobka „Niezapominajka” w 

Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr 

XIII/490/99 oraz zatwierdzenia nowego statutu 

Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni; 

Projekt zreferowała wiceprez. E.Łowkiel. Opinia 

pozytywna – 7/0/0 

4.5 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod 

drogę publiczną – ul. Śliska; 

Projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia 

pozytywna – 7/0/0 

4.6 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo; 

Projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia 

pozytywna – 8/0/0 

4.7 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 

nieruchomość stanowiącą własność osób 

fizycznych; 

Projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia 

pozytywna – 8/0/0 

4.8 wyrażenia zgody na wynajem na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego – baru gastronomicznego, 

stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Morskiej 97; 

Projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia 

pozytywna – 8/0/0 

Aneks: Projekty uchwał w sprawach: 

1. wydawania nowych licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką na 2009 rok. 

Projekt zreferowali dyrektor J.Zając i naczelnik 

M.Umławska. Miasto Gdynia przyjęło zasadę pełnego 

urynkowienia tej branży – stąd zwiększenie limitu 

nowych licencji do tak wysokich, niemal abstrakcyjnych 

rozmiarów. Opinia pozytywna – 6/0/0 

Ad. 2 

Przygotowywane studium komunikacyjne dla 

Śródmieścia przedstawili dyrektor BPP, M.Karzyński, 

P.Gołębiowska z BPP oraz p. L.Michalski, jeden z 

autorów studium. 

Najbardziej nurtujący jest problem parkowania w 

śródmieściu. Niezależnie od ilości miejsc parkingowych 

zawsze będzie ich brakowało, ale z drugiej strony 

zapotrzebowanie zmniejszy się po wybudowaniu kolei 

metropolitalnej. W tej chwili Gdynia osiągnęła ilość 500 

samochodów na 1000 mieszkańców; to tyle co średnia 

europejska, dużo więcej od średniej krajowej. Obecnie w 

śródmieściu jest 3,5 tys. miejsc parkingowych a może 

powstać kolejne 3,5 tys. 

Sytuacja z parkowaniem poprawi się po wprowadzeniu 

przemyślanego systemu park-and-ride. 

Zdaniem r. I.Bekisza dobrym rozwiązaniem byłaby 

budowa parkingów wielopoziomowych, ale miasto nie 

chce w nie inwestować. 
Do dyskusji na temat studium będzie można wrócić w 

połowie listopada. 

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 24 września: 
 
Nadzwyczajne posiedzenie komisji zostało zwołane w 

celu zaopiniowania kandydatur na lekarza roku. 

Członek komisji, pan Sławomir Kwiatkowski, 

przedstawił sylwetkę dra Piotra Komarnickiego. Komisja 

jednogłośnie (6/0/0) postanowiła nominować dra 

Komarnickiego do Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni dla 

Pracowników Gdyńskiej Służby Zdrowia. 

Przewodniczący Komisji przekazał zaproszenie do 

udziału w konferencji „Wybrane problemy związane z 

piciem alkoholu”, która odbędzie się 16 października 

2008 r. we Franciszkańskim Centrum Kultury w Gdyni. 

______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 24 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

powołania Gdyńskiego Funduszu Filmowego. 

5. Sprawy wniesione. 

Ad. 2. 

Do protokołu uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Porządek przyjęto. 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie powołania Gdyńskiego 

Funduszu Filmowego przedstawiła p. Karin Moder – 

Wydział Kultury. Celem projektu jest wspieranie 

rodzimych produkcji filmowych przez samorząd. 

Komisja jednogłośnie (4/0/0) pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt. 

Ad. 5 

Nie ustalono terminu następnego spotkania. 

______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 7 października: 

 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w budującej się 
hali sportowo-widowiskowej. W spotkaniu uczestniczyli: 

wiceprez. Marek Stępa, kierownik budowy hali, p. 

M.Szlemińska, z-ca dyrektora Mariusz Machnikowski, 

przedstawiciele GOSiR oraz radni. 

Planowanym terminem zakończenia budowy hali jest 20 

listopada i, wedle oświadczenia p. Szlemińskiej, nie 

będzie już negocjacji w kwestii przedłużenia terminu. 
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Jeśli wykonawca nie dotrzyma terminu, zostaną mu 

naliczone kary umowne. 

Podniesiono kwestię awaryjnego dojazdu do hali od 

strony ul. Wileńskiej. Jest to droga gruntowa i nie 

przewiduje się jej utwardzania, jednak dobrze byłoby 

obniżyć krawężnik, aby samochody mogły w razie 

konieczności tamtędy przejechać.  
Wewnątrz hali i w pomieszczeniach socjalnych, w 

szatniach, w holach, trwają prace wykończeniowe. Wiele 

wyposażenia zostało już zakupione i złożone w 

magazynach. Wszystkie urządzenia są odpowiedniej 

jakości – nie ma ryzyka, że z powodu wad wyposażenia 

hala nie zostanie dopuszczona do rozgrywek. Hala 

otrzyma certyfikat na 5 tys. widzów; trwa już montaż 
krzesełek. 

Trwa montaż armatury w łazienkach, szatniach i 

pomieszczeniach socjalnych, prace wykończeniowe w 

korytarzach. W ciągu kilku dni zostanie podpisana 

umowa na dostawę i montaż mebli. 

Pomieszczenie przewidywane na siłownię dla 

zawodników jest zbyt małe i ma bardzo nisko 

umieszczony sufit – istnieje obawa, że nie będzie mogło 

pełnić tych funkcji. Członkowie komisji sugerowali, aby 

pomieszczenie to przeznaczyć na inne cele. 

W miarę możliwości jak najszybciej należałoby zakupić 
2 wózki widłowe (sztaplarki). Komisja Sportu uznała, że 

w razie potrzeby doposażania hali będzie składać 
odpowiednie wnioski do Prezydenta Miasta. 

Następne posiedzenie – 21 października, godz. 15.30 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-09-23: 

 

7627/08/V/O przyznania nagrody 

Prezydenta Miasta Gdyni na Biennale 

Grafiki Cyfrowej 

7628/08/V/O dofinansowania wydania 

jubileuszowego albumu z okazji 50-lecia 

TVP SA Oddział w Gdańsku 

7629/08/V/U zatwierdzenia wyniku 

negocjacji w trybie zamówienia z 

wolnej ręki na opracowanie: 

„Wielobranżowej koncepcji i 

wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budynku 

Urzędu Miasta Gdyni w rejonie Skweru 

Plymouth” 

7630/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

opracowanie projektu nasadzenia zieleni 

na skarpie zlokalizowanej na wysokości 

budynku  Orlicz Dreszera 26 

7631/08/V/U udzielenia zamówienia do 

14000 EUR na opracowanie aktualizacji 

raportu oddziaływania na środowisko 

dla inwestycji pn. „Przebudowa węzła 

Św. Maksymiliana wraz z budową węzła 

drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 

SKM i PKP” 

7632/08/V/U wystąpienia o decyzję 
pozwolenia na budowę kładki dla 

pieszych nad torami PKP i SKM oraz 

nad Drogą Gdyńską łączącej 

Al. Zwycięstwa z ul. Łużycką 
7633/08/V/U akceptacji wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego do 

206.000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy skrzyżowania ulic Morska 

– Kartuska w Gdyni wraz z 

modernizacją sygnalizacji świetlnej 

7634/08/V/O dofinansowania dla Zespołu 

Szkół Nr 15 kosztów związanych z 

przyjazdem uczniów i nauczycieli z 

polskiej szkoły średniej w Trokach 

(Litwa) do Gdyni 

7635/08/V/O udzielenia zamówienia 

publicznego do kwoty 14000 EUR na 

wykonanie domków dla bezpańskich 

kotów 

7636/08/V/O wyrażenia zgody na 

dofinansowanie zadania „Sprzątanie 

lasów na terenie Gdyni” 

7637/08/V/S zawarcia umowy najmu 

lokalu przeznaczonego na biuro Rady 

Dzielnicy Witomino Radiostacja 

7638/08/V/S lokalu dla Rady Dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino 

7639/08/V/M wszczęcia postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego do 

5.150.000 EUR na wykonanie remontu 

podjazdów dla niepełnosprawnych w 

NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy 

ul. Legionów 67 w Gdyni 

7640/08/V/M wykonania remontu 

budynku mieszkalnego przy ul. 

Chylońskiej 171c w Gdyni 

7641/08/V/M  wyrażenia stanowiska 

Gminy Miasta Gdynia przy 

podejmowaniu uchwał Wspólnoty 

Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Sandomierskiej 5 

7642/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7643/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7644/08/V/R upoważnienia do podpisania 

aneksu nr 3/2008 do umowy nr 

49/MOPS/2004 zawartej ze 

Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu 

„Cisza” z siedzibą w Gdyni dotyczącej 

określenia warunków i wysokości 

dofinansowania kosztów utworzenia i 

działalności warsztatu terapii zajęciowej 

7645/08/V/P organizacji IV Gdyńskich 

Targów Aktywnej Rehabilitacji 
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7646/08/V/P udzielenia zamówienia na 

organizację IV Gdyńskich Targów 

Aktywnej Rehabilitacji 

7647/08/V/S zakupu literatury  fachowej 

dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r. 

7648/08/V/U wystąpienia o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

inwestycji pn.: „Rozbudowa 

Pomorskiego Parku Naukowo – 

Technologicznego w Gdyni przy Al. 

Zwycięstwa 96/98” 

7649/08/V/S unieważnienia przetargu 

ofertowego na najem powierzchni w 

budynku UMG z przeznaczeniem na 

ustawienie bankomatu 

7650/08/V/M zmiany wykazu 

nr 374/08/V/M stanowiącego załącznik 

nr 1.1 do zarządzenia nr 7188/08/V/M 

7651/08/V/M zmiany zarządzenia 

nr 7415/08/V/M Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 02 09 2008 r. 

7652/08/V/P uruchomienia środków 

finansowych na Nagrodę im. Profesora 

Romualda Szczęsnego, przyznawaną 
przez Prezydenta Miasta Gdyni dla 

autorów najlepszych prac dyplomowych 

w zakresie nowych technologii, 

wykonanych na Politechnice Gdańskiej 

7653/08/V/M udzielenia zamówienia 

publicznego o wartości do 14.000 EUR 

na wykonanie wyceny zabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej przy 

ul. Redłowskiej w trybie z wolnej ręki 

7654/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

usług szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

7655/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

kserokopiarek Canon 

7656/08/V/S wyrażenia zgody na 

usunięcie awarii rolety aluminiowej 

7657/08/V/S zmiany Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni 

7658/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

materiałów biurowych do 14.000 EUR 

7659/08/V/P zakupu obrazów 

okolicznościowych przedstawiających 

pejzaże Gdyni 

7660/08/V/M udzielenia zamówienia  na 

naprawę i konserwację sprzętu 

komputerowego w Wydziale Geodezji 

7661/08/V/O przyznania dla Zespołu 

Szkół Budowlanych oraz VI Liceum 

Ogólnokształcącego środków na 

pokrycie kosztów związanych z 

pobytem w Gdyni laureatów XI 

Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno 

– Literackiego o Zbrodni Katyńskiej 

7662/08/V/O dofinansowania dla 

Gimnazjum Nr 2 kosztów pobytu w 

Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły 

Rödeby w Szwecji w ramach 

współpracy międzynarodowej 

7663/08/V/O sfinansowania organizacji 

uroczystości związanej z gdyńskimi 

obchodami Dnia Edukacji Narodowej w 

X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 

7664/08/V/O częściowego 

zrekompensowania kosztów dowozu 

dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie 

7665/08/V/O częściowego 

zrekompensowania kosztów dowozu 

dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 

Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego dla Dzieci i 

Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku 

7666/08/V/M zakupienia, do kwoty 

14.000 EUR, drzewców do flag 

7667/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w 

Gdyni ul. Płk.Dąbka 165A 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

7668/08/V/S udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup usługi trzyletniej 

aktualizacji platformy informatycznej 

firmy Bentley Systems 

7669/08/V/S projekt zarządzenia w 

sprawie uruchomienia środków 

finansowych w roku 2008 na dostawę 
mediów do pomieszczeń przy ul. 

Żeglarzy 7 w Gdyni, zajmowanych 

przez Straż Miejską  
7670/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

listew przypodłogowych o wartości do 

14.000 EUR 

7671/08/V/S wyrażenia zgody na zakup i 

montaż kasetonu z nazwą jednostki dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni 

Wiczlino o wartości do 14.000 EUR  

7672/08/V/R zawarcia umowy ze 

Stowarzyszeniem „Alter Ego” z 

Warszawy na przyjęcie do realizacji 

zadania „prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych osób i rodzin na terenie 

Gdyni  

7673/08/V/P sfinansowania wyjazdu  na 

doroczną konferencję Sail Training 

International  

7674/08/V/P udzielenia zamówienia 

publicznego na usługę tłumaczenia 

pisemnego z języka polskiego na język 

angielski 

7675/08/V/P udzielenia zamówienia 

publicznego na organizację pobytu w 

Gdyni delegacji oficjalnej z Karlskrony  

7676/08/V/P dofinansowania wydania 

„Słownika biograficznego dziennikarzy 
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i publicystów Pomorza 1945-2005” 

przez Stowarzyszenie Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej ZO 

Morskiego w Gdańsku  

7677/08/V/P wykonania projektu oraz 

druku broszury promującej działania 

gdyńskiego samorządu na rzecz ekologii 

7678/08/V/P udzielenia zamówienia 

publicznego na druk ulotek 

informacyjnych „Gdynia studentom”  

7679/08/V/U udzielenia zamówienia do 

14.000 EUR na wykonanie zmian 

programów sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach ulic: Unruga – 

Kwiatkowskiego, Kwiatkowskiego – 

przejście dla pieszych, Kwiatkowskiego 

– Płk. Dąbka w Gdyni i upoważnienia 

do podpisania umowy w tej sprawie  

7680/08/V/U  udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją inwestycji pn „Budowa ulicy 

Grodnieńskiej w Gdyni wraz z 

infrastrukturą techniczną”  

7681/08/V/U zmiany zarządzenia nr 

7298/08/V/U z 19 sierpnia 2008 r. w 

sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

wykonanie rozgraniczenia rzeki Kaczej 

/dz. 356, 3/5, obręb Wiczlino, działka nr 

36/2 obręb Kolonia/  

7682/08/V/U podpisania umowy z SKM 

w związku z realizacją inwestycji pn. 

„Budowa kładki dla pieszych nad torami 

PKP i SKM oraz nad Drogą Gdyńską 
pomiędzy Al. Zwycięstwa a ul. Łużycką  

7683/08/V/U  uregulowania opłaty z 

tytułu uzgodnienia dokumentacji 

dodatkowych przyłączy wpustów 

kanalizacji deszczowej w ulicy 

Grodnieńskiej w Gdyni  

7684/08/V/U  udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia 

parkingu i ulicy Orłowskiej  

7685/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

wykonanie pamiątkowej tabliczki dla 

zakończonego zadania: „Modernizacja 

przystani rybackiej w Gdyni Orłowie II 

etap”  

7686/08/V/U rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały 

Kack w Gdyni, terenu położonego na 

zachód od ul. Łęczyckiej  

7687/08/V/O akceptacji aneksu nr 1/2008 

do umowy z 18 kwietnia 2008 r. dot. 

przekazania dotacji dla niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej 

na realizację działań związanych z 

prowadzeniem niektórych zadań 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2008  

7688/08/V/M zmiany zarządzenia nr 

7446/08/V/M z 2 września 2008 r. w 

sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 

wykonanie ekspertyzy technicznej 

budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w 

Gdyni  

7689/08/V/M zatwierdzenia projektu 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 

Gdyni a Przedsiębiorstwem 

Specjalistycznym sp. z o.o. w upadłości 

oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta 

na wypłatę odszkodowania z tytułu 

przejętych z mocy prawa na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

drogowych  

7690/08/V/M  użyczenia nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Janka 

Wiśniewskiego 24 

7691/08/V/M określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta gdyni 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych przy ul. 

Białostockiej, będących w uzytkowaniu 

wieczystym osoby prawnej wraz z 

prawem własności budynku 

 

2008-09-30: 

 

7692/08/V/S wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę prasy 

codziennej i czasopism 

specjalistycznych dla Urzędu Miasta 

Gdyni 

7693/08/V/P zmiany zarządzenia nr 3875/V/2007/R 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie 

przystąpienia przez Urząd Miasta Gdyni 

do przygotowania edukacyjnego 

projektu badawczego „Miasto Gdynia w 

okresie II wojny światowej” 

7694/08/V/U akceptacji umowy służebności 

gruntowej 

7695/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie podziału 

geodezyjnego działki nr 480/50 

położonej przy ul. Św. Mikołaja 37 

7696/08/V/O dofinansowania zakupu nagród, 

medali i pucharów dla laureatów „IV 

Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno – Krajoznawczo – 

Ekologicznego o puchar Prezydenta 

Miasta Gdyni” i „IV Gdyńskiego 

Młodzieżowego Marszu na orientację o 
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puchar im. Wacława Jakubowskiego” 

organizowanego przez Szkołę 
Podstawową Nr 33 w Gdyni i Klub 

Turystyki Pieszej PTTK „Belfer” 

7697/08/V/O częściowego zrekompensowania 

kosztów dowozu dziecka 

niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi 

7698/08/V/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

powierzenie ” prowadzenia Schroniska 

dla Bezpańskich Zwierząt „Ciapkowo” 

w Gdyni ul. Małokacka 3A w czasie od 

01.01.2009r. do 31.12.1011r.” 

7699/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

wykonania znaczków metalowych z 

herbem Miasta Gdyni. 

7700/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy Placu 

Dworcowym w Gdyni-Chyloni 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7701/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7702/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonych pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia 

– Zachód rejon ulic: Suchej i 

Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej a docelowo 

pod drogę publiczną 
7703/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul .Manganowej 

przeznaczonej do wydzierżawienia na 

czas oznaczony - do 3 lat  

7704/08/V/M ustalenia warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Sochaczewskiej w Gdyni 

7705/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność   Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. 

Sochaczewskiej  w Gdyni przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

7706/08/V/M ustalenia warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 

Rdestowej w Gdyni 

7707/08/V/M zatwierdzenia projektu porozumienia 

oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu Miasta 

na wypłatę odszkodowania z tytułu 

przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości drogowej 

7708/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Inżynierskiej, przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 

lata 

7709/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Bernadowskiej , przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 

lata 

7710/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do zbycia w trybie bezprzetargowym 

przy ul. Chylońskiej, oraz nabycia na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej przy ul. 

Chylońskiej 

7711/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul .Manganowej 

29 przeznaczonej do wydzierżawienia 

na czas oznaczony - do 3 lat 

7712/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie auli 

szkolnej w zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 

7713/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7714/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Zielonej 

7715/08/V/O powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora VI liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni 

7716/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/593/UI/215/W/2007 na wykonanie 

projektu budowlanego i wykonawczego 

wraz z częścią kosztorysową budowy 

kanalizacji deszczowej w ul. Jana z 

Tarnowa 

7717/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

budowlanego dla zadania: „Budowa 

przyłącza i wypustów deszczowych na 

skrzyżowaniu ul. Ornej z ul. Goska 

7718/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR 

na wykonanie  zadania: „Wymiana 

oświetlenia w ul. Miętowej i il. 

Nowowiczlińskiej 

7719/08/V/U zawarcia umowy w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków budowy dróg 

publicznych spowodowanej inwestycją 
niedrogową – budową hali produkcyjno 
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– magazynowej z częścią socjalno – 

biurową na działce położonej przy ul. 

Hutniczej 

7720/08/V/M wystąpienia o wydanie decyzji o 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na „Rozbudowę Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Gdyni” 

7721/08/V/S wyrażenia zgody na zakup materiałów 

wykończeniowych do nowej wykładziny 

o wartości do 14.000 EUR 

7722/08/V/S wyrażenia zgody na zakup artykułów 

AGD dla Straży Miejskiej o wartości do 

14.000 EUR 

7723/08/V/U uregulowania należności za 

wyłączenie z rolniczego użytkowania 

gruntu rolnego, przeznaczonego pod 

budowę odcinka ul. Grodnieńskiej w 

Gdyni 

7724/08/V/S zmiany zarządzenia nr 592/08/V/S 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 

stycznia 2008 r. 

7725/08/V/S zakupu akcesoriów samochodowych 

na potrzeby samochodów służbowych 

Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację 
wyboru oferenta 

7726/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w 

Gdyni przy ul. Bsmańskiej 120 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

7727/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

7728/08/V/O zmiany zrządzenia nr 838/07/V/0 oraz 

zawarcia aneksu do umów 

7729/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie materiałów promocyjnych 

miasta 

7730/08/V/S wypłaty ekwiwalentu za udział w 

akcjach ratowniczo–gaśniczych dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

7731/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

7732/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie 

ustalenia układu wykonawczego 

budżetu miasta Gdyni na rok 2008 

7733/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie 

ustalenia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budżetu miasta 

Gdyni na rok 2008 

7734/08/V/P organizacji wystawy z okazji 50 – 

lecia TVP Gdańsk 

7735/08/V/U zawarcia umowy w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków budowy dróg 

publicznych spowodowanej inwestycją 

niedrogową – budową budynku 

wielorodzinnego z usługami przy ul. 

Sojowej w Gdyni i upoważnienia do 

podpisania ww. umowy 

7736/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na zmianę 
programu sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic Morska-Grabowo w 

Gdyni /polegającą na wydłużeniu czasu 

przejścia pieszych przez ul. Morską 
7737/08/V/U rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 

5.150.000 EUR na wybór wykonawcy 

roboty budowlanej objętej zadaniem: 

„Budowa kładki dla pieszych nad torami 

PKP/SKM i Drogą Gdyńską” 

7738/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy 

zadania: „Budowa oświetlenia schodów 

przy ul. Sucharskiego w Gdyni” 

7739/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa 

ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej 

przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej 

w Gdyni” 

7740/08/V/U zatwierdzenia wypłaty zasądzonej 

wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni  

7741/08/V/R akceptacji aneksu nr 4/2008 do 

umowy KB/11/MOPS/2007 w sprawie 

prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych w Gdyni na bazie 

obiektów przy ul. Maciejewicza 11 

7742/08/V/R zawarcia umowy z Chrześcijańskim 

Stowarzyszeniem Dobroczynnym w 

Kluczach, Oddział Gdynia na przyjęcie 

do realizacji zadania: „prowadzenie 

schroniska z funkcją interwencyjnego 

punktu noclegowego dla osób w stanie 

nietrzeźwości i upojonych alkoholem 

przebywających na terenie Gdyni 

7743/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR 

druku broszury „zaproszenie do 

współpracy The Tall Ships’ Races 2009 

Gdynia” 

7744/08/V/M zmiany zarządzenia nr 7689/08/V/M 

w sprawie zatwierdzenia projektu 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 

Gdyni a Przedsiębiorstwem 

Specjalistycznym sp. z o.o. w upadłości 

oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta 

na wypłatę odszkodowania z tytułu 

przejętych z mocy prawa na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

drogowych 

7745/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
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niezabudowanej ozn. na km 36, jako 

działki nr 594/1, 594/2, 595 i 596 

przeznaczonych pod rozbudowę ulicy 

Chwarznieńskiej wraz z jej 

przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej 

w Gdyni /droga średnicowa 

7746/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 44, jako 

działka nr 35/12 przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia-Zachód, rejon ulic Suchej i 

Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

pod drogę publiczną 
7747/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 22, jako 

działki nr 330/8, 330/9, 330/5 

przeznaczonych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo 

pod drogę publiczną 
7748/08/V/P uchylenia zarządzenia nr 7276/08/V/P 

w sprawie wynajęcia powierzchni 

wystawienniczej oraz udziału 

pracowników UM Gdyni w V 

Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 

Pozarządowych 

7749/08/V/P realizacji drugiej części projektu Rady 

Dzielnicy Gdynia Mały Kack pt. 

„Gdynia Morska i Bezpieczna” – w 

ramach konkursu „Bezpieczna 

dzielnica” 

7750/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację spotkania promującego 

regaty „The Tall Ships’ Races 2009” 

podczas dorocznej konferencji Sail 

Training International w Halifaksie 

/Kanada/ 
7751/08/V/P dofinansowania wydania albumu 

Kazimierza Kalkowskiego przez 

„Pracownię” sp. z o.o. 

7752/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM 

Gdyni w 2008 r  

7753/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie 

banerów z logo „Gdynia naturalnie” 

7754/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na publikację reklam i 

ogłoszeń prasowych w roku 2008 w 

„Gazecie Wyborczej” 

7755/08/V/O powołania komisji do zaopiniowania 

wniosków o przyznanie nagród 

prezydenta miasta Gdyni na 2008 rok 

dla pracowników gdyńskiej służby 

zdrowia 

7756/08/V/S akceptacji aneksu do umowy zawartej 

na wykonanie i montaż tablic 

informacyjnych dla rad dzielnic 

7757/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

wykonanie remontu podjazdu dla 

niepełnosprawnych w PL „Grabówek” 

przy ul. Ramułta 45 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [167] – 24.09.2008 – radny Arkadiusz Gurazda 

– w sprawie określenia zaawansowania prac 

dla inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. 

Chylońskiej i Północnej” – odpowiedź 
08.10.08. 

2. [168] – 24.09.2008 – radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie możliwości 

parkowania przy stacji SKM Gdynia-Redłowo 

– odpowiedź 09.10.08. 

3. [169] – 24.09.2008 – radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie basenu 

pływackiego przy SP 12 na Witominie, ul. 

Stawna – odpowiedź 09.10.08. 

4. [170] – 24.09.2008 – radny Marcin Horała – w 

sprawie możliwości zadrzewienie terenów 

zielonych pasa drogowego w okolicach 

skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodową 
Trójmiasta – odpowiedź 08.10.08. 

5. [171] – 24.09.2008 – radny Marcin Horała – w 

sprawie planowanej zabudowy działki przy ul. 

Chylońskiej 61 – odpowiedź 08.10.08. 

6. [172] – 24.09.2008 – radny Marcin Horała – w 

sprawie utwardzenia ul. Wawrzyniaka – 

odpowiedź 03.10.08. 

7. [173] – 24.09.2008 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie zainstalowania oświetlenia przy 

zbiegu ulic Demptowskiej i Zwierzynieckiej – 

odpowiedź 07.10.08. 

8. [174] – 24.09.2008 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie zainstalowania sygnalizacji 

świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. 

Jaskółczej  

9. [175] – 24.09.2008 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie stanu prawnego decyzji o przydziale 

mieszkań komunalnych w budynkach 

skomunalizowanych po 1945 roku – 

odpowiedź 08.10.08. 

10. [176] – 24.09.2008 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie nieruchomości przy ul. Puckiej 28 – 

odpowiedź 07.10.08. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 
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Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

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 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:      

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  22.10., przed sesją     

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:    

Komisja Oświaty:     

Komisja Rewizyjna:   12.11., godz. 17.00 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:  21.10., godz. 15.30, s. 104 

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:   

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny  15.10., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


