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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 40 

22 października 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 21.10.08, godz. 14.30. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 18 września: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 

stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miasta : 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 21 i 27 sierpnia 2008r. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 

Ad. 1 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wydawania  nowych licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówkami na 2009 rok – projekt 

zawarty w Aneksie do porządku obrad XXIII Sesji RMG 

Wynik głosowania  7/0/0 

Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 

– p.Bartosz Bartoszewicz omówił projekt uchwały /Druk 

4.2/  w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum 

Innowacji 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

Ad. 2 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji Samorządności 

Lokalnej i Bezpieczeństwa z dnia: 

 21 sierpnia 2008 - wynik głosowania 7/0/0, 

 27 sierpnia 2008 - wynik głosowania 6/0/1. 

Ad. 3 

Pozytywnie zaopiniowano prośbę komendanta Straży 

Miejskiej o poparcie przyznania Straży Miejskiej na rok 

2009 dodatkowych /poza limitem/ środków w wysokości 

400.000 zł na zakup 6 pojazdów służbowych oraz 

200.000 zł na modernizację i unowocześnienie systemu 

łączności  bezprzewodowej. 

Ad. 4 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia  : czwartek przed  

Sesją RMG w październiku  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 23 września: 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą 
sesję. 

3. Prezentacja założeń do Studium 

Komunikacyjnego Śródmieścia Gdyni.  

Ad. 1. Wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Polityki 

Gospodarczej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska otworzył i prowadził Zygmunt 

Zmuda – Trzebiatowski. Porządek obrad na wniosek 

Wiceprzewodniczącego Komisji SiPG Marka 

Zabiegałowskiego został przyjęty bez uwag. 

Ad. 2.  

• Projekt uchwały w sprawie wydawania nowych 

licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką na 2009 rok, zawarty w aneksie do 

porządku sesji przedstawił Dyrektor Jerzy 

Zając. Konieczność podjęcia uchwały wynika z 

ustawy o transporcie drogowym, która obliguje 

rady gmin do określenia limitu wydawania 

nowych licencji na przewóz taksówkami na 

każdy rok kalendarzowy. Zrzeszenia 

taksówkarzy poproszone o opinie w 

przedmiotowej sprawie dążą do ograniczenia 

ilości nowych licencji (np. 10 szt. nowych) 

natomiast Federacja Konsumentów uważa, że 

sprawę powinno regulować lokalne 

zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności. 

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie 

limitu 200 nowych licencji na rok 2009. Opinia 

pozytywna: 5/0/0. 

• Kolejny projekt uchwały w sprawie powołania 

Gdyńskiego Funduszu Filmowego omówił 

Naczelnik Wydziału Kultury Włodzimierz 

Grzechnik. Obok utworzenia samorządowego 

funduszu wspierającego rodzimą produkcję 
filmową i wykorzystywania filmowego 

potencjału Miasta Gdyni, uchwała zmienia 

również statut Centrum Kultury w sposób 

umożliwiający tej miejskiej instytucji 

zarządzanie funduszem. Uchwała określa 

minimalną kwotę dotacji podmiotowej z 

budżetu gminy Gdynia w kwocie 700 tyś. zł. 

Fundusz rozpocznie „działalność” z 2009 r. 

Opinia pozytywna: 5/0/0. 

• Wiceprezydent Michał Guć wprowadził 

radnych w treść projektu uchwały w sprawie  

zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji 

(doprecyzowanie zakresu działania jednostki, 

przeformułowanie zapisów dotyczących 

organizacji, w tym: wprowadzenie 

kadencyjności zatrudnienia Dyrektora GCI). 

Opinia pozytywna: 7/0/0. 
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• Projekty uchwał w sprawach dot. obrotu 

nieruchomościami zreferował Wiceprezydent 

Bogusław Stasiak, po czym przystąpiono do 

głosowania: 

� wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod 

drogę publiczną – ul. Śliska – opinia 

pozytywna: 6/0/0; 

� wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo - opinia 

pozytywna: 7/0/0; 

� wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 

nieruchomość stanowiącą własność osób 

fizycznych - opinia pozytywna: 7/0/0; 

� wyrażenie zgody na wynajem na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego – baru gastronomicznego, 

stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Morskiej 97. Najemcą 
będzie Gdyńska Spółdzielnia Socjalna 

„PROMYK”, która powstała w celu 

przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, osób które mają 
trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz w 

celu umożliwienia osobom bezrobotnym 

aktywizacji zawodowej (dot. również osób 

niepełnosprawnych). Miasto sfinansowało 

remont obiektu, czynsz jest symboliczną opłatą.   
Opinia pozytywna: 7/0/0. 

• Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekty 

uchwał w sprawie: 

� uchwalenia „Programu ochrony środowiska 

wraz z planem gospodarki odpadami na lata 

2008 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011 – 2014 dla Miasta Gdyni” – opinia 

pozytywna: 4/0/0. 

� 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 - opinia 

pozytywna: 4/0/0. 

Ad. 3. Prezentację założeń do Studium 

Komunikacyjnego Śródmieścia Gdyni przedstawili 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Marek 

Karzyński oraz dr Lech Michalski i Paulina Gołębiowska. 

Dyr. M. Karzyński omówił kolejno Studium ruchu 

parkingowego w Śródmieściu Gdyni prezentując wyrys 

ze stanu zaawansowania i programu opracowań 
planistycznych wg stanu na 1.09.2008r., następnie cele 

studium komunikacyjnego, uwarunkowania wynikające z 

polityki przestrzennej Miasta i zasad zrównoważonego 

rozwoju. W tym miejscu zaprezentowany został przykład 

urbanistycznego rozwiązania zastosowanego we 

Freiburgu (Niemcy). Na osiedlu Vauban (w kraju gdzie 

jest teraz ok. 43 milionów samochodów!), mieszka  5 

tysięcy mieszkańców w 2 tys. mieszkań (obszar 38 ha). 

Ograniczono szybkość na ulicach do 5 km/h, czyli do 

szybkości z jaką porusza się pieszy. Tereny i miejsca do 

parkowania na zewnątrz domów są zamienione na place 

zabaw, ogrody i boiska (cisza, czyste powietrze i 

bezpieczeństwo). Osoby, które muszą używać 
samochodu mogą wykupić sobie miejsce na 

wielopiętrowym parkingu na obrzeżach dzielnicy, a 

rower to niemal synonim prestiżu, nowoczesnego, 

ekologicznego sposobu na życie. Ponadto zastosowano 

wiele proekologicznych rozwiązań przy budowie domów 

i pielęgnacji zieleni. Tymczasem w Gdyni zanotowano 

znaczący wzrost ilości samochodów osobowych, średni 

wiek samochodu to14,4 lata. Biorąc pod uwagę 
uwarunkowania transportowo – przestrzenne 

zaproponowano trzy warianty (koncepcje) 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdyni, 

które omówił dr Lech Michalski. Prezentacja zakończyła 

się krótką dyskusją na temat układu komunikacyjnego, 

łączącego transport zbiorowy i prywatny. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
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. 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 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 8 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w 

dniu 17 i 24 września 2008 r., 

3. Sytuacja w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 
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w placówkach opiekuńczych dla dzieci 

nadzorowanych przez MOPS 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

5. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. Obrady prowadził przewodniczący komisji 

Bogdan Krzyżankowski. Porządek obrad przyjęto bez 

zmian. 

Ad. 2. Protokoły zostały przyjęte bez uwag w 

głosowaniu: z dnia 17.09.08 – 6/0/0, z dnia 24.09.08 – 

6/0/0. 

Ad. 3. Przewodniczący komisji poinformował, iż zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami planowano zaproszenie 

pana Prezydenta Wojciecha Szczurka, który niestety 

przebywa na urlopie. Zaproszono do udziału w komisji 

Wiceprezydenta Michała Gucia, który nie przybył, a 

jedynie w dniu dzisiejszym przysłał  pismo – 

sprawozdanie z działalności Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie za miesiąc 

wrzesień. Sprawozdanie zawiera liczby osób 

skierowanych przez Instytucje i inne ośrodki pomocowe 

w Gdyni w miesiącu wrześniu 2008 r. oraz statystyczne 

sprawozdanie z działalności SOW (wrzesień). 
Przewodniczący zwrócił uwagę radnych na fakt, że 

kolejny raz pan wiceprezydent nie odpowiedział na 

zaproszenie komisji. Radny Bartosz Bartoszewicz 

wyjaśnił, że z informacji jakie posiada, bierze on  

aktualnie udział w innym spotkaniu. Ponadto zwrócił 

uwagę, że komisja została zwołana niezgodnie ze 

Statutem Miasta Gdyni, gdzie pominięty został wymóg 

wyznaczania terminu obrad z wyprzedzeniem co 

najmniej 5. dniowym. Jednocześnie potwierdził, że jego 

zdaniem temat , jakiego dotyczy posiedzenie komisji jest 

bardzo ważny i komisja powinna obradować. Na pytania 

radnych przewodniczący wyjaśnił, przyczynę 
nadzwyczajnego posiedzenia komisji. Radni stwierdzili, 

że czas obrad poświęcą na dyskusję i wymianę poglądów 

na zaplanowane tematy.  

Przewodniczący wyjaśnił, że oczekuje informacji na 

temat podjętych działań zabezpieczających dzieci przed 

aktami przemocy (molestowania), a także informacji na 

temat pracy terapeutycznej SOW. Po odczytaniu 

prasowego oświadczenia p. Wiceprezydenta M. Gucia, 

Przewodniczący komisji zauważył, że zawiadomienie 

prokuratury świadczy o bardzo poważnym potraktowaniu 

sprawy przez władze miasta. Jednak treść oświadczenia 

nie mówi nic o podjętych krokach dla wyjaśnienia, czy 

opisywane w liście superwizor J Zalewskiej Klóski 

zdarzenia miały miejsce, oraz o działaniach mających 

chronić dzieci przed ewentualnym dalszym 

krzywdzeniem, a tego przede wszystkim oczekują 
mieszkańcy.  Radni zapoznali się również z treścią 
oświadczeń, jakie zostały wręczone pracownikom SOW 

do podpisu (tu wątpliwości, czy taka metoda jest zgodna 

z prawem) oraz oświadczeniem zredagowanym i 

podpisanym przez personel ośrodka. Radny Jerzy Miotke 

stwierdził, że oświadczenie przez pracowników ośrodka 

(z dnia 2.10.2008 r.), iż „wykonują swoje obowiązki 

zawodowe z należytą starannością i zgodnie z etyką 
zawodu psychologa i psychoterapeuty, przepisami prawa 

pracy, obowiązkami wynikającymi z zakresu 

obowiązków oraz przepisami prawa (art. 304 kpk)” 

powinno być odpowiedzią na wątpliwości co do 

prawidłowego funkcjonowania ośrodka i podjętych 

działań. Radny Bartosz Bartoszewicz zwrócił się z 

pytaniem do Przewodniczącego Komisji Bogdana 

Krzyżankowskiego z pytaniem czy fragment artykułu 

„Dlaczego doszło do afery w Gdyni”, który pojawił się na 

łamach portalu gazeta.razem.pl w dniu 4.10.2008 jest w 

rzeczywistości jego autorstwem, co Przewodniczący 

potwierdził. Radny Bartosz Bartoszewicz stwierdził, że 

najważniejsze jest dobro dziecka. W chwili obecnej 

prokuratura przyjmująca zgłoszenie bada, czy doszło do 

przestępstwa i co z tego wynika. Po spotkaniu komisji w 

ośrodku z jego pracownikami miał wątpliwości dotyczące 

organizacji pracy. Uczucie manipulacji towarzyszy 

pojawiającym się doniesieniom prasowym i 

oświadczeniom, a wykorzystywanie tragedii dzieci jest 

nie do przyjęcia. Radna Danuta Reszczyńska 

przypomniała, że podczas odbytych wspólnie spotkań, 
pracownicy ośrodka nie podnosili problemu 

molestowania dzieci. Przy tak poważnych oskarżeniach 

na pewno są ustalone procedury. Radny Rafał Geremek 

nie rozumie eskalacji konfliktu. Komisja na prośbę 
terapeutów próbowała podjąć mediacje pomiędzy 

stronami – okazuje się, że nie udzielono radnym pełnych 

informacji. Pomimo, że zdaniem p. Wiceprezydenta i dyr. 

MOPS wypowiedzenia złożyli pracownicy, którzy nie 

chcieli podporządkować się wzmożonej dyscyplinie 

pracy, to obecna sytuacja wskazuje na zupełnie inne 

źródło konfliktu. Przewodniczący uważa, że autorytet 

terapeutów został podważony, co może wpłynąć na brak 

ich wiarygodności w postępowaniu o stwierdzenie faktu 

molestowania dzieci. Kontrole (9) jakie miały miejsce w 

ośrodku, nastąpiły po zgłoszeniu przez terapeutów do 

prokuratury faktu molestowania dzieci w jednej z 

placówek podległych MOPS. Radni zapoznali się z 

treścią pisma wystosowanego przez  Zespół 

Terapeutyczny SOW do marszałka Województwa 

Pomorskiego w sprawie m.in. nieprawidłowości 

postępowania w placówkach podległych MOPS. 

Odczytano również  pozytywną opinię Prezydenta MG z 

dnia 16.08.2007 r. o zespole terapeutycznym. Radny R. 

Geremek przypomniał, że terapeuci, którzy odeszli z 

SOW posiadali unikatowe wyszkolenie, zdobyte m.in. 

dzięki środkom miejskim i unijnym. Obecnie zostali 

zatrudnieni w analogicznym ośrodku wojewódzkim. 

Zdaniem radnej D. Reszczyńskiej można kierować dzieci 

na terapię do tego lub innych ośrodków, nie ma bowiem 

rejonizacji w tej dziedzinie. Radni wymienili 

wątpliwości, które z kolei zrodziły szereg pytań. 
Postanowiono ustalić listę pytań (załącznik nr 1 do 

protokołu) i przekazać panu Wiceprezydentowi M. 

Guciowi z prośbą o informacje. Lista zostanie 

zweryfikowana i zatwierdzona na kolejnym posiedzeniu 

komisji tj. 15.10.2008 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

Komisja Oświaty – 16 października: 
 

Porządek posiedzenia: 

1 Przyjęcie protokołu z wrześniowego posiedzenia 

komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 

XXIV Sesję RMG. 

3. Informacja nt. nagród przyznawanych nauczycielom i 

dyrektorom gdyńskich placówek oświatowych.  

4. Sprawy wniesione, wnioski.  

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. 

W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki oraz  

przedstawicielki NSZZ „Solidarność” i Związku 

Nauczycielstwa Polskiego.  

Ad 1.  
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Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.  

Ad 2.  

- Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w 

spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki omówił 

przyczyny proponowanych zmian, zgodnie z materiałem 

dołączonym do projektu uchwały.  

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała w kontekście 

budżetu o rozdysponowaniu między placówki oświatowe 

kwoty 1,5 mln. zł. zewnętrznych dotacji. Środki te 

przeznacza się przede wszystkim na wymianę okien (w 

ponad 50. gdyńskich szkołach wymieniono już wszystkie 

okna).  

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 2/0/1 

- Projekt uchwały w spr. wysokości i zasad ustalania 

opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka”…: 

Prezentująca projekt Wiceprezydent E. Łowkiel 

wyjaśniła, iż termin wniesienia pod obrady Rady Miasta 

przedmiotowego projektu wiąże się z przekonaniem, iż 
informacja o zmianach w opłatach winna dotrzeć do 

rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Wiceprezydent podkreśliła, iż gmina nie podnosiła opłat 

przez okres 5. lat.  

Projektodawcy proponują wykreślenie dotychczas 

obowiązującego zapisu, zgodnie z którym rodzice 

dziecka nie uczęszczającego do przedszkola przez okres 

1. miesiąca zwalniani byli z obowiązku realizacji opłaty. 

Taka regulacja generowała kłopoty finansowe 

przedszkoli. Ponadto  stwierdzono  nadużywanie przez  

rodziców możliwości, jakie dawał przedmiotowy zapis.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

- Projekt uchwały w spr. wysokości i zasad ustalania 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia w 2009 r.: 

Projekt omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Przyczyny wniesienia projektu do zaplanowanego 

porządku obrad RMG analogiczne do przedstawionych 

wyżej. 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

Ad 3.  

Na prośbę Przewodniczącej M. Borusewicz 

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała komisję o 

rodzaju i liczbie nagród przyznanych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej (6 nagród, w tym dwie 1-go stopnia 

i cztery 2-go stopnia oraz 50 medali Komisji Edukacji 

Narodowej), Kuratorium Oświaty (13 nagród) oraz 

Prezydenta Miasta Gdyni (57 nagród).   

Ponadto p. E. Łowkiel poinformowała o przyznaniu 

gdyńskim dyrektorom 2. tytułów Profesora Oświaty (na 

ogółem 9 tytułów przyznanych pedagogom w całej 

Polsce).  

Ad 4.  

Radny Mariusz Bzdęga podziękował Wiceprezydent E. 

Łowkiel za dostarczenie informacji nt. funkcjonowania w 

Gdyni doradztwa zawodowego, adresowanego do 

uczniów. 

Jednocześnie radny poprosił o dodatkowe, szczegółowe 

informacje dotyczące nast. kwestii: 

- Ilu uczniów skorzystało z usług Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej i jaki to stanowi procent ogółu 

gdyńskich uczniów? 

- Ilu uczniów skorzystało z warsztatów dotyczących 

kwestii wyboru zawodu i ile takich zajęć zorganizowano 

w minionym roku? 

Przewodnicząca M. Borusewicz poinformowała o 

zaproszeniu członków Komisji Oświaty do 

zorganizowania jednego z przyszłych posiedzeń na 

terenie Kolegium Kształcenia Ustawicznego.  

Jednocześnie Przewodnicząca zapowiedziała, iż jednym z 

zagadnień przyszłego posiedzenia będzie wytypowanie 

szkół, na terenie których – zdaniem członków komisji – 

winny odbyć się posiedzenia komisji.  Celem odbywania 

takich wyjazdowych posiedzeń będzie stwierdzenie, jakie 

inwestycje i remonty zostały w placówkach 

zrealizowane.  

Radna M. Borusewicz zwróciła się do Wiceprezydent E. 

Łowkiel z prośbą o dostarczenie członkom Komisji 

Oświaty imiennych zaproszeń na uroczystości związane z 

Dniem Edukacji.  

Ad 5.  

Termin kolejnego posiedzenia: 13 listopada b.r.; godz. 

14.30 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-10-03: 

7757/08/V/M ustaleniu ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. 

Orłowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w 

formie przetargu ustnego nieograniczonego 

 

2008-10-07: 

 

7759/08/V/O wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację rządowego wyrównania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 2008 r. 

"Aktywizacja jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych" 

7760/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości przyległycH 

 

7761/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości przyległycH 
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7762/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości przyległycH 

7763/08/V/P zakupu sprzętu do gry w BOCCIĘ 

7764/08/V/K kompensaty należności za lokal użytkowy 

położony przy ul. 3- go Maja 27-31 

7765/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

komputerowej w celu prowadzenia zajęć 
„Warsztaty Innowacyjne dla gimnazjalistów” 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 

Gdyni. 

7766/08/V/M zatwierdzenia wyników postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego do 

5.150.000 EUR na wykonanie remontu 

budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki 

i Wigury 14 

7767/08/V/M wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR 

na wykonanie remontu budynków i 

pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 

14 

7768/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Władysława IV 23 w Gdyn 

7769/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Władysława IV 23 w Gdyn 

7770/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Pawiej 13A w Gdyni 

7771/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7772/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7773/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/46/MGG/14/D/08 zawartej pomiędzy 

Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. 

o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - 

dz.nr 515/18 KM 70 

7774/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/48/MGG/15/D/08 zawartej pomiędzy 

Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. 

o ekspozycję reklamy przy ul. Janka 

Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51 

7775/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/49/MGG/17/D/08 zawartej pomiędzy 

Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem 

ekspozycję reklamy przy ul. 

Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25 

7776/08/V/M ustalenia warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w najem lokali 

użytkowych – garaży, stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni 

7777/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej 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 
7778/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7779/08/V/M określenia warunków dołączenia i wykazu 

nieruchomości gruntowej położonej w 

Gdyni, przy ul. Krzywoustego 

7780/08/V/M ustalenia jednolitego terminu trwania 

prawa użytkowania wieczystego gruntu 

położonego przy ul. Świerkowej 37 w Gdyni 

7781/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego z 

wolnej ręki na aktualizację projektu 

budowlanego i wykonawczego przebudowy 

układy drogowego Węzła Św. Maksymiliana 

wraz z budową tunelu drogowego pod Droga 

Gdyńską, torami SKM i PKP 

7782/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w gminnych 

lokalach mieszkalnych będących w zasobach 

Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 

w Gdyni 

7783/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6272/08/V/M 

dotyczącego wykonania dokumentacji 

technicznej na przebudowę kanalizacji 

sanitarnej na terenie nieruchomości przy Alei 

Jana Pawła II w Gdyni 

7784/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup usługi naprawy drukarki wierszowej 

7785/08/V/S akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy 

SK/1516/SI/26-W/2008 na zakup sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

7786/08/V/M wyrażenia zgody na użyczenie na okres 

jednego roku lokalu użytkowego przy ul. 

Warszawskiej 45 w Gdyni, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Gdyni 

7787/08/V/P ogłoszenia Konkursu Fotograficznego 

"Gdynia – tradycyjnie nowoczesna" oraz 

akceptacji treści regulaminu Konkursu 

7788/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

wykonania 10 sztuk flag gdyńskic 

7789/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 

dwustronicowej broszury z informatorem 

turystycznym i mapą Gdyni 

7790/08/V/M ustalenia warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na 

czas oznaczony - okres 15 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Derdowskiego w Gdyni 

7791/08/V/P dofinansowania realizacji projektu 

multimedialnego pt. „Prom”, autorstwa 

gdyńskiego artysty Marka Zygmunta 

7792/08/V/P promocji Gminy przy realizacji reportażu z 

planu zdjęciowego filmu „Miasto z morza” 

7793/08/V/S wyrażenia zgody na zakup chłodziarki i 

kuchenki mikrofalowej dla Straży Miejskiej 

o wartości do 14.000 EUR 

7794/08/V/S wyrażenia zgody na wymianę uszkodzonej 

kraty antywłamaniowej oraz konserwację 
krat i rolet znajdujących się na stanie UMG o 

wartości do 14.000 EUR 

7795/08/V/S zmiany zarządzenia 4714/08/V/S 

dotyczącego opłaty abonamentowej za 

usługę dostawy programów telewizji 

cyfrowej w Urzędzie Miasta Gdyni 
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7796/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie nadzoru 

autorskiego nad realizacją inwestycji pn. 

"Adaptacja pomieszczeń parteru pawilonu C 

ZS Nr 10 przy ul. Staffa 10 dla potrzeb 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Gdyni" 

7797/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 r. 

7798/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków z budżetu Miasta na wykonanie 

projektu kiosków na terenie Gdyni 

7799/08/V/P zawarcia aneksu nr 2 do umowy 

SK/527/OK./23-W/2008 na organizację 
pięciu spektakli Teatru Gościnnego; Małe 

formy z wielkimi aktorami 

7800/08/V/S wyrażenia zgody na zakup kolektorów do 

odczytu kodów kreskowych środków 

trwałych Urzędu Miasta Gdyni 

7801/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 

2008 

7802/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 

08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 

2008 rok 

7803/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 

08.01.2008 r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

7804/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/304/UP/74/W/2008 z 05.05.2008 r. na 

wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku 

Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników 

retencyjnych 

7805/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. 

„Przebudowa skrzyżowania ulic: 

Wielkokackiej, Chwarznieńskiej, Rolniczej i 

Małokackiej w Gdyni” 

7806/08/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 „Przebudowa ul. Wzgórze 

Bernadowo w Gdyni” 

7807/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizację i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną „Budowa 

oświetlenia schodów przy ul. Sucharskiego 

w Gdyni” 

7808/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/468/UP/130/W/2008 z dnia 5 sierpnia 

2008 r. na opracowanie „Analizy kosztów i 

korzyści” oraz wniosku aplikacyjnego wraz z 

w wymaganym załącznikiem „Rezultaty 

studium wykonalności” dla przedsięwzięcia 

pn: „Usprawnienie ruchu transportu 

miejskiego w obszarze centralnym z 

zastosowaniem Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania 

transportem publicznym” 

7809/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/316/UI/54/W/2008 z 20.05.2008 r. na 

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w 

Gdyni 

7810/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia 

Oksywie w ramach konkursu „Kultura w 

dzielnicy” 

7811/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia 

Oksywie w ramach konkursu „Kultura w 

dzielnicy” 

7812/08/V/P druku plakatów informujących o gdyńskich 

krytych pływalniach oraz o obchodach „Dni 

Papieskich” 

7813/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/125/OK/2/W/2008 z dnia 27 lutego 2008 

r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Stowarzyszeniem A Kuku Sztuka 

7814/08/V/R wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 

1.10.2008 r. umowy użyczenia MG nr 

1/2002 z 7 lutego 2002 r. przedmiotem której 

jest zabudowana nieruchomość stanowiąca 

własność Gminy Miasta Gdyni położona w 

Gdyni przy ul. Leszczynki 153 

7815/08/V/R użyczenia nieruchomości położonej przy ul. 

Leszczynki 153 

7816/08/V/S wyrażenia zgody na powołanie komisji 

przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego do 206.000 EUR na 

dostawę samochodu osobowego dla UM 

Gdyni 

7817/08/V/S zmiany zarządzenia nr 7656/08/V/S z 

23.09.08 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

usunięcie awarii rolety aluminiowej z 

napędem elektrycznym w sali posiedzeń UM 

Gdyni 

7818/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie systemu 

alarmowego pomieszczeń remizy strażackiej 

w Gdyni Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 o 

wartości do 14.000 EUR 

7819/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego na wymianę bramy garażowej w 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

7820/08/V/M źródeł finansowania kosztów zawarcia aktu 

notarialnego zamiany nieruchomości 

pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobą 
fizyczną 

7821/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie 

ścieżek rowerowych na terenach leśnych 

7822/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na wykonanie gdyńskich kalendarzy 

książkowych na 2009 r. 

7823/08/V/O przystąpienia do ogólnoeuropejskiej 

kampanii „Europejska Noc bez Wypadku” 

oraz zleceni organizacji pozarządowej 

realizację zdania w ramach postępowania o 

zamówienie publiczne 

7824/08/V/M zatwierdzenia wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na „Przebudowę budynku 

przy ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni” 

 

2008-10-09: 
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7825/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

dobowych pomiarów natężenia ruchu w 

przekrojach ulic przed przejazdami 

kolejowymi w Gdyni, upoważnienia do 

podpisania umowy w tej sprawie 

7826/08/V/O organizacji wręczenia Nagród Prezydenta 

Miasta Gdyni 

7827/08/V/O rozwiązania umowy za porozumieniem 

stron 

7828/08/V/O zatwierdzenia wyników postępowania o 

wartość do 14.000 EUR na organizację 
kampanii lokalnej „Lokal bez papierosa – 

Dzień bez papierosa w Gdyni” 

7829/08/V/O zmian w zarządzeniu nr 1837/07/V/O oraz 

zawarcie aneksu do umowy 

7830/08/V/R wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do 

umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta 

Gdyni a Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży „VITAVA” w Gdyni oraz 

Fundacją „Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości w Warszawie 

7831/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

budowlanego i wykonawczego budowy 

parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni 

7832/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 

ul. Krętej w Gdyni 

7833/08/V/U zmiany zarządzenia nr 5501/08/V/U z dnia 

18 marca 2008 roku dotyczącego wykonania 

nasadzeń zieleni 

7834/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. 

Kapitańskiej 27 w Gdyni 

7835/08/V/M wykonania prac remontowych kominów w 

budynkach mieszkalnych gminnych przy ul. 

Chwarznieńskiej 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 

26-28, ul. Chylońskiej 56 w Gdyni oraz 

przestawienia pieców w mieszkaniach 

należących do gminy 

7836/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 

Wzgórze Bernadowo 

 

2008-10-14: 

 

7837/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

SK/948/OK./76-W/2008 na wykonanie 

rzeźby przedstawiającej chłopca 

7838/08/V/P wykonania logo promującego aktywność 
osób niepełnosprawnych 

7839/08/V/K instrukcji obiegu dokumentów dotyczących 

środków trwałych w zakresie gruntów, 

budynków i lokali oraz obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej 

7840/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14000 EUR na wykonanie 

oceny konieczności zastosowania 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

Kartuska – Raduńska – Chełmińska w 

Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy 

w tej sprawie 

7841/08/V/R zawarcia umowy partnerskiej z Gminą 
Kosakowo dotyczącej ustanowienia zasad 

współpracy pomiędzy Urzędem Miasta 

Gdyni a Urzędem Gminy Kosakowo w 

zakresie wdrażania projektu pn.: „Efektywny 

Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie 

Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo 

7842/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 

zwycięzców VIII Konkursu 

Humanistycznego pn. „W kręgu kultury 

końca i przełomu wieków XIX/XX” 

organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w 

Gdyni 

7843/08/V/O dofinansowania zakupu sprzętu 

komputerowego oraz sprzętu i wyposażenia 

ruchomego dla Zespołu Szkół Specjalnych 

Nr 17 w Gdyni z okazji jubileuszu 60 – lecia 

placówki 

7844/08/V/O zakupu kserokopiarki dla Szkoły 

Podstawowej Nr 37 w Gdyni z okazji 

jubileuszu 45 – lecia placówki 

7845/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 

zwycięzców konkursów historyczno – 

literacko – plastycznych oraz kosztów 

organizacji konkursów związanych z 

obchodami w IX Liceum Ogólnokształcącym 

w Gdyni 90 – tej rocznicy odzyskania 

niepodległości 

7846/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

baletowej dla Fundacji „Gdyński Most 

Nadziei” w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Gdyni 

7847/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008r 

7848/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa na 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 

7849/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na 

uaktualnienie danych w programie do 

udostępniania aktów notarialnych 

7850/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

wykonanie projektu na remont wewnętrznej 

instalacji elektrycznej w Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Żwirki i 

Wigury 14 w Gdyni 

7851/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w gminnych 

lokalach mieszkalnych będących w zasobach 

Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 

w Gdyni 

7852/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy ul. Szarych Szeregów 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7853/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Biskupa 

Dominika 33A-35A 

7854/08/V/M ustalenia wykazu oraz warunków oddania 

na rzecz Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej w 

trybie bezprzetargowym w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości gruntowej 

położonej przy ulicy Powstania Śląskiego 

7855/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/47/MGG/16/D/08 zawartej pomiędzy 

Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. 
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o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - 

dz.nr 432/1 KM 75 

7856/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, 

druku folderu „Gdynia –Orłowo” 

7857/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 

EURO, na wykonanie fotografii barwnych 

do folderu „Gdynia-Orłowo” 

7858/08/V/P zakupu animowanych e-kartek 

7859/08/V/P uchylenia zarządzenia nr 7734/08/V/P 

dotyczącego organizacji wystawy z okazji 

50-lecia TVP Gdańsk 

7860/08/V/P dofinansowania wydania publikacji 

poświęconej realizacjom oświetleniowym 

nagrodzonym w konkursie na najlepiej 

oświetloną gminę i miasto 

7861/08/V/P zakupu telefonów dla potrzeb MCZK 

7862/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008roku 

7863/08/V/S wyrażenia zgody na zakup części 

zamiennych do kserokopiarki Canon 

7864/08/V/S wyrażenia zgody na zakup faksu laserowego 

Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni w 

2008 roku 

7865/08/V/S zakupu artykułów malarskich dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

7866/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Traugutta 2 w Gdyni 

7867/08/V/S wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR 

telefonów przemysłowych 

7868/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

dla miasta Gdyni 

7869/08/V/S wyrażenia zgody na wymianę pompy 

obiegowej układu instalacji c.o. znajdującej 

się w pomieszczeniu przy sali 105 w 

budynku UMG o wartości do 14.000 EUR 

7870/08/V/P dokonania zmian w Umowie Nr 

KB/202/PON/9/W/2008 zawartej dnia 

28.02.2008 r. pomiędzy Gminą Miasta 

Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka 

7871/08/V/S zmiany zarządzenia 6256/08/V/S 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.08 w 

sprawie konserwacji dźwigu osobowego w 

UMG o wartości do 14.000 EUR 

7872/08/V/P wszczęcia postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kwiatów na 

potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2009r 

7873/08/V/S zmiany Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Gdyni 

7874/08/V/S zmiany struktury wewnętrznej wydziałów i 

zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni 

7875/08/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 ,,Oświetlenie drogowe w ul. 

Bernadowskiej w Gdyni” 

7876/08/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 ,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. 

Zwycięstwa w Gdyni” 

7877/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót związanych 

z remontem dachu budynku biurowego ZCK 

położonego przy ul. Witomińskiej 

7878/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie robót 

na zadaniu: „Przebudowa części dachu 

Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 

7879/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie prac 

projektowych związanych z realizacją 
inwestycji pn.: „Przebudowa części dachu 

Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60 w 

Gdyni-Chwarznie” 

7880/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót 

objętych Projektem ,,Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’ 

7881/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7882/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Sambora /część działki nr 

797/96/ przeznaczonej do wydzierżawienia 

7883/08/V/M zmiany zarządzenia nr 14463/06/IV/M z 4 

lipca 2006 r. w sprawie porozumienia 

pomiędzy SM „Własny Dach” a Gminą 
Miasta Gdyni 

7884/08/V/S przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie 

Miasta Gdyni 

7885/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi 

dodatkowej w ramach realizowanego zadania 

polegającego na opracowaniu 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej 

w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej 

Nr 18 

7886/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/33/UP/7/W/2008 z 23 stycznia 2008 r. 

na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy 

zintegrowanego systemu zarządzania ruchem 

w Gdyni” 

7887/08/V/U zawarcia umowy w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków budowy dróg 

publicznych spowodowanej inwestycją 
niedrogową – budową budynku 

wielorodzinnego z podziemnym garażem 

wielostanowiskowym i infrastruktury 

towarzyszącej w Gdyni przy ul. Śniadeckich 

4 

7888/08/V/U wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości hipoteką w związku z 

zaliczkowym zwrotem podatku VAT za 

zakupy towarów i usług związanych z 

budową Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Gdyni 

7889/08/V/M zmiany użyczenia z Przedsiębiorstwem 

Budowlanym "Górski" Sp. z o.o 

7890/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Izabeli 

Albeckiej dyrektorowi jednostki budżetowej 

pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 
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7891/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Celestynie 

Skiba dyrektorowi jednostki budżetowej pn. 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 

7892/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Hannie 

Piech dyrektorowi jednostki budżetowej pn. 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 

7893/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa panu 

Remigiuszowi Kończykowi dyrektorowi 

jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom 

Dziecka Nr 4 

7894/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Alicji 

Wiaduch jednostki budżetowej pn. Rodzinny 

Dom Dziecka Nr 3 

7895/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Marii 

Kuklewicz dyrektorowi jednostki 

budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 

7896/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Mai Kabat-

Wójtewicz dyrektorowi jednostki 

budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z Radnych nie złożył 

interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

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:   22.10., godz. 11.30   

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  22.10., godz. 10.00     

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:    

Komisja Oświaty:  13.11., godz. 14.30   

Komisja Rewizyjna:   12.11., godz. 17.00 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:   

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:   

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i  

_____________________________________________ 

 

 


