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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 45 

16 stycznia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 16.01.09, godz. 10.20. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 7 listopada: 
 
Połączone komisje spotkały się w Ekodolinie w 
ŁęŜycach, gdzie pani prezes Sabina Kowalska zapoznała 
gości ze specyfiką działania Ekodoliny, przekazała 
podstawowe informacje na temat zakresu działania, 
segregacji odpadów. 
Chęć spotkania z komisjami wyrazili równieŜ 
przedstawiciele organizacji ekologicznych, którzy 
zgłaszali zastrzeŜenia do lokalizacji wysypiska w 
ŁęŜycach w relacji do dzielnic mieszkaniowych Gdyni. 
Wysypisko połoŜone jest na wysokim wzniesieniu, co 
powoduje roznoszenie zapachów i części śmieci w stronę 
miasta. Niektóre kwatery wysypiska są nieszczelne, 
substancje toksyczne przenikają do gruntu. Goście 
sugerowali, aby znaleziono inną lokalizację wysypiska 
śmieci, nie tak blisko miasta. 
Prezes Sabina Kowalska szczegółowo przedstawiła 
zasady funkcjonowania Ekodoliny. Ekodolina 
funkcjonuje w oparciu o porozumienie społeczne, 
zawarte z mieszkańcami sołectwa ŁęŜyce. Porozumienie 
jest realizowane, wybudowano sporo obiektów dla 
mieszkańców, wielu z nich znalazło w Ekodolinie 
zatrudnienie. 
Codziennie do zakładu trafia ok. 650 ton odpadów. Od 
jakiegoś czasu zauwaŜalny staje się wzrost objętości przy 
tej samej masie. Obecna kwatera moŜe funkcjonować do 
2010/2011 roku, trwają przygotowania do budowy 
kolejnej. 99% odpadów niebezpiecznych podlega 
spalaniu, reszta nadaje się do recyklingu.  
Następnie dość szczegółowo omawiano zasady segregacji 
odpadów. Obecnie w mieście ustawia się 3 rodzaje 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, 
makulatura, plastiki. Nie wolno mieszać szkła z innymi 
rodzajami odpadów, bo szkło w transporcie się tłucze i 
potem nie ma jak odzyskać go z masy śmieciowej. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby sortowanie śmieci na 
mokre i suche, ale ta zmiana wymaga długotrwałej, 
spokojnej kampanii informacyjnej. 
W kolejnej części posiedzenia członkowie komisji 
zwiedzili teren Ekodoliny. 
___________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 19 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Realizacja inwestycji w roku bieŜącym. 
2. Stopień zaawansowania prac związanych z 

remontem obiektu Zespołu Szkół Nr 15. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 
4. Informacje. 

Ad 1.  
W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydent Marek Stępa 
i Naczelnik Wydziału Inwestycji Teresa Horiszna. 
Wiceprezydent zaznaczył, iŜ w prezentacji pani Teresy 
Horiszny nt. realizacji inwestycji nie będą zawarte 
informacje na temat finalnych kwot czy procentów 
wykonania. Takie  
informacje składane będą w marcu kolejnego roku. 
Prezentacja dotyczyć będzie zakresu rzeczowego, jaki 
został dotąd zrealizowany, a więc stopnia zaawansowania 
poszczególnych inwestycji.  
W zakresie rozliczenia finansowego poszczególnych 
inwestycji stosowna informacja zostanie Komisji 
dostarczona z chwilą podsumowania wykonania budŜetu 
w roku 2008.  
Naczelnik T. Horiszna przekazała informacje nt. stopnia 
realizacji inwestycji w układzie budŜetowym: 
Transport i łączność: 
Drogi powiatowe: 
- Trzy inwestycje juŜ zakończone i rozliczone: Trasa 
Kwiatkowskiego (III etap), ul. Janka Wiśniewskiego (II 
etap), Droga RóŜowa (IV etap).  
Realizacja w/w inwestycji jest obecnie przedmiotem 
kontroli Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa 
Infrastruktury. Kontrola obejmuje etapy przetargowe; 
- Przebudowa układu drogowego Węzła Św. 
Maksymiliana (w tym budowa tunelu) – w roku bieŜącym 
nie rozpocznie się realizacja inwestycji (stosowne zmiany 
budŜetowe były Komisji prezentowane – nie minął 
jeszcze termin składania wniosków o dofinansowanie 
unijne); 
- Pętla autobusowa  przy ul. Wendy oraz miejsca 
parkingowe przy ul. Radtkego i ul. Bosmańskiej – nie 
zakończył się jeszcze proces projektowania, nie ma 
kompletnej dokumentacji. Przetargi odbędą się 
prawdopodobnie w roku 2009 
Drogi gminne: 
- Uruchomiono II etap budowy ulicy Tetmajera 
(odebrany i rozliczony I etap). Umowny termin 
zakończenia robót: koniec grudnia b.r.; 
- Realizacja ulic Ateny i Amora – spodziewany odbiór: 
grudzień b.r.; 
- Realizacja ulicy Grodnieńskiej – odbiór i rozliczenie: 
pierwszy kwartał 2009 r.; 
- Ulice Widna, Rolnicza, StraŜacka odebrane i rozliczone. 
W roku bieŜącym zlecono dodatkowe roboty celem 
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wykonania miejsc parkingowych. Prace powinny być 
zakończone w roku bieŜącym; 
- Ulice Matejki, Chopina, Wieniawskiego – dodatkowe 
wpusty deszczowe – odbiór w grudniu b.r.; 
- Al. Zwycięstwa – kończy się etap przetargów i wyboru 
wykonawców – planowane zakończenie w maju 2009; 
- Modernizacja ulicy Szturmanów – podpisanie umowy 
na wykonanie robót w grudniu b.r.; 
- Ulica Górnicza - odbywają się przetargi na wykonanie 
kanalizacji oraz wykonanie dalszej części nawierzchni 
tymczasowej z płyt yomb; 
-  Ulica Goska – wykonana dokumentacja dla 
nawierzchni z płyt jomb. Przetarg powinien się odbyć w 
listopadzie b.r.; 
- Ulica Mylna – budowa nowej nawierzchni, kanalizacja 
deszczowa; 
- Kładka związana z rozbudową ulic Wileńskiej i 
Olimpijskiej. Przetarg na wykonanie kładki spotkał się z 
duŜym zainteresowaniem (wpłynęło juŜ ponad 100 ofert). 
W związku z bardzo duŜą liczbą pytań ofertowych termin 
zakończenia składania ofert przesunięto na dzień 5 
grudnia b.r. 
Pani T. Horiszna zwróciła uwagę na zjawisko 
zwiększonego zainteresowania wykonawców 
przetargami, o czym świadczy znacznie większa niŜ 
uprzednio liczba wpływających ofert.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego Komisji, 
radnego Marka Łucyka, czy duŜa liczba wpływających 
ofert moŜe zmniejszyć koszty inwestycji, Wiceprezydent 
M. Stępa stwierdził, iŜ  teoretycznie jest to moŜliwe, 
natomiast do podawania przez oferentów niŜszych cen 
naleŜy podchodzić bardzo ostroŜnie. Zbyt niska cena 
moŜe nie odpowiadać rzeczywistej wartości robót lub 
moŜe skutkować tym, iŜ starania wykonawcy, aby budŜet 
nie został przekroczony, mogą źle się odbić na jakości 
prac. Dobre skutki zwiększonego zainteresowania 
przetargami wiąŜą się z urealnianiem przez wykonawców 
cen ofertowych.  
Radny Tadeusz Szemiot interesował się, czy zdarzyło się 
odrzucenie oferty z uwagi na raŜąco niską cenę.  
Naczelnik T. Horiszna poinformowała, Ŝe na przestrzeni 
ostatnich lat nie było sytuacji, w której ceny raŜąco 
odbiegały od kosztorysów.  Ponadto nie ma przepisów 
ustawowych i zawartych w nich kryteriów, które 
pozwalałyby dowieść, Ŝe cena jest raŜąco niska.  
Pani T. Horiszna kontynuowała przekazywanie 
informacji nt. realizacji prac w zakresie dróg gminnych: 
- Rozbudowa ulicy Olimpijskiej – ponowny przetarg w 
przyszłym roku, poniewaŜ dokumentacja projektowa, w 
związku z decyzjami środowiskowymi, wymaga 
wydzielenia. 
Drogi gminne  realizowane w ramach Lokalnych 
Inicjatyw Inwestycyjnych: 
- Ul. Staniszewskiego – spodziewany odbiór w grudniu 
b.r. 
Rozliczone lub odebrane inwestycje z roku 2007: 
- Wykonanie chodnika wzdłuŜ ulicy Chwarznieńskiej; 
- Ulica Kaczewska, Lutycka – przebudowa ulic i 
uzbrojenie; 
- Ulica Pelplińska – przebudowa odcinka ulicy; 
- Ul. Owsiana – przebudowa kanalizacji deszczowej i 
układu drogowego 
Rozbudowa cmentarzy: 
- W trakcie realizacji są prace na terenie cmentarza przy 
ulicy Spokojnej łącznie z robotami drogowymi i 
infrastrukturą – planowane zakończenie w roku bieŜącym 
Oświata: 

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 
9 700 000 zł. 
- Przebudowa obiektu na Chwarznie związana z 
przebudową konstrukcji dachu. Zaplanowane wykonanie 
finansowe nie jest zagroŜone; 
- Ponad 100 tys. zł. przeznaczono na sfinansowanie 
dodatkowych prac przy basenie SP na Witominie; 
- Wykonanie, w ramach dodatkowego zamówienia, 
przebudowy i ogrodzenia SP na Witominie 
Licea: 
- W związku z przebudową szkoły na Chwarznie nie 
rozpocznie się w tym roku adaptacja pomieszczeń dla I 
Akademickiego L.O. (temat będzie realizowany w roku 
2009). 
Opieka Społeczna: 
- Dom Pomocy Społecznej – termin zakończenia prac: 
wrzesień 2009; 
- Remont budynku przy ul. Wąsowicza – inwestycja 
nadzorowana przez Wydział Budynków, roboty na 
końcowym etapie. Wydział Inwestycji wykonuje 
czynności jedynie w zakresie finansowo – księgowym; 
- Adaptacja pawilonu na Karwinach – prace zakończone, 
odbiór w grudniu 2008 r. 
Sport: 
- Budowa basenu zakończona i rozliczona; 
- Skate park przy ul. Jana z Kolna – przetarg 
uniewaŜniony ze względu na roszczenie o zwrot 
nieruchomości 
Do kwestii skate parku nawiązał Wiceprezydent M. 
Stępa. W ramach rekompensaty wykonano miejsce do 
ćwiczeń na Chylonii. Jest to eksperyment, którego efekty 
będą śledzone. Okazało się juŜ, Ŝe tego rodzaju 
urządzenia cieszą się duŜą popularnością. RozwaŜa się 
wykonanie kilku ośrodków na terenie Miasta w miejsce 
planowanego początkowo jednego duŜego parku.  
Radny M. Łucyk poprosił o poinformowanie, na jakim 
etapie są prace związane ze stadionem rugby.  
Naczelnik T. Horiszna poinformowała, iŜ zakończenie 
prac komisji przetargowej nastąpi prawdopodobnie  w 
dniu 20 listopada b.r.  
Informacje na temat stanu prac związanych z halą 
widowiskowo – sportową przekazał Wiceprezydent M. 
Stępa. Hala jest realizowana przez zakład budŜetowy. W 
dniu 20 listopada b .r. wykonawca winien zgłosić 
gotowość do odbioru. Komisja odbioru będzie 
dokonywać przeglądu inwestycji. Jest prawdopodobne, 
Ŝe poprawki zalecone przez komisję, wykonane zostaną 
w przeciągu miesiąca. Wszystko wskazuje na to, Ŝe 
obiekt będzie gotowy na koniec roku 2008.  
Oświetlenie: 
- Zakończono prace przy ulicach Niskiej, śeliwnej, 
Szafranowej, Sucharskiego; 
- Wydział jest w trakcie zawierania umów na wykonanie 
oświetlenia na ulicach Bernadowskiej i Miętowej; 
W związku z pytaniem radnego M. Wołka o oświetlenie 
na ulicy Kolendrowej, Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ sprawa 
ta jest przedmiotem sporu ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 
W związku z pytaniem radnego Andrzeja Denisa o 
budowę hotelu na Polance Redłowskiej, Wiceprezydent 
poinformował, iŜ sprawę umowy z dzierŜawiącym 
przedmiotowy teren prowadzi Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami.  
Ad 2.  
Na prośbę radnego M. Łucyka Naczelnik Teresa 
Horiszna poinformowała członków Komisji, jaki stopień 
zaawansowania osiągnął remont dachu budynku SP na 
Chwarznie.  
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Uzyskano pozwolenie na uŜytkowanie części segmentu 
dydaktycznego, w którym realizowane jest nauczanie 
początkowe. Konstrukcja jest w całości wymieniana. 
Pokrycie dachówkowe jest juŜ wykonane, z wyjątkiem 
części nad segmentem Ŝywieniowym. Aktualnie są 
wykonywane dodatkowe opracowania projektowe w 
związku z zaleceniami zawartymi w ekspertyzach, które 
zostały sporządzone w trakcie realizacji robót. 
Stwierdzono konieczność dodatkowego wzmocnienia 
ściany od strony sali gimnastycznej (mają miejsce 
problemy z oparciem o ścianę konstrukcji stalowej 
dźwigarów). Ponadto zalecono wykonanie drenaŜu wokół 
części podpiwniczonej, poniewaŜ jego brak – zdaniem 
eksperta – moŜe być przyczyną pojawiających się w 
czasie wykonywania robót zarysowań na powierzchni 
ścian. Wzmocnieniu musi ulec strop nad częścią 
dydaktyczno – administracyjną (w części wysokiej - dwie 
kondygnacje). Koszty będą znane z chwilą 
przedstawienia przez wykonawców wyceny robót. 
Radny T. Szemiot stwierdził, iŜ wciąŜ jest aktualne 
pytanie, kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy.  
Radny przypomniał o informacji przekazanej przez 
Wiceprezydenta M. Stępę na temat powołania  zespołu, 
którego praca ma doprowadzić  do wyjaśnienia sprawy.  
Wiceprezydent M. Stępa potwierdził, iŜ zespół zakończył 
juŜ pracę.  
Wiceprezydent przekazał wszystkim członkom komisji 
kopię dokumentu.  
Sprawa jest na tyle skomplikowana, iŜ pomimo 
formalnego zakończenia pracy sprawozdaniem, 
postępowanie wyjaśniające toczy się dalej. Sporządzane 
opinie prawne są sprzeczne w zakresie moŜliwości 
pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. 
Stwierdzono pewne nieprawidłowości tak w zakresie 
załoŜeń projektowych, jak i w wykonawstwie. Odbiór 
prac obciąŜa firmę, która w ówczesnej postaci prawnej 
juŜ nie istnieje. Firma budowlana (wykonawca) znajduje 
się w stanie upadłości, co nie wyklucza składania wobec 
takiej firmy roszczeń. Ten aspekt sprawy będzie jeszcze 
sprawdzany, a o ostatecznych ustaleniach Komisja 
Rewizyjna zostanie powiadomiona.  
Ad 3.  
Wobec braku uwag Przewodniczący Marek Łucyk uznał 
protokół z 9 września b.r. za przyjęty.  
Ad 4.  
Radny T. Szemiot nawiązał do wniosku przyjętego przez 
Komisję w dn. 25 czerwca b.r., w którym autor wniosku 
(radny T. Szemiot – p.p.) postulował o zwołanie 
posiedzenia Komisji, którego przedmiotem byłaby 
jedynie kwestia wycinki drzew na Oksywiu. Celem 
odbycia takiego posiedzenia byłoby sformułowanie opinii 
Komisji w tej sprawie.  
Przewodniczący M. Łucyk przekazał informację 
uzyskaną od Wiceprezydent Ewy Łowkiel nt. braku 
nowych ustaleń związanych ze śledztwem w sprawie 
wycinki drzew na Oksywiu. 
W świetle powyŜszego Przewodniczący zaproponował 
zwołanie posiedzenia z chwilą, gdy moŜliwe będzie 
przekazanie Komisji nowych informacji. 
Przewodniczący poinformował członków komisji, iŜ 
termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony w dniu 
sesji RM (17 grudnia b.r.). 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 9 grudnia: 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Ostateczne zaopiniowanie projektu budŜetu na 

rok 2009. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na grudniową Sesję RMG. 
3. Informacje. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1.  
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki poinformował 
członków komisji, które z wniosków zgłoszonych przez 
Komisję wspólnie z Komisją Strategii i Polityki 
Gospodarczej (pełne brzmienie wniosków – patrz 
protokół z dn. 25 listopada b.r.) zostały przyjęte przez 
Kolegium Prezydenta do realizacji w roku 2009: 
- plac zabaw przy ul. Steyera – zadanie przyjęte do 
realizacji z mniejszą kwotą wyceny; 
- oświetlenie ul. Chwaszczyńskiej i przystanki 
autobusowe na odcinku od rogatek Miasta Gdyni do ul. 
Krzemowej – nie przyjęto; 
- projekt budowy sali sportowej przy SP Nr 6 – przyjęto 
do realizacji z korektą kwotową; 
- instalacja monitoringu oraz remont obiektu na pętli 
autobusowej  przy ul. Nowowiczlińskiej  
 - nie przyjęto (ulica Nowowiczlińska zostanie z czasem 
objęta całościowym systemem monitoringu); 
- prawoskręt na skrzyŜowaniu ulic Nowowiczlińskiej i 
Chwaszczyńskiej – nie przyjęto; 
- uporządkowanie sytuacji parkingowej w obszarze 
Skweru Gdynian Wysiedlonych na skrzyŜowaniu ulic 
Starowiejskiej i Dworcowej – nie przyjęto; 
-  rozszerzenie zadania modernizacji boiska przy ul. 
Nauczycielskiej – nie przyjęto; 
- rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa- 
przyjęto do realizacji z inną wyceną; 
- wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 
Słowiczej- zadanie jest przewidziane do realizacji, ale nie 
w roku 2009; 
- wykonanie nowej nawierzchni wraz z infrastrukturą 
(projekt) ulic Necla i Fredry – j.w.; 
- uporządkowanie skrzyŜowania ulic Mickiewicza i 
Kochanowskiego (rondo) – przyjęto do realizacji na 
etapie planistycznym; 
- poprawa bezpieczeństwa i modernizacja placów zabaw 
w gdyńskich przedszkolach – zadanie będzie realizowane 
w ramach przyjętego harmonogramu prac w 
przedmiotowym zakresie 
Wynik głosowania nad projektem budŜetu na rok 2009: 
0/0/4 
Ad 2.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
Projekty uchwał związane z transportem wodnym 
przedstawił – zgodnie z treścią załączników – Dyrektor 
ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia cen, 
opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gl. za. 
4.3. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia opłat 
za usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
PoniŜsze projekty prezentowali Wiceprezydent Marek 
Stępa i Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Marek 
Karzyński: 
4.14 – w spr. skargi z dn. 7 listopada b.r. /…/  w spr. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic 
Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej: 
Radny B. KrzyŜanowski nawiązując do jednego z 
zarzutów skarŜącego (nie wyłoŜenie ponownie planu do 
wglądu po naniesieniu poprawki) zapytał, w jakim trybie 
są zawiadamiane osoby, których dana poprawka dotyczy.  
Pan M. Karzyński wyjaśnił, iŜ zgodnie z ustawą ponowne 
wyłoŜenie ma miejsce wówczas, gdy uwzględnienie 
uwag powoduje zmiany w ustaleniach planu, a więc 
dotyczy osób trzecich. W przedmiotowym przypadku 
takiej sytuacji nie ma. Prezydent uznał, Ŝe ponowne 
wyłoŜenie planu nie jest potrzebne. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Aneks do porządku obrad: projekt uchwały w spr. 
aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni: 
Projekt przedstawił p. M. Karzyński.  
Radny Andrzej Bień wskazał na  brak planu dla obszaru 
Małego Kacka oraz części Orłowa (pomiędzy ul. 
Wielkopolską a „Klifem”).  
Odnosząc się do pierwszej z powyŜszych kwestii (Mały 
Kack) Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iŜ jest to 
obszar bardzo silnie zurbanizowany i akurat na obszarze 
o jednolitej, jednorodzinnej zabudowie zasada dobrego 
sąsiedztwa działa dobrze. Oczywiście obszar winien być 
objęty planem, ale moŜna przystąpić do niego później, 
poniewaŜ sporządzenie planu w tym przypadku nie jest 
tak pilne, jak w odniesieniu do innych obszarów.  
Co do kwestii wskazanego terenu w Orłowie, to jest to 
obszar niezabudowany i tu nie powinna być stosowana 
zasada dobrego sąsiedztwa (teren poza zasięgiem dróg 
publicznych). Studium wskazuje, Ŝe nie jest to teren 
przeznaczony pod zabudowę. Obszar ten przeznaczany 
jest na realizację celów strategicznych.  
Radny Ireneusz Bekisz ocenił dostarczony radnym 
materiał, tj. Analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gdyni w latach 2005 – 2008, jako bardzo 
ciekawy, dostarczający wielu cennych informacji i 
poszerzający wiedzę radnych w zakresie przedmiotowej 
problematyki.  
Radny prosił o wyjaśnienie, dlaczego zastosowano tryb 
7-dniowy wniesienia pod obrady RM projektu uchwały. 
Materiał winien być dokładnie przestudiowany przez 
radnych, a to – zdaniem p. I. Bekisza  – wymaga  więcej 
czasu. 
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, Ŝe materiał nie jest 
zbyt obszerny i moŜna się z nim zapoznać przed sesją. 
Przyjęcie uchwały na najbliŜszej sesji jest istotne, 
poniewaŜ uchwała stanowiłaby podstawę do udzielania 
inwestorom konkretnych odpowiedzi i informowania, do 
wykonania jakich prac planistycznych obowiązuje 
upowaŜnienie Rady Miasta. Miasto chce przyciągać 
inwestorów tam, gdzie przygotowane są juŜ plany. 
Obecnie niektórzy z inwestorów zakłócają zamierzony 
cykl rozwoju miasta i wymuszają konieczność podjęcia 
działań w zakresie infrastruktury tam, gdzie – z punktu 
widzenia władz miasta – nie jest to zgodne z koncepcjami 
rozwoju. To plany powinny poprzedzać inicjatywy 
inwestorskie, a nie odwrotnie.  
Opinia pozytywna: 3/0/2 
4.26 – w spr. zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. 
Leona Staniszewskiego  do kategorii drogi gminnej …: 
Projekt przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
NiŜej wymienione projekty prezentował Wiceprezydent 
B. Stasiak. 
Blok projektów występujących pod numerami od 4.17 do 
4.24 (tytuły jak w porządku obrad RM), przedstawionych 
przez Wiceprezydenta zgodnie z treścią załączników, 

uzyskał w głosowaniu en bloc jednogłośnie pozytywną 
opinię komisji: 5 gł. za.  
Radny A. Bień zwrócił uwagę na sprzeczność między 
numerem działki w tekście projektu i numerem na mapie 
w druku 4.23. Wiceprezydent zobowiązał się do 
wniesienia korekty w formie autopoprawki. 
Ad 3. 
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego, iŜ przekazywanie gruntów 
na rzecz Polskiego Związku Działkowców jest niezgodne 
z Konstytucją. TK wskazał teŜ na niekonstytucyjność 
zapisu ustawowego, zgodnie z którym uwłaszczenie 
terenów ogródków  działkowych mogło się odbywać 
tylko i wyłącznie za zgodą PZDz. Zgodnie z wyrokiem 
takie procedury mogą być prowadzone w oparciu o 
ustawę o gospodarce nieruchomościami.  
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 20 stycznia 2009 r.; godz. 
17 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 10 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, w tym projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia budŜetu miasta na rok 2009 

2. Korespondencja 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2009 
– skarbnik przedstawił autopoprawki przyjete 
przez Prezydenta Miasta. Komisje wniosły 
poprawki na kwoty rzędu 30 mln, Prezydent 
uwzględnił ok. 21 mln. Przyjęto prawie 
wszystkie wnioski Komisji Gospodarki 
Komunalnej. Opinia z autopoprawką 
pozytywna – 7/0/1 

2. zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta 
Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
cen, opłat i uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów 
taryfowych obowiązujących na liniach 
regularnego transportu wodnego (tzw. 
Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki 
Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni; 
- opinia pozytywna – 6/0/0 

3. zmiany uchwały nr V/106/07 Rady Miasta 
Gdyni z 28 lutego 2007 roku w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; - 
opinia pozytywna – 6/0/0 

4. skargi z dnia 07 listopada 2008 r. złoŜonej 
przez radcę prawnego Leszka Dacę, w imieniu 
Jerzego Jankowskiego, na uchwałę nr 
XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack, rejon ulic 
Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. - opinia 
pozytywna – 7/0/0 

5. wystąpienia Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
jednostki budŜetowej – z wnioskiem o 
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dofinansowanie projektu „Baltic active 
education network for development of people 
to people initiatives” (eduPEOPLE) w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007- 2013; - opinia 
pozytywna – 7/0/0 

6. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
niezabudowanych nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Algierskiej 2A, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 
7/0/0 

7. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
zabudowanej nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Opata Hackiego, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 7/0/0 

8. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
niezabudowanych nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Maciejewicza, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 
7/0/0 

9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Spokojnej w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego i 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ części tej 
nieruchomości w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych; - 
opinia pozytywna – 7/0/0. Członkowie komisji 
pytali, z jakich powodów w planie 
zagospodarowania zachowane zostało oczko 
wodne. 

10. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przy ul. Źródło Marii; - opinia pozytywna – 
7/0/0 

11. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Energetyków 16; - 
opinia pozytywna – 7/0/0 

12. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego 44; - opinia 
pozytywna – 7/0/0 

13. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod pas 
drogowy ulicy Dickmana; - opinia pozytywna – 
7/0/0 

14. likwidacji zakładu budŜetowego „Zespół Usług 
Projektowych”; - opinia pozytywna – 7/0/0 

Uchwały z aneksu: 
1. wspólnego opracowania przez samorządy 

województwa pomorskiego projektu 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej (OPAT) - opinia pozytywna – 
7/0/0 

2. aktualności studium i planów miejscowych w 
Gdyni - opinia pozytywna – 7/0/1. Komisja 
prosi, aby zaprezentowano jej załoŜenia do 
planu Mola Rybackiego oraz studium 
komunikacyjnego. 

Ad. 2 
Przewodniczący przedstawił zasady, wedle których 
zajmował się ostatnio korespondencją. Przewodniczący 

wysłał odpowiedzi na te pisma, które nie rodziły 
wątpliwości.  
Komisja prosi Prezydenta Miasta o niezwłoczne 
skierowanie do realizacji ul. Zielnej (prace projektowe i 
wykonawstwo) – 7/0/0. 
Ogródki działkowe nie są terenem gminnym i z tego 
względu miasto nie moŜe tam podejmować Ŝadnych 
działań. Komisja prosi o zbadanie prawnych aspektów 
moŜliwości podjęcia przez gminę działań na tym terenie. 
Nawierzchnia ul. Albańskiej zostanie ułoŜona z płyt jomb 
w ramach modernizacji ul. Bosmańskiej. 
Komisja przygotowała i wyśle odpowiedzi na kilka pism. 
Następne posiedzenie – 21 stycznia, godz. 15.30. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 10 grudnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM – druki 4.1., 4.2., 4.3., 4.4; 4.5., 4.6., 
4.16. 

5. Sprawy bieŜące i wniesione. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜankowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. 
Ad. 2. Porządek obrad bez uwag przyjęto jednogłośnie 
(4/0/0). 
Ad. 3. Protokół nr 40 z dnia 20 listopada 2008 r. przyjęto 
bez poprawek (4/0/0), protokół nr 39 z dnia 5 listopada 
2008 r. został przyjęty w ostatecznej wersji bez 
zastrzeŜeń (4/0/0). 
Ad. 4. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję: 

a) Projekt budŜetu na rok 2009, wzbogacony o 
autopoprawkę Prezydenta MG omówił 
Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki. 
ChociaŜ większość wniosków składanych przez 
komisje rady została przyjęta, propozycje 
Komisji Zdrowia nie znalazły się w ostatecznej 
wersji budŜetu. Wyjątek stanowi 
zagospodarowanie terenu przy ul. Steuera – 
plac zabaw, którego wykonanie wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury dla 
dzieci. Istnieje szansa na ujęcie wniosków po 
rozliczeniu roku 2008. Radny Jerzy Miotke 
ponowił wniosek o wykonanie dokumentacji 
projektowej na oświetlenie placówki przy ul. 
Wejherowskiej (Zespół Placówek 
Specjalistycznych). Komisja przyjęła wniosek 
w głosowaniu: 6/0/0. Wiceprezydent Michał 
Guć wyjaśnił, Ŝe złoŜone przez komisję 
wnioski do budŜetu nie upadły, jedynie ich 
realizacja nie dokona się w 2009 r. z powodu 
pilności innych zadań. Opinia pozytywna: 
4/0/2. 

b) Prof. K. Szałucki przedstawił równieŜ projekt 
uchwały zmieniającej w sprawie określenia 
zadań , na które przeznacza się środki PFRON. 
Opinia pozytywna: 5/0/0. 

c) Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt 
uchwały w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni 
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przy ul. Wąsowicza 3. Jest to kolejny krok ku 
rozwiązaniu problemów związanych z 
koniecznością zapewnienia odpowiedniej 
oferty dla seniorów wymagających zwiększonej 
opieki oraz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (realizacja przyjętych programów 
społecznych). Opinia pozytywna: 6/0/0. 

d) Projekty uchwał zmieniających w sprawie opłat 
w komunikacji zbiorowej przedstawił dyr. 
ZKM prof. Olgierd Wyszomirski. Zmiana cen 
za korzystanie z przejazdów tramwajem 
wodnym podyktowana jest znacznym wzrostem 
kosztów jego funkcjonowania. Opinia 
pozytywna: 6/0/0. 

e) Dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych 
przejazdów środkami komunikacji zbiorowej 
na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych 
dla uczniów niepełnosprawnych (bez 
ograniczeń wynikających z rodzaju szkoły) 
zostaje rozszerzone na przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych minibusy na zamówienie w 
odniesieniu do uczniów, którym gmina jest 
zobowiązana zapewnić bezpłatny transport 
(ustawowo). Opinia pozytywna: 6/0/0. 

f) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gdyni na rok 2009. Po krótkiej prezentacji 
zapisów programu p. Wiceprezydent 
odpowiadała na pytania radnych. 
Przewodniczący Bogdan KrzyŜankowski 
stwierdził, Ŝe jego zdaniem brak ogólnej 
koncepcji programu, który jest zlepkiem 
róŜnych pomysłów i to o róŜnym stopniu 
ogólności od bardzo ogólnych do skrajnie 
szczegółowych. Sprawia wraŜenie, Ŝe nie jest 
to program rozwiązywania problemów 
alkoholowych, ale program do 
usprawiedliwiania ponoszenia wydatków na 
róŜne, czasem nawet całkiem słuszne cele. Brak 
jest jasno zdefiniowanych problemów 
alkoholowych, określenia gdzie i w jakim 
natęŜeniu występują, kogo dotyczą. 
Przedstawione są pewne analizy bez wniosków 
i określenia konkretnych działań jakie będą 
podejmowane, by likwidować te patologie (np.: 
spadek ilości podejmujących leczenie w 
OPiTU, znaczna ilość wypadków 
komunikacyjnych). Zwrócił równieŜ uwagę na 
błędy w tekstach (literówki) oraz 
podporządkowanie zagadnień dot. FAS. P. 
Wiceprezydent przyjmując zastrzeŜenia 
podkreśliła, Ŝe program daje głównie 
wskazówki, nie jest jednak zestawem 
szczegółowych odpowiedzi na konkretne 
sytuacje, które w znacznej mierze są zmienne i 
nieprzewidywalne (np. ogólny wzrost spoŜycia 
alkoholu moŜe wynikać ze zwiększenia liczby 
osób, które piją alkohol, ale w nieduŜych 
ilościach, okazjonalnie). Podkreśliła znaczenie 
konsultacji programu (w tym uwag 
wnoszonych przez Komisje Zdrowia) oraz 
badań, na których się opiera (m.in.: dot. 
alkoholizmu wśród młodzieŜy – badania 
krajowe). Opinia pozytywna: 5/1/0. 

g) Gminny program przeciwdziałania narkomanii 
w Gdyni na lata 2009-2010 posiada podobna 
strukturę do programu przeciwalkoholowego, 

ma jednak mniejszy zakres. Opiera się na 
danych ze szkół i policji. Obecne w szkołach 
procedury, monitoring zewnętrzny i 
wewnętrzny oraz mniejsza ilość uczniów 
wpłynęły zdecydowanie na zmniejszenie skali 
zjawiska w tym obszarze. Pojawiły się jednak 
nowe problemy związane z taniością i 
dostępnością środków odurzających oraz 
niewiedzą rodziców i brakiem umiejętności 
rozpoznania. Pozytywne efekty przyniosła 
rozkolportowana ulotka o szkodliwości tzw. 
„dopalaczy”. P. Wiceprezydent poinformowała 
równieŜ o funkcjonowaniu ośrodka dziennego 
dla uzaleŜnionych w OPiTU. Opinia 
pozytywna: 5/0/1. 

Termin kolejnego posiedzenia: 21 stycznia 2009 r. 
Przewidywane są posiedzenia wyjazdowe do placówek 
zdrowotnych i opiekuńczych (m.in. Dom Dziecka, 
OPiTU). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 15 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
3. Zaopiniowanie autopoprawki do budŜetu 

miasta na rok 2009, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 3 
Autopoprawkę Prezydenta Miasta do budŜetu na 2009 r. 
przedstawił Skarbnik miasta. Prezydent uwzględnił 
następujące wnioski komisji: 

1. dla Teatru Muzycznego – wypełnienie umowy 
z Marszałkiem woj. pomorskiego – 937.600 zł, 

2. dla Muzeum Miasta Gdyni – doposaŜenie – 
100.000 zł 

Opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 16 grudnia: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję (w tym projektu budŜetu na rok 2009 
wraz z autopoprawkami), 

3. ŚcieŜki rowerowe w Gdyni 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto. 
Ad. 2 
Komisja Sportu złoŜyła 5 wniosków do budŜetu, 
Prezydent uwzględnił 3. Nieuwzględnione obecnie 
wnioski mogą zostać wpisane do budŜetu w ciągu roku, 
w miarę potrzeb. Skarbnik zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe 
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Prezydent uwzględnił wiele „sportowych” wniosków 
innych komisji, w sumie na ponad 2 mln zł. 
Komisja opiniuje budŜet z autopoprawką pozytywnie – 
3/0/1 
Ad. 3 
Gośćmi komisji byli wiceprez. M.Stępa, naczelnik 
J.Oskarbski oraz przedstawiciele Wydziału InŜynierii 
Ruchu i Wydziału Inwestycji. 
J.Oskarbski omówił zasady konstruowania spójnej sieci 
dróg rowerowych w Gdyni, łączącej wszystkie dzielnice 
Gdyni. Do 2013 sieć powinna być w miarę spójna i 
kompletna. Obecnie istnieje ok. 30 km dróg, planowane 
jest kolejne 30 km. Spory kłopot był z wytyczeniem 
przebiegu  ścieŜki wzdłuŜ klifu, tak aby połączyć ją ze 
ścieŜką sopocką. Ostatecznie ustalono, Ŝe w Gdyni 
ścieŜka pobiegnie górą, po klifie. 
Optymalnym rozwiazaniem z punktu widzenia 
uŜytkowników byłyby ścieŜki asfaltowane, nie z kostki. 
Bardzo mądrym, ale teŜ bardzo drogim pomysłem jest 
gdański „czerwony” asfalt. ŚcieŜki mają minimalną 
szerokość 2 m, staramy się wprowadzać brukowany pas 
oddzielający ścieŜkę od chodnika. Nie wszędzie jest to 
moŜliwe, są teŜ miejsca, gdzie wytyczanie ścieŜek 
skutkuje konfliktami z mieszkańcami. 
Drogi rowerowe powinny być bardzo wyraźnie 
oznakowane i zdecydowanie oddzielone od ruchu 
pieszego. 
Załącznikiem do protokołu są mapki – plan zbiorczy 
przebiegu dróg rowerowych. 
Radny S.Kwiatkowski przedstawił swoje uwagi co do 
istniejących ścieŜek rowerowych oraz przekazał panu 
naczelnikowi J.Oskarbskiemu uwagi i spostrzeŜenia 
klubów rowerowych dotyczące scieŜek. Uwagi mogą 
przydać się w planowaniu kolejnych inwestycji. 
Ad. 4 
Przewodnicząca komisji poinformowała o najbliŜszych 
wydarzeniach sportowych, w tym o planowanym na 22 
grudnia otwarciu hali widowiskowo-sportowej. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 16 grudnia: 
 
Porządek obrad: 
1. przyjęcie porządku obrad. 
2. przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 
3. opiniowanie projektów uchwał na sesję 17.12.2008 r. 
4. dyskusja nad planem pracy Komisji na rok 2009. 
5. sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Ad. 1. Porządek obrad został przyjęty po zmian 
wprowadzeniu następujących zmian: na prośbę 
prelegentów zmieniła się kolejność wystąpień, protokół 
zostanie przyjęty po przyjęciu opinii do projektów 
uchwał. 

• wystąpienia Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
jednostki budŜetowej – z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu „Baltic active education 
network for development of people to people 
initiatives” (eduPEOPLE) w ramach programu 
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 
2007- 2013; - projekt ciekawie i wyczerpująco 
przedstawiła Natalia Grzywacz-Leszkowska, 
przedstawicielka GCI (CN Eksperyment). Opinia 
pozytywna: 5/0/0. 

• uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 – 
projekt omówił Skarbnik MG prof. Krzysztof 
Szałucki, informując o przyjęciu przez Prezydenta 

MG czterech wniosków komisji w autopoprawce do 
uchwały oraz sposobu rozpatrywania propozycji dot. 
infrastruktury drogowej (zgodnie z listą, opracowaną 
na prośbę radnych w latach poprzednich). Opinia 
pozytywna: 5/0/1. 

Projekty przedstawione przez Wiceprezydenta 
Bogusława Stasiaka: 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
niezabudowanych nieruchomości połoŜonych przy ul. 
Algierskiej 2A, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni; Opinia pozytywna: 6/0/0. 
• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Opata Hackiego, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni; Opinia 
pozytywna: 6/0/0. 
• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
niezabudowanych nieruchomości połoŜonych przy ul. 
Maciejewicza, stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni; Opinia pozytywna: 6/0/0. 
• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Spokojnej w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego i wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ części tej nieruchomości w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i 
uŜytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych; Opinia pozytywna: 7/0/0. 
• nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy 
ul. Źródło Marii; Opinia pozytywna: 7/0/0. 
• nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Energetyków 16; Opinia 
pozytywna: 7/0/0. 
• nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego 44; Opinia 
pozytywna: 7/0/0. 
• wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod pas 
drogowy ulicy Dickmana; Opinia pozytywna: 7/0/0. 
• wyraŜenie zgody na zamianę zabudowanej 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Redłowskiej 31, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa; 
Opinia pozytywna: 8/0/0. 

Projekty przedstawione przez Wiceprezydenta Marka 
Stępę oraz Dyr. BPP Marka Karzyńskiego: 

• skargi z dnia 07 listopada 2008 r. złoŜonej 
przez radcę prawnego Leszka Dacę, w imieniu 
Jerzego Jankowskiego, na uchwałę nr 
XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, 
Spokojnej i Sopockiej. Opinia pozytywna: 8/0/0. 

• Projekt uchwały w sprawie aktualności studium 
i planów miejscowych w Gdyni, wraz z 
zaprezentowaniem rejonów podlegających 
uaktualnieniu, analiza zmian i harmonogramem 
prac planistycznych został zaopiniowany 
pozytywnie w głosowaniu: 8/0/0. 

• wspólne opracowanie przez samorządy 
województwa pomorskiego projektu Obwodnicy 
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Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), 
które p. Wiceprezydent Stępa uznaje za sukces 
porozumienia 13 gmin przy róŜnym stopniu 
istotności. Opinia pozytywna: 8/0/0. 

Projekty poniŜszych uchwał omówił Dyrektor ZKM prof. 
Olgierd Wyszomirski: 

• zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta 
Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
cen, opłat i uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów 
taryfowych obowiązujących na liniach 
regularnego transportu wodnego (tzw. Tramwaju 
wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki 
Puckiej organizowanego przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni; Opinia 
pozytywna: 8/0/0. 

• zmiany uchwały nr V/106/07 Rady Miasta 
Gdyni z 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe osób środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej; Opinia 
pozytywna: 8/0/0. 

• zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona 
Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej, 
ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi 
gminnej; Opinia pozytywna: 8/0/0. 

Ad. 3. Dyskusja nad planem pracy Komisji na rok 2009. 
Radni prosili o ujęcie w planach posiedzeń informacji o 
realizacji budŜetu po stronie dochodów(Skarbnik MG), 
problematyki przygotowań do sezonu turystycznego 
(spotkanie z przedstawicielami gdyńskich organizacji 
turystycznych i usług hotelarskich), spotkania z udziałem 
przedstawicieli szkół wyŜszych i jednostek badawczo-
rozwojowych (np.: wg klastrów), przegląd projektów 
rozwojowych (w tym: dot. ścieŜek rowerowych i rozwoju 
SKM) oraz spotkanie z przedstawicielami przemysłu 
rybackiego. Po dyskusji ustalono, Ŝe ostateczną wersję 
harmonogramu komisja przyjmie na kolejnym 
posiedzeniu. Propozycje tematyki posiedzeń radni mogą 
kierować do Przewodniczącego komisji droga 
elektroniczną. Wizyta w Akwarium Morskim została 
zaplanowana na 17 lutego 2009 r., natomiast w styczniu 
(20.01.2009) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami 
morskich klubów sportowych (prezentacja na CD została 
przekazana wcześniej radnym). 
Ad. 2. Protokół z dnia 25 listopada 2008 r. został przyjęty 
bez uwag w głosowaniu 8/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 17 grudnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie projektu budŜetu na rok 2009. 
2. Sprawy bieŜące 

Ad. 1 
Projekt wraz z autopoprawką Prezydenta przedstawił 
Skarbnik Miasta.  
RIO przesłała Prezydentowi dwie uchwały (w sprawie 
opinii o projekcie uchwąły budŜetowej na rok 2009 wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą 
długu oraz w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania 
deficytu budŜetowego planowanego w projekcie budŜetu 
na 2009 rok oraz prognozy kształtowania się długu 
publicznego od 2009 roku Miasta Gdyni) – załączone do 
protokołu. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
Komisja zaopiniowała projekt wraz z autopoprawką 
pozytywnie – 10/0/3 
Ad. 2 
Wiceprzewodniczący J.Miotke przedstawił harmonogram 
obchodów rocznicy wydarzeń grudniowych na WybrzeŜu 
w 1970 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 14 stycznia: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia, 

2. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję RM, 

3. Korespondencja i sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Protokół z 8 grudnia 2008 r. przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 2 
Komisja zdecydowała o wniesieniu do porządku 
najbliŜszej sesji RM projektu uchwały w sprawie 
wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
2008 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha 
Szczurka. Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 3 
Członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Gdyni p. Ryszardowi 
Wolińskiemu, złoŜonym przez PCK – Rejonową Radę 
Honorowych Dawców Krwi w dniu 7 stycznia 2009 r. 
______________________________________________ 

 
ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-12-15: 

 
8672/08/V/P - organizacji uroczystości 

związanych z 38 rocznicą masakry 
grudniowej na WybrzeŜu 

8673/08/V/P - współorganizacji uroczystości 
związanych z 38 rocznicą masakry 
grudniowej na WybrzeŜu 

 
2008-12-16: 

 
8674/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 

7375/08/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego poniŜej 14 000 EUR 
na wykonanie inwentaryzacji 
zieleni dla Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem 
TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i 
Sopocie 

8675/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/280/UP/65/W/2008 na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę sali gimnastycznej wraz z 
przebudową infrastruktury 
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technicznej w ramach rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. 
Krasickiego 28 

8676/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej 
mandatów karnych kredytowych 

8677/08/V/O - przeprowadzenia XI edycji 
konkursu „Zapraszamy ptaki do 
Gdyni” 

8678/08/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
konserwacji instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach Urzędu 
Miasta Gdyni w roku 2009 o 
wartości do 14.000 EUR 

8679/08/V/S - podpisania umowy na prace 
konserwacyjne w budynku 
podległym Urzędowi Miasta Gdyni 

8680/08/V/S - podpisania umowy na 
konserwację węzła centralnego 
ogrzewania w budynku podległym 
Urzędowi Miasta Gdyni 

8681/08/V/S - wyraŜenia zgody na 
uruchomienie środków na ryczałty 
samochodowe dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

8682/08/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
pieczątek imiennych i 
nagłówkowych dla Urzędu Miasta 
Gdyni do 14.000 EUR oraz 
akceptacji wyboru oferenta 

8683/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup art. 
spoŜywczych (owoce, słodycze, 
soki, mleko) do 14.000 EUR 

8684/08/V/S - wyraŜenia zgody na ponoszenie 
opłat za uŜywanie częstotliwości 
radiowej, zlecenie usługi napraw i 
konserwacji systemu łączności 
radiowej i legalizacji alkotestów 
PSM w 2009 r. 

8685/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
monitoring publikacji w Internecie 
dotyczących działalności 
samorządu gdyńskiego i wydarzeń 
w mieście 

8686/08/V/M - udzielenia zamówienia na 
rozszerzenie informacji na stronie 
internetowej mapy akustycznej 
miasta Gdyni o dane geodezyjno-
kartograficzne 

8687/08/V/M - zmiany zarządzenia 
dotyczącego ustalenia zasad 
struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i 
budynków mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy 

8688/08/V/M - wykonania prac remontowych w 
pomieszczeniu schronu przy ul. 
Morskiej w Gdyni 

8689/08/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 

w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Benisławskiego, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa- Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej 

8690/08/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 15,8 m² 
zlokalizowanego na placu 
targowym – (boks nr 342 ) 

8691/08/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w obszarze Gdynia – 
Zachód, a docelowo pod drogę 
publiczną 

8692/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8693/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8694/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8695/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8696/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Dickmana przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8697/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Morskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8698/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Płk. Dąbka przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8699/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
o pow.1000 m2 stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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8700/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 12 
011/05/IV/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 13 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasad przygotowywania i 
trybu przedkładania projektów 
uchwał i zarządzeń 

8701/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Szarych Szeregów 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8702/08/V/M - wydzierŜawienia gruntu 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonego przy ul. 
Wójta Radtkego 36/38/40 

8703/08/V/M - wyraŜenia zgody na 
rozwiązanie umowy dzierŜawy nr 
MG/79/D/07 przedmiotem której 
jest nieruchomość zabudowana 
połoŜona przy ul. Wrocławskiej 93 

8704/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję i emisję spotu 
radiowego promującego konkurs 
„Gdyński Biznesplan 2009” 

8705/08/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na 
opracowanie i przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do 
fotografii barwnych do kalendarza 
planszowego „Gdynia śeglarska 
Stolica Polski” 

8706/08/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na 
wykonywanie nadruku na flagach i 
transparentach o treści promującej 
wydarzenia z kalendarza imprez 
miejskich w 2009 roku 

8707/08/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu Nr 2/2008 do umowy z 
dnia 19.12.2006 roku zawartej z 
Krajowym Towarzystwem Autyzmu 
Oddział w Gdańsku z siedzibą w 
Gdyni w sprawie określenia 
warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu 
terapii zajęciowej 

8708/08/V/M - wymiany drzwi wejściowych do 
budynków mieszkalnych przy ul. 
Dąbrowskiego 
9,11,19,45,47,55,57 oraz 
Wojewody Wachowiaka 
33,35,37,45,47,49,51,57 będących 
w zasobach Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

8709/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8710/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
telefonów stacjonarnych 

8711/08/V/S - wyraŜenia zgody na 
ubezpieczenie budynku UMG 
(dawny budynek PLO) 

8712/08/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
usługi konwojowania gotówki i 
ochrony kas w budynku UMG w 
2009r. 

8713/08/V/R - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
„sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni w 2009 
roku” 

8714/08/V/M - powołania jury konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2009” 

8715/08/V/P - powołania składu Komisji 
Oceniającej oferty zgłoszone 
przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadań dotyczących 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców 
Gdyni 

8716/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie aktualizacji kosztorysu 
inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Budowa kanałów deszczowych w 
ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla 
Jana III w Gdyni wraz z budową 
urządzenia podczyszczającego 
przed wylotem do rzeki Kaczej” 

8717/08/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków 
finansowych z budŜetu Miasta na 
pokrycie opłaty z tytułu pisemnej 
interpretacji prawa podatkowego 

8718/08/V/O - aneksu nr 2 do umowy Nr 
KB/459/OZ/16/W/2007 z dnia 25 
czerwca 2007r. 

8719/08/V/O - powierzenia prowadzenia 
Schroniska dla bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

8720/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na zakup nagrody w X edycji 
konkursu „Zapraszamy ptaki do 
Gdyni” dla zdobywcy II nagrody w 
kategorii szkół 

8721/08/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR na dzierŜawę 
powierzchni reklamowej od firmy 
Clear Channel Poland na potrzeby 
kampanii promującej konkurs 
Gdyński Biznesplan 2009 

8722/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykorzystanie materiałów 
filmowych z TVP 3, w celach 
promocyjnych Gminy, do filmu 
reklamowego Gdynia śeglarska 
Stolica Pol 
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8723/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk plakatów promujących 
konkurs Gdyński Biznesplan 2009 
oraz wykonanie kopert z 
nadrukiem 

8724/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, druku broszury „Zaproszenie 
do współpracy The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia” 

8725/08/V/P - aktualizacji spotu telewizyjnego 
pt. ”Społeczna Kampania 
Informacyjna o programie 
szczepień profilaktycznych 
przeciwko wirusowi HPV w Gdyni” 

8726/08/V/S - podpisania umowy na 
konserwację dźwigu osobowego w 
budynku podległym UMG 

8727/08/V/S - podpisania umowy na 
konserwację dźwigu osobowego w 
budynku podległym UMG 

8728/08/V/S - wyraŜenia zgody na 
ubezpieczenie budynku UMG i 
lokali podległych wraz z 
wyposaŜeniem, ubezpieczenie 
gotówki i osób w 2009 r. 

8729/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
projektora multimedialnego do sali 
posiedzeń Urzędu Miasta Gdyni o 
wartości do 14.000 EUR 

8730/08/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
konserwacji instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w budynkach UMG w roku 2009 o 
wartości do 14.000 EUR 

8731/08/V/S - wyraŜenia zgody na 
konserwację dźwigu osobowego 
znajdującego się w budynku UMG 
w roku 2009 o wartości do 14.000 
EUR 

8732/08/V/S - wyraŜenia zgody na 
uruchomienie środków w roku 
2009 na opłatę abonamentową za 
dostawę programów TV cyfrowej 

8733/08/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
ekspertyzy opłacalności naprawy 
zepsutego projektora 
multimedialnego marki TOSHIBA 
będącego na wyposaŜeniu UMG 
wartości do 14000 EUR 

8734/08/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie 
konserwacji systemów 
alarmowych budynkach UMG w 
roku 2009 o wartości do 14.000 
EUR 

8735/08/V/M - wyraŜenia zgody na organizację 
i przeprowadzenie konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2009” 

8736/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/584/UP/157/W/2008 na 
opracowanie wielobranŜowej 
koncepcji ulicy świrowej w Gdyni 

wraz z wykonaniem prognozy 
ruchu 

8737/08/V/R - przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do realizacji projektu z 
Programu współpracy 
transgranicznej Południowy 
Bałtyk” („INTERFACE”) 

8738/08/V/R - podpisania aneksu do umów nr 
SK/1611/RI/5-W/2008 oraz 
SK/1612/RI/6-W/2008 na 
opracowanie Programu 
Rewitalizacji dla części dzielnic 
Mały Kack i Działki Leśne, rejon 
ulic: Wileńskiej, Wołyńskiej, 
Kazimierza Górskiego, Sportowej, 
Olimpijskiej i Stryjskiej 

8739/08/V/R - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przygotowanie studium 
wykonalności dla projektu pn.: 
„Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego na 
Obszarze Metropolitarnym 
Trójmiasta – etap II” 

8740/08/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji 
przedstawiciela dla osoby 
nieobecnej w postępowaniu 
administracyjnym 

8741/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na 
wybudowanie lokalu uŜytkowego –
garaŜu na gruncie stanowiącym 
własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Batorego 

8742/08/V/P - powołania członków Powiatowej 
Rady Zatrudnienia obejmującej 
zakresem swojego działania teren 
miasta Sopotu i Gdyni 

8743/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie druku 
plakatów na nośniki kampanii 
promującej Gdyński Biznesplan 
2009 

8744/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na wynajem 1 nośnika 
reklamowego typu Scroll na rok 
2009, na potrzeby promocji miasta 
Gdyni 

8745/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku przy ul. Smęgorzyńskiej 
których właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk 

8746/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
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Gdańsku przy ul. Słowackiego, 
których właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk 

8747/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku przy ul. Goplańskiej, 
których właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk 

8748/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku przy ul. Będomińskiej, 
której właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk 

8749/08/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni 
na rok 2008 

8750/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 
08.01.2008 r. 

8751/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 
08.01.2008 r. 

8752/08/V/K - przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych objętych 
księgami rachunkowymi w 
Wydziale BudŜetu 

8753/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
monitoring prasy i dostarczenie 
wycinkowych prasowych na 
tematy gdyńskie dotyczące spraw 
społecznych, gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i samorządowych 

8754/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
druk i kolportaŜ tygodnika „Ratusz” 

8755/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania 
na udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR o 
wartości poniŜej 206.000 EUR w 
trybie z wolnej ręki na publikację 
ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2009 w „Gazecie Wyborczej” 

8756/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania 
na udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR o 
wartości poniŜej 206.000 EUR w 
trybie z wolnej ręki na publikację 
ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2009 w „Polska Dziennik 
Bałtycki” 

8757/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania 
na udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR o 
wartości poniŜej 206.000 EUR w 
trybie z wolnej ręki na publikację 

ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 
roku 2009 w „Rzeczypospolitej” 

8758/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie usług 
transportowych w 2009 roku w 
zakresie wysyłki dokumentów 

8759/08/V/P - zorganizowania wigilii środowisk 
twórczych w klubie „Charlie” w 
dniu 19.12.2008 r. 

8760/08/V/P - zorganizowania imprezy 
„Wspólne kolędowanie” w dniu 27 
grudnia 2008 roku 

8761/08/V/P - rozłoŜenia na raty spłaty 
niewłaściwie wykorzystanej części 
dotacji z umowy 
KB/131/OK/17/W/2006 

8762/08/V/P - powołania kapituły i przyjęcia 
regulaminu Nagrody Literackiej 
Gdynia 

8763/08/V/R - ustanowienia zasad udzielania 
dofinansowania na likwidację 
barier architektonicznych w 
związku z indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze środków 
finansowych PFRON oraz zasad 
udzielenia dofinansowania na 
likwidację barier w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze środków 
finansowych PFRON 

8764/08/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 4/2008 do umowy nr 
49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 
r. zawartej ze Stowarzyszeniem 
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w 
sprawie określenia warunków i 
wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

8765/08/V/S - zatwierdzenia wyników 
konkursów dla rad dzielnic 
„Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna 
dzielnica” 

8766/08/V/M - usunięcia awarii instalacji 
zimnej wody w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Północnej 1 
A w Gdyni 

8767/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7591/08/V/M z 16.09.2008 r. oraz 
zmiany zarządzenia nr 
7783/08/V/M z 7.10.2008 r. 
dotyczących budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z 
podłączeniami do pawilonów 
gastronomicznych przy al. Jana 
Pawła II 9 – 11 w Gdyni 

8768/08/V/M - usunięcia awarii instalacji 
kanalizacji sanitarnej przy 
gminnym lokalu uŜytkowym na 
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terenie gminnym przy ul. 
Partyzantów 39 pomiędzy 
budynkami III oraz IV 

8769/08/V/M - objęcia udziałów w kapitale 
zakładowym Pomorskiego 
Funduszu PoŜyczkowego sp. z 
o.o. w Gdańsku 

8770/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie usunięcia gruzu po 
zdemontowanej konstrukcji obok 
placu zabaw przy budynku 
socjalnym przy ul. Widnej 

8771/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie roboty budowlanej 
„Przebudowa ulicy Mylnej w 
Gdyni” 

8772/08/V/U - akceptacji treści porozumienia 
do umów na opracowanie 
projektów budowlanych i 
wykonawczych rozbudowy ulic 
Nasypowej, Zielonej i Unruga 

8773/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
659/07/V/U z 23 stycznia 2007 r. 
zatwierdzającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia 
publicznego poniŜej 60.000 EUR 
na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
przebudowy kanału deszczowego 
w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni 

8774/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu oświetlenia 
NabrzeŜa Pomorskiego oraz 
projektu zieleni wraz z 
nasadzeniami dla zadania 
„Budowa pawilonów handlowo-
gastronomicznych 
zlokalizowanych przy al. Jana 
Pawła II” 

8775/08/V/U - zawarcia porozumienia 
dotyczącego realizacji umowy nr 
KB/337/UI/57/W/2008 na 
wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa części dachu 
Zespołu Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 

8776/08/V/U - zmiany treści umowy dotyczącej 
zadania pn. „Rozbudowa 
Cmentarza Komunalnego w Gdyni 
przy ul. Spokojnej” oraz udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych związanych z ww. 
inwestycją 

8777/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego powyŜej 14.000 EUR 
a poniŜej 206.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji zadania: 
„Budowa kładki dla pieszych nad 
torami PKP/SKM i Drogą 
Gdyńską” 

8778/08/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/457/UP/135/W/2008 na 
opracowanie projektu 
budowlanego i wykonawczego ul. 
Aragońskiej w Gdyni 

8779/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/431/UP/121/W/2008 na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
przedłuŜenie drogi gospodarczej, 
wykonanej w ramach budowy 
Trasy Kwiatkowskiego etap III do 
łącznika pod przejazdem PG1 
wraz z wyposaŜeniem 
technicznym i kanalizacją 
sanitarną 

8780/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji „Modernizacja 
ul. Szturmanów w Gdyni” 

8781/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na 
wybór wykonawcy roboty 
budowlanej objętej zadaniem 
„Budowa kładki dla pieszych nad 
torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską 

8782/08/V/U - dokonania płatności stanowiącej 
pokrycie części kosztów 
dokumentacji niezbędnej do 
złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie przedsięwzięcia 
ze źródeł zewnętrznych na mocy 
porozumienia z 16.11.2006 r. 
zawartego pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni, Gminą Miasta 
Sopotu i Gminą Miasta Gdańska, 
którego przedmiotem jest 
wdroŜenie projektu „Rozwój 
komunikacji rowerowej aglomeracji 
trójmiejskiej w latach 2007 – 2013” 

8783/08/V/U - akceptacji treści porozumienia 
do umowy KB/595/UI/217-W na 
opracowanie projektu 
budowlanego i wykonawczego 
przebudowy kanałów 
deszczowych w ulicy Ejsmonda 
wraz z regulacją gospodarki 
wodnej na terenie Polanki 
Redłowskiej 

8784/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
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Gdańsku, ul. Litewskiej /działka nr 
24/27/, której właścicielem jest 
Gmina Miasta Gdańsk 

8785/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku, ul. Kuśnierskiej i 
Przemyskiej – w trybie z wolnej 
ręki 

8786/08/V/M - umorzenia zobowiązań PPH 
„ADRIA” sp. z o.o. w Gdyni wobec 
PFRON 

8787/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla 
pracowników UM Gdyni w 2008 
roku 

8788/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania: „Grupy wsparcia i 
rehabilitacja dla osób z chorobami 
otępiennymi w tym z chorobą 
Alzhaimera oraz ich rodzin 

8789/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania: „Opieka hospicyjna dla 
terminalnie i nieuleczalnie 
chorych” 

8790/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień: „Profilaktyka przez 
sport” 

8791/08/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do 
umowy nr KB/427/)Z/22/W/2006 z 
dnia 30.06.2006 r 

8792/08/V/P - energii elektrycznej dla potrzeb 
systemu monitoringu wizyjnego 
dzielnicy Gdynia Orłowo 

8793/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
6514/08/V/P w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy 
prezydentem miasta Gdyni a KW 
Policji w Gdańsku w sprawie 
dofinansowania kosztów 
funkcjonowania policji na terenie 
miasta Gdyni w 2008 roku 

8794/08/V/R - wyraŜenia zgody na rozłoŜenie 
na raty spłaty pobranej nienaleŜnie 
dotacji za 2007 rok z tytułu 
prowadzenia warsztatów terapii 
zajęciowej przez Stowarzyszenie 
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z 
siedzibą w Gdyni 

8795/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na druk zaproszeń 
oraz przygotowanie poczęstunku 

podczas uroczystego otwarcia Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Gdyni 

8796/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 
7546/08/V/P z 2008-09-10 w 
sprawie realizacji w Gdyni dwóch 
odcinków programu pt: "Kanapa 
Metropolii" 

8797/08/V/P - zlecenia wykonania rysunków 
pastelowych przedstawiających 
gdyńskie panoramy 

8798/08/V/P - organizacji edycji festiwalu 
„Metropolia jest Okey – Święto 
Kultury Metropolii” 

8799/08/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na 
prowadzenie kampanii 
promocyjnej miasta Gdyni w roku 
2009 w TVP Gdańsk 

8800/08/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. 
„Sylwester 2008” który będzie 
emitowany w Telewizji Gdańskiej 
oraz w telewizji mobilnej 

8801/08/V/K - ulokowania wolnych środków 
budŜetowych na rachunku lokaty 
terminowej 

8802/08/V/U - zmiany Zarządzenia: Nr 
2682/07/V/U Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r. 
na udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie 
zmian w projekcie przebudowy 
stadionu piłkarskiego przy ul. 
Olimpijskiej – II etap (trybuna VIP) 

8803/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację tradycyjnej zabawy 
sylwestrowej 

8804/08/V/O - wyraŜenia zgody na zlecenie w 
trybie do 14 000 Euro wykonania 
koncepcji programowo – 
przestrzennej identyfikacji ul. 
Świętojańskiej w Gdyni przy 
zastosowaniu niskiej roślinności 

 
2008-12-17: 

 
8805/08/V/O - udzielenia zamówienia 

publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie torebek 
papierowych do zbierania psich 
nieczystości 

 
2008-12-18: 

 
8806/08/V/U - akceptacji treści porozumienia 

na roboty dodatkowe dla zadania: 
Rozwój Turystyki w rejonie zatoki 
Gdańskiej 
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8807/08/V/U - zmiany zarządzenia 
8775/08/V/U z 2008-12-16, 
dotyczącego zawarcia 
porozumienia dot. realizacji 
umowy Nr KB/337/UI/57/W/2008 z 
2008-05-20 na wykonanie zadania 
pn: "Przebudowa części dachu 
Zespołu Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 w Gdyni" 

 
2008-12-23: 

 
8808/08/V/U - rozpatrzenia wniosków 

złoŜonych do miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic: 
Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w 
Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry 
Donas 

8809/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7630/08/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie 
projektu nasadzenia zieleni na 
skarpie zlokalizowanej na 
wysokości budynku przy ul. Orlicz 
Dreszera 26 

8810/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8414/08/V/P z dnia 25.11.2008 r. 
w sprawie wydzierŜawienia łączy 
od TP S.A. dla potrzeb MCPR 

8811/08/V/S - zatwierdzenia wyboru 
wykonawcy na usługę wywozu 
odpadów z budynku Urzędu i lokali 
podległych Urzędowi Miasta Gdyni 
w 2009 r. 

8812/08/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
oceny technicznej i wartościowej 
samochodu słuŜbowego StraŜy 
Miejskiej 

8813/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8814/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8815/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8816/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8817/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8818/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Janusza Korczaka 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8819/08/V/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego 
przy ul. Świętojańskiej 5-7, 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni na rzecz „NUGAT” 
Spółki z o.o. 

8820/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
6679/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego – apteki, 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonego przy ul. 
Śląskiej 44, lokal do sprzedaŜy na 
rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym 

8821/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
opracowania dokumentacji 
technicznej wykonania masztu 
wraz z montaŜem 

8822/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na przedłuŜenie 
rejestracji domeny ze stroną 
internetową o adresach 
www.gcwp.gdynia.pl oraz 
www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl. 

8823/08/V/M - przyjęcia Aneksu nr 1 do 
umowy o świadczenie usług 
hostingowych 

8824/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1016/OZ/105-W/2008 z dnia 
05.06.2008r.oraz w aneksie nr 
1/2008 

8825/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 
05.06.2008r. 

8826/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1028/OZ/117-W/2008 z dnia 
06.06.2008r. 

8827/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 
8508/08/V/O dotyczącego 
akceptacji zmian w umowie 
SK/555/OZ/07-W/2008 oraz w 
aneksie nr 1/2008 z dn. 
03.07.2008 r. 

8828/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 
8511/08/V/O dotyczącego 
akceptacji zmian w umowie 
SK/767/OZ/94-W/2008 

8829/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 
8516/08/V/O dotyczącego 
akceptacji zmian w umowie 
SK/626/OZ/50-W/2008 

8830/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie tabliczek 
pamiątkowych na zadaniu: 
„Budowa krytej pływalni w Zespole 
Szkół nr 7 przy ul. Stawnej4/6” 
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8831/08/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie: 
robót szklarskich ,stolarskich, 
robót ślusarskich, zakup płyt i 
akcesoriów meblowych, zakup 
narzędzi oraz artykułów 
metalowych, konserwację i 
naprawę ekspresu do kawy do 
14.000 EUR 

8832/08/V/S - w sprawie wyraŜenia zgody na: 
konserwacje neonu herbu miasta 
Gdyni, konserwacje systemu 
kolejkowego, konserwacje i 
naprawy niszczarek dokumentów, 
liczarek banknotów i frankownicy, 
konserwacje urządzenia 
kopertującego, konserwacje i 
naprawy sprzętu AGD oraz 
maszyn biurowych do 14.000 EUR 

8833/08/V/S - wyraŜenia zgody na: zakup 
artykułów hydraulicznych, zakup 
elektronarzędzi, zakup zamków i 
dorabianie kluczy, do 14.000 EUR 

8834/08/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację 
zadania dotyczącego prowadzenia 
centrum informacji dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących, 
mieszkańców Gdyni 

8835/08/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
dotyczącego prowadzenia 
wczesnej interwencji dla dzieci w 
wieku 0-2 lata, mieszkańców 
Gdyni 

8836/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8638/08/V/M dotyczącego 
określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
udziałów w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości 
połoŜonych przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

8837/08/V/K - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wycenę samochodów 
przejmowanych na rzecz Gminy 
na podstawie art. 50 a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym 

8838/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie emisji reklam 
w POLSKA Dziennik Bałtycki 
promujących konkurs „Gdyński 
Biznesplan 2009” 

8839/08/V/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji 
państwowej instytucji kultury na 
remont „Daru Pomorza” w Gdyni 

8840/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Annie Borkowskiej dyrektorowi 
Gdyńskiego Centrum Innowacji 

8841/08/V/M - umowy uŜyczenia 
nieruchomości Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. 
Redłowskiej w Gdyni dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 

8842/08/V/M - przyjęcia „Instrukcji w sprawie 
trybu udzielania i 
sprawozdawczości z pomocy 
publicznej” 

8843/08/V/M - zatwierdzenia planu ogólnego 
zamówień publicznych Urzędu 
Miasta Gdyni na dostawy, usługi i 
roboty budowlane na 2009 rok 

8844/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku ul. Rakoczego dz. 711/6, 
której właścicielem jest Powiat 
Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej 
ręki 

8845/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku ul. Słowackiego dz. 86/1, 
której właścicielem jest Powiat 
Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej 
ręki 

8846/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku ul. Łowców dz. 173, 
której właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej 
ręki 

8847/08/V/M - zatwierdzenia projektu 
porozumienia oraz wyraŜenia 
zgody na wydatkowanie środków 
finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu 
przejętej z mocy prawa 
nieruchomości drogowej 

8848/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości gminnej połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Władysława IV 
wraz z ustaleniem wysokości opłat 
z tytułu bezumownego korzystania 
z nieruchomości za okres 10 lat 
wstecz 

8849/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na oprawę muzyczną uroczystości 
w USC Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 r. o wartości do 14.000 EUR 
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8850/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
tonerów do kserokopiarek i faksów 
do 14.000 EUR 

8851/08/V/P - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie 
ofert na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu kultury w 2009 
roku 

8852/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
montaŜu i demontaŜu elementów 
wizualnej identyfikacji Gdyni 
podczas imprez z kalendarza 
imprez miejskich w 2009 roku oraz 
flagowania ulicy Świętojańskiej 

8853/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do 
umowy nr KB/26/MOPS/2008 na 
prowadzenia schroniska z funkcją 
interwencyjnego punktu 
noclegowego dla osób w stanie 
nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem przebywających na 
terenie Gdyni 

8854/08/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
sali teatralnej w celu prowadzenia 
zajęć o charakterze społeczno-
artystycznym w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 34 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Gdyni 

8855/08/V/M - wyraŜenia zgody na 
przedłuŜenie okresu uŜyczenia do 
08.08.2009 r. lokalu uŜytkowego, 
usytuowanego przy ul. Morskiej 89 
w Gdyni, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni na rzecz 
Stowarzyszenia Osób z Wadą 
Słuchu „CISZA” 

8856/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7230/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 2, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego przy ul. Chylońskiej 
132, przeznaczonego do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 

8857/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7086/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego A, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego przy ul. Bp. Dominika 
8-14, kl. 10, przeznaczonego do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 

8858/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7232/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 1, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonego przy ul. Morskiej 99, 
przeznaczonego do sprzedaŜy na 
rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym 

8859/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
6694/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego nr U-2, 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonego przy ul. 
Świętojańskiej 5-7, lokal do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 

8860/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
6695/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego nr 42a, 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonego przy ul. 
Świętojańskiej 139 Bl. I, lokal do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 

8861/08/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienia 
publiczne na naprawy i 
konserwacje kserokopiarek i 
faksów dla UM Gdyni w 2009 r. w 
części A, B, C oraz uniewaŜnienie 
wykonawcy w części „D” 

8862/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 
17/2000/III Prezydenta Miasta 
Gdyni z 1 sierpnia 2000 r. w 
sprawie określenia struktury 
wewnętrznej wydziałów i zadań 
referatów UM Gdyni 

8863/08/V/S - zmiany regulaminu 
organizacyjnego UM Gdyni 

8864/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie robót związanych z 
inwestycją pn. „Budowa ul. 
Grodnieńskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

8865/08/V/U - uregulowania naleŜności za 
wykonanie wypisów i wyrysów z 
ewidencji gruntów dla 
prowadzonych przez Wydział 
Inwestycji zadań gminnych 

8866/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na budowę 
oświetlenia NabrzeŜa 
Pomorskiego w Gdyni 

8867/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na wykonanie aktualizacji projektu 
budowlanego i wykonawczego 
„Przebudowy układu drogowego 
ul. Olimpijskiej, Stryjskiej wraz z 
przebudową wiaduktu kolejowego 
oraz budową kładki dla pieszych 
nad torami PKP i ul Gdyńską od 
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al. Zwycięstwa do ul. ŁuŜyckiej w 
Gdyni” 

8868/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8279/08/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na wykonanie robót 
polegających na osadzeniu 
reperów wysokościowych na 
obiektach mostowych Trasy 
Kwiatkowskiego 

8869/08/V/U - akceptacji zapłaty naleŜności 
dla PKP S.A. w związku z budową 
kolektora deszczowego w ul. 
Starodworcowej w Gdyni 
realizowaną w trybie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych /LII/ 

8870/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
druku 500 plakatów w formacie A2 
z programem imprezy 
sylwestrowej 

8871/08/V/M - określenia warunków 
ustanowienia słuŜebności 
gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

8872/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
4405/07/V/P w sprawie powołania 
zespołu ds. realizacji zadań 
związanych z organizacją zlotu 
Ŝaglowców „The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

8873/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie badań 
lekarskich i psychologicznych oraz 
badań profilaktycznych 
pracowników StraŜy Miejskiej UM 
Miasta Gdyni 

8874/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na dobór szkieł i wykonanie 
okularów korygujących wzrok, 
pracownikom UM Gdyni oraz 
zatwierdzenia oferenta 

8875/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 
14/2000/III z 26 czerwca 2000 r. w 
sprawie trybu ustalania 
wynagrodzeń dyrektorów 
/kierowników/ jednostek 
organizacyjnych miasta Gdyni 

8876/08/V/P - organizacji w zakresie 
zabezpieczenia technicznego 
imprezy „Wspólne kolędowanie” w 
dniu 27 grudnia 2008 r. 

8877/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 
EUR na realizację zadania: 
„Prowadzenie psychologiczno-
pedagogicznego punktu 
konsultacyjnego” 

8878/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 
EUR na realizację zadania: 
„MłodzieŜowe Warsztaty 
Środowiskowe 2009” 

8879/08/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 3/2008 do umowy nr 
KB/43/MOPS/2004 z 26.11.2004 r. 
zawartej z Gdyńskim 
Stowarzyszeniem Integracyjnym 
„Promyk” w sprawie określenia 
warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu 
terapii zajęciowej 

8880/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na prowadzenie kampanii 
promocyjnej Miasta Gdyni w roku 
2009 w TVP Gdańsk 

8881/08/V/P - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego w otwartym 
konkursie ofert na realizację 
zadania: "Aktywizacja gdyńskiej 
młodzieŜy" 

8882/08/V/M - przyjęcia aktu załoŜycielskiego 
spółki "Agencja Rozwoju Gdyni 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" 

8883/08/V/M - powołania członków Rady 
Nadzorczej spółki "Agencja 
Rozwoju Gdyni spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością" 

8884/08/V/U - zmiany zarządzenia Nr 
7370/08/V/U Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 26 sierpnia 2008r. 
dotyczącego wykonania robót 
dodatkowych w ramach zadania 
inwestycyjnego "Rozbudowa 
Cmentarza Komunalnego w Gdyni 
przy ul. Spokojnej" 

 
2008-12-30: 

 
8885/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 

KB/360/UI/116-W/2007 na 
wykonanie „Projektu budowlanego 
i wykonawczego budowy 
kanalizacji deszczowej w ulicach 
Arciszewskich i Muchowskiego 
oraz na terenie Portu Wojennego 
w Gdyni” 

8886/08/V/S - oddania w uŜytkowanie lokalu 
dla Rady Dzielnicy Chwarzno 
Wiczlino 

8887/08/V/M - określenia obowiązków 
Administracji Budynków 
Komunalnych Nr 3 Gdyni po 
przejęciu w zasób Gminy Miasta 
Gdyni dwóch lokali mieszkalnych 
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nr 4 i 8 w budynku mieszkalnym 
przy ul. śeliwnej 19 w Gdyni 

8888/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa 
Kierownikowi ABK- 3 w sprawie 
podpisania umowy dzierŜawy 
stacji transformatorowej T 2151 Al. 
Jana Pawła II 

8889/08/V/M - przejęcia budynku przy ul. 10-
go Lutego 24 w Gdyni w zarząd 

8890/08/V/M - wydatkowania środków 
finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę za wykonanie kopii zdjęć 
lotniczych na płycie CD przez 
Centralne Archiwum Wojskowe 

8891/08/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji 
projektu pn.: „Efektywny 
Samorząd – Kompetentna Kadra 
w Urzędzie Miasta Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” oraz 
przyjęcia procedur wdraŜania 
projektu 

8892/08/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków 
finansowych 

8893/08/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków 
finansowych 

8894/08/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
w 2008roku 

8895/08/V/K - ulokowania wolnych środków 
budŜetowych na rachunku lokaty 
terminowej 

8896/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na wykonanie 620 sztuk 
pamięci zewnętrznych do 
komputera wraz z opakowaniem 
jednostkowym 

8897/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8280/08/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją 
osadzania reperów 
wysokościowych na obiektach 
mostowych Trasy Kwiatkowskiego 

8898/08/V/U - uregulowania naleŜności za 
wykonanie map do celów 
informacyjnych dla prowadzonych 
przez Wydział Inwestycji zadań 
gminnych 

8899/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na zakup map na potrzeby 
Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni 

8900/08/V/M - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę „Ośrodka 
Hipoterapii w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej” 

8901/08/V/M - zatwierdzenia wyniku 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o 
wartości do 206.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na 
opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na rozbudowę 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
przy ul. Bp. Dominika 13 A 

8902/08/V/M - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne poniŜej 5.150.000 EUR 
na wybór wykonawcy na 
wykonanie remontu podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych w NZOZ 
Wzgórze św. Maksymiliana przy 
ul. Legionów 67 w Gdyni 

8903/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8904/08/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni 
na rok 2008 

8905/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 
4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w 
sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2008 rok 

8906/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 
4627/08/V/K z 09.01.2008r. w 
sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2008r. 

 
2009-01-02: 

 
8907/09/V/S - ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora zakładu 
budŜetowego "Hala Sportowo - 
Widowiskowa" w Gdyni oraz 
przyjęcia regulaminu konkursu i 
trybu pracy komisji konkursowej 

 
2009-01-06: 

 
8908/09/V/O - dofinansowania kosztów 

organizacji eliminacji okręgowych 
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, 
które odbędą się w Zespole Szkół 
Hotelarsko – Gastronomicznych w 
Gdyni 

8909/09/V/O - dofinansowania kosztów 
organizacji koncertów pod nazwą 
„Spotkania w Gdyńskiej 
Nutkolandii”, których 
organizatorem jest Szkoła 
Muzyczna I i II Stopnia w Gdyni 
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8910/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów 
Eliminacji Okręgowych XXXVIII 
Olimpiady Biologicznej 
organizowanej przez III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni oraz 
Komitet Okręgowy Olimpiady 
Biologicznej przy Wydziale Biologii 
UG 

8911/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów 
zawodów okręgowych 
Jubileuszowej XXXV Olimpiady 
Geograficznej i Nautologicznej 
organizowanej przez III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni oraz 
Komitet Okręgowy Olimpiady 
Geograficznej i Nautologicznej 

8912/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14 000 EUR 
na konserwację stacji 
referencyjnej GPS Wydziale 
Geodezji 

8913/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
8491/2008/V/M dotyczącego 
skierowania na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8914/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

8915/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 23,0 m² 
zlokalizowanego na hali łukowej – 
(boks nr 61 ) 

8916/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
przedłuŜenie okresu uŜyczenia 
lokalu uŜytkowego, usytuowanego 
przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

8917/09/V/R - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie wzoru wizualizacji, 
wykonanie materiałów 
promocyjnych oraz strony 
internetowej dla projektu pn. 
„Efektywny Samorząd - 
Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo 

8918/09/V/P - przygotowania koncepcji 
Pomnika Marynarza w Gdyni 

8919/09/V/S - zabezpieczenia środków na 
rozliczanie kosztów energii 
elektrycznej dostarczanej do 
budynku OSP Wiczlino przy ul. 
Wiczlińskiej 66 w 2009 roku 

8920/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
6383/08/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej budynku 
dyspozytorni ZKM przy ul. T. 
Wendy w Gdyni 

8921/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji zadania: 
,,Wykonanie tymczasowej 
nawierzchni z płyt YOMB (50 kN) 
na odcinku ul. Fregatowej ” 

8922/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji pn.: 
„Przebudowa trzeciej jezdni Al. 
Zwycięstwa w Gdyni” 

8923/09/V/S - projekt zarządzenia w sprawie 
przekazania środków finansowych 
na bilety autobusowe 
/trolejbusowe/ do celów 
słuŜbowych dla pracowników UM 
Gdyni 

8924/09/V/S - zakupu biletów PKP-SKM 
jednorazowego przejazdu do 
celów słuŜbowych dla 
pracowników UM Gdyni 

8925/09/V/S - uruchomienia środków 
finansowych w roku 2009 na 
utrzymanie systemu 
monitorowania pojazdów z 
wykorzystaniem technologii GPS 

8926/09/V/S - uruchomienia środków 
finansowych w roku 2009 na 
dzierŜawę łączy 
telekomunikacyjnych oraz kanałów 
teletechnicznych 

8927/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na wykonanie usług 
introligatorskich i świadczenie 
usług transportowych dla UM 
Gdyni w 2009 roku o wartości do 
14.000 EUR 

8928/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
UM Gdyni w 2009 r. 

8929/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
publikacji reklamy Gdyni w 
Tygodniku Wieczór 

8930/09/V/K - ustalenia układu wykonawczego 
budŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

8931/09/V/K - ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków 
budŜetu miasta w 2009 roku 

8932/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
ozn. na km 8, jako działka nr 93/3 i 
nr 94/3 przeznaczonej pod 
budowę zbiornika retencyjnego 
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„Karwiny” wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi 

8933/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie roboty budowlanej 
„Budowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Architektów w Gdyni” 

8933/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie roboty budowlanej 
„Budowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Architektów w Gdyni” 

8934/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8830/08/V/U z 23.12.2008 r. 
dotyczącego zadania pn. „Budowa 
krytej pływalni w Zespole Szkół nr 
7 w Gdyni 

8935/09/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania 
publicznego: „Organizacja czasu 
wolnego Gdynia 55+” 

8936/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na druk plakatów 
informacyjnych o 17. Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Gdyni 

8937/09/V/O - wystąpienia do SR w Gdyni z 
wnioskiem o uznanie Gminy 
Miasta Gdyni za pokrzywdzonego 
w sprawie J. Pydo 

8938/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/665/UI/148/W/2008 i umowy 
nr KB/681/UI/158/W/2008 z 
03.12.2008 r. na wykonanie robót 
dodatkowych związanych z 
inwestycją pn. „Budowa ulicy 
Grodnieńskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

 
2009-01-07: 

 
8939/09/V/S - wyraŜenia zgody na usunięcie 

awarii pieców centralnego 
ogrzewania w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni przy Al. 
Zwycięstwa291 

 
2009-01-08: 

 
8940/09/V/S - udzielenia zamówienia 

publicznego na organizację kuligu 
dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [191] – 2008-12-17 – radny Marcin Horała 
– w sprawie problemów komunikacyjnych 
i planów inwestycyjnych zw. z  
zagospodarowaniem Placu Dworcowego – 
odpowiedź 2009-01-09. 

2. [192] – 2008-12-17 - radny Bogdan 
KrzyŜankowski – w sprawie budowy 
dystrybutorowej stacji paliw płynnych 
przy ul. Bursztynowej – odpowiedź 2008-
12-24. 

_________________________________________ 
 

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 BudŜetowa     
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska:  21.01., godz. 15.30     
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    ,  
Komisja Kultury:                       
Komisja Oświaty  22.01., godz. 14.30   
Komisja Rewizyjna:     
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     
Komisja Sportu i Rekreacji:  20.01., godz. 16.00, s. 105  
Komisja Statutowa:      
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  20.01., godz. 
16.00, s. 105   
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  21.01., 
godz. 17.00 
_____________________________________________ 
 

 


