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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 50 

25 marca 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 23.03.09, godz. 14.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 18 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

(21.01.2009 r.) 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 

25.02.2009 r.: 
5. Sytuacja na gdyńskim rynku pracy i 

perspektywy jej rozwoju. Działania 
zapobiegające wzrostowi bezrobocia. 

6. Wolne wnioski. 
7. Korespondencja. 
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad. 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych 
Przewodniczący Komisji Bogdan KrzyŜankowski. 
Ad. 2. Porządek obrad bez uwag został przyjęty w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Ad. 3. Protokół z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2009 r. 
został przyjęty jednogłośnie bez zmian: 6/0/0. 
Ad. 4.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany 
w Statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni przy ul. świrki i Wigury 14 
omówiła Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Zmiana 
dotyczy lokalizacji miejsca wyczekiwania zespołu 
wyjazdowego wypadkowego (spełnienie wymogów 
ustawowych). Opinia pozytywna: 6/0/0.  
Ad. 5. Sytuację na gdyńskim rynku pracy przedstawiła 
pani dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Joanna Siwicka. 
Wystąpienie poparte zostało prezentacją, do której 
komentarz wygłaszała pani dyrektor. Prezentowane 
informacje zawierały dane na koniec stycznia 2009 r. Od 
1 lutego 2009 r. nastąpiła zmiana   przepisów ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (zmiany wprowadziła ustawa z 
dnia 19 grudnia 2008 r. – opublikowana Dz. U. Nr 6 z 
17.01.2009 r. poz. 33) – brak jednak aktów 
wykonawczych do przyjętych rozwiązań. Sytuacja na 
rynku pracy zmienia się gwałtownie i radykalnie. W 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w dniu 31.01.2009 
r. zarejestrowanych było 2813 mieszkańców Gdyni w 
tym: 2726 osób posiadających status bezrobotnego 
oraz 87 osób  posiadających status poszukującego pracy. 
W porównaniu do stanu w dniu 31.01.2008 r. w Gdyni 
wzrosła: liczba bezrobotnych o 192 osoby tj. 7,6%, 

spadła: liczba napływających ofert pracy o 202 ofert tj. o 
32,3%. Ilość ofert pracy w miesiącach styczeń – luty to 
ok. 1.700 miejsc (w tym ok. 1000 ofert „wojskowych”). 
Dane o zwolnieniach grupowych nie obejmują 
pracowników stoczni – zasady zwolnień wynikają z 
ustawy kompensacyjnej. Odnotowano spadek ilości ofert 
pracy w handlu i usługach, stopniowe obniŜanie się 
poziomu proponowanych wynagrodzeń. Najliczniej 
rejestrują się osoby w zawodach robotniczych, 
wykonawczych. 
Klub Pracy jest to szkolenie z zakresu aktywizacji 
zawodowej. Szkolenie oferuje nabycie umiejętności 
mówienia o sobie, określenia ścieŜki zawodowej, 
napisania własnego Ŝyciorysu i oferty, skutecznego 
szukania pracy, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
W PUP w Gdyni funkcjonują doradcy zawodowi, którzy 
udzielają informacji oraz porad indywidualnych i 
grupowych, przeprowadzają badania określające poziom 
zgodności pomiędzy wymaganiami zawodu i stanowiska, 
a predyspozycjami klienta, przeprowadzanie testów: 
osobowości, zdolności i zainteresowań, słuŜą pomocą 
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz  
osobom objętym zwolnieniami grupowymi, współpracują 
z Centrum Metodycznym Informacji i Poradnictwa 
Zawodowego, Pomorskim Miasteczkiem Zawodów oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponadto 
Starosta w razie braku moŜliwości zapewnienia 
bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia inicjuje i 
finansuje szkolenia bezrobotnych oraz przyznaje i 
wypłaca dodatki szkoleniowe. Powiatowy Urząd Pracy w 
Gdyni bierze udział w realizacji projektów partnerskich 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013): „Rodzina bliŜej siebie” 
(MOPS w Gdyni) - celem projektu jest dąŜenie do 
pozostania w naturalnych środowiskach dzieci z rodzin, 
korzystających ze świadczeń MOPS w Gdyni, przy 
zastosowaniu między innymi kontraktu socjalnego oraz 
instrumentów aktywnej integracji, „Trzymajmy się razem 
– obsługa gdyńskiego PPnRZiSS” (Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej) - budowa aktywnie działającego 
partnerstwa na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw 
dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej 
mieszkańców Gdyni, (Priorytet VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007 – 2013) „Kobieta Atrakcyjna Zawodowo” 
(Fundacja Gospodarcza) - pomoc kobietom 
niepracującym, pragnącym wejść lub powrócić na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dzieci i/lub długotrwale bezrobotnych 
(powyŜej 12 miesięcy), o kwalifikacjach zawodowych 
wymagających podniesienia, uzupełnienia lub zmiany, 
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Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Trafne decyzje II – 
badanie predyspozycji zawodowych dla młodzieŜy” 
(Fundacja Gospodarcza) podnoszenie jakości kwalifikacji 
przyszłych pracowników i ich lepsze dostosowanie do 
wymogów lokalnego rynku pracy, „Doradca na plus” - 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz 
zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez 
zatrudnienia, jak równieŜ stworzenie warunków dla 
rozwoju aktywności zawodowej bezrobotnych w Gdyni i 
Sopocie poprzez rozszerzenie usług doradczych. Środki 
Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu na realizację 
zadań PUP na 2009 r. to kwota 1.628.000 zł. Kwota 
wystarczy na aktywizację ok. 500 osób. Urząd pozyskuje 
środki z funduszy europejskich, opracowując programy w 
ramach konkursów, dzięki czemu moŜe uzyskać 
dodatkowo ok. 7 mln. zł.  Aplikowanie o środki z 
róŜnych źródeł jest jednak czasochłonne i angaŜuje wiele 
osób. Dyskutowano równieŜ o sytuacji w gdyńskiej 
stoczni. Wnioski, które moŜna wyciągnąć z 
napływających informacji nie budzą optymizmu.  
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przybycie 
i informacje. 
Ad. 6 i 7. Bez wniosków. 
Ad. 8. Termin kolejnego posiedzenia – 18 marca 2009 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 24 lutego: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Informacja za rok 2008 Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni oraz perspektywy integracji transportu 
miejskiego na obszarze metropolii trójmiejskiej. 
Ad.1. Obrady rozpoczął powitaniem gości i 
stwierdzeniem kworum Przewodniczący Komisji Marcin 
Wołek. 
Ad. 2.  
• Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatku kartą płatniczą omówił Z-ca Skarbnika 
MG Stanisław Zachert. MoŜliwość zapłaty podatków 
kartą płatniczą otworzyła nowelizacja ustawy Ordynacja 
podatkowa, która uprawniła jednostki samorządu 
terytorialnego do dopuszczenia uchwałą zapłaty 
podatków stanowiących dochody budŜetu tych jednostek. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
• Przedstawiającymi projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni byli 
Wiceprezydent dr inŜ. arch. Marek Stępa oraz Miejski 
Konserwator Zabytków dr Robert Hirsch. Dotacje 
przyznane są w oparciu o zasady wynikające z 
odpowiedniej uchwały RMG z 25.06.2008 r. (chronione 
obszary „zabytkowe”). Wpłynęło 21 wniosków, z których 
po analizie dotowanych będzie w całości lub częściowo 
15. Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
• Wiceprezydent Bogusław Stasiak 
poinformował o przygotowaniu na sesję projektu 
uchwały, który nie został jeszcze dostarczony radnym (w 
formie pisemnej), poniewaŜ w trybie pilnym został 

przyjęty w dniu dzisiejszym na kolegium prezydenckim. 
Członkowie komisji zapoznają się z pełną treścią 
dokumentu na krótkim spotkaniu przed sesją, będącym 
kontynuacją posiedzenia. Pan Wiceprezydent wyjaśnił 
konieczność przyjęcia uchwały w trybie nadzwyczajnym. 
Następnie omówił projekty uchwał w sprawie: 
a) wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Adwokackiej 18; 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
b) wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 4 
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego; Opinia pozytywna 
– głosowanie: 8/0/0. 
c) regulacji stanu prawnego i sprzedaŜy bezprzetargowej 
na rzecz dzierŜawcy nieruchomości gminnej połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Rolniczej 14; Opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0. 
d) wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni wkładem niepienięŜnym (aport) w 
postaci prawa własności nieruchomości (z 
autopoprawkami); Opinia pozytywna – głosowanie: 
8/0/0. 
e) wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wkładem 
niepienięŜnym (aport) w postaci prawa własności 
nieruchomości; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
f) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Sienkiewicza w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
g) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 w 
formie przetargu ustnego ograniczonego, Opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
h) wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
wkładem niepienięŜnym (aport) w postaci prawa 
własności nieruchomości, Opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0. 
i) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. 
Marii Curie-Skłodowskiej, Opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0. 
j) przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 
projektu pn. TROLLEY w ramach Programu Interreg IV 
B. Przewodniczący M. Wołek dodał, Ŝe Miasto zostało 
docenione zaproszeniem do programu przez jego lidera – 
Miasto Salzburg. Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
Ad. 3. Protokół z dnia 21 stycznia 2009 r. przyjęty został 
bez uwag jednogłośnie (8/0/0). Protokół z dnia 28 
stycznia 2009 r. równieŜ został zaakceptowany bez 
poprawek (8/0/0). 
Powracając do omawianej na posiedzeniu w dniu 
21.01.2009 r. sytuacji gdyńskich klubów Ŝeglarskich, 
Przewodniczący skierował do członków komisji prośbę o 
zapoznanie się z korespondencją w tej sprawie.   
Ad. 4. Informację za rok 2008 Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni oraz perspektywy integracji transportu 
miejskiego na obszarze metropolii trójmiejskiej 
zaprezentowali Dyrektor ZKM prof. dr hab. O. 
Wyszomirski oraz Przewodniczący MZK ZG dr Hubert 
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Kołodziejski. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta 
w 2008 r. w zakresie komunikacji miejskiej członkowie 
komisji otrzymali drogą elektroniczną przed 
posiedzeniem. Prof. O. Wyszomirski ocenił miniony rok 
jako dobry dla ZKM. Zrealizowano postulaty 
mieszkańców dotyczące zmiany w ofercie komunikacji, 
wykonując tym samym załoŜenia planu w ponad 100%. 
W roku 2008 do gdyńskiej komunikacji miejskiej 
wprowadzono 4 fabrycznie nowe autobusy (na 23 
zakupionych) oraz 1 trolejbus (na 5 wprowadzonych). 
Zrealizowano postulaty płacowe pracowników firm 
przewozowych. Opóźnienia kursów, mających wpływ na 
ocenę jakości obsługi komunikacyjnej były w głównej 
mierze następstwem kongestii w ruchu drogowym. Pan 
Dyrektor omówił równieŜ zmiany w ofercie 
przewozowej, komunikację minibusową oraz taryfy, 
przychody ze sprzedaŜy biletów i ich kontrolę, a takŜe 
metody i efekty podnoszenia bezpieczeństwa w 
pojazdach. Wpływy ZKM wykonano na poziomie ponad 
100%, wydatki – 96,46%.  

Kolejno głos zabrał Przewodniczący MZKZG dr 
Hubert Kołodziejski, który przedstawił wyniki przyjętego 
etapowego działania związku, którego celem jest 
integracja, a głównym zadaniem - przejęcie zarządzania 
transportem zbiorowym na terenie metropolii. 
Zintegrowana oferta jest jednym z waŜniejszych 
czynników kształtujących jakość usług w transporcie 
zbiorowym. WyróŜnia się dwa typy integracji w 
komunikacji miejskiej: integrację taryfowo-biletową 
(częściową) oraz integrację organizacyjno-funkcjonalną 
(pełną). Integracja taryfowo-biletowa stanowi pierwszy 
etap na drodze do pełnej integracji. Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w pierwszym 
etapie integracji wprowadził do sprzedaŜy następujące 
bilety metropolitalne: 24-godzinne, 72-godzinne, 
okresowe miesięczne i 30-dniowe. Planowane jest 
wprowadzenie karty turystycznej oraz karty imprezowej. 
Utworzono stronę internetową mzkzg.org, na której 
moŜna zapoznać się ze szczegółową ofertą.  

W dyskusji poruszono m.in. kwestię obsługi 
Osiedla Fikakowo w związku z planowanym otwarciem 
linii trolejbusowej 29. Dyrektor O. Wyszomirski 
stwierdził, Ŝe w chwili obecnej jedynym wyjściem jest 
polepszenie komunikacji minibusowej poprzez 
zwiększenie częstotliwości i uruchomienie kursów 
dodatkowych w weekendy. Oferta uzaleŜniona jest od 
posiadanych środków, które w roku bieŜącym są 
ograniczone (konieczność oszczędności).  

Dyskutowano równieŜ nt. dojazdu komunikacją 
miejską do Akwarium Gdyńskiego. Skwer Kościuszki ma 
szansę stać się wizytówką Gdyni i wymaga powaŜnych 
zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej, która 
wpłynęłaby na poprawę dostępności atrakcji turystyczno-
edukacyjnych, w szczególności w odniesieniu do dzieci i 
młodzieŜy. Prof. O. Wyszomirski przedstawił wyniki 
analizy kosztów, która wskazuje konieczność pozyskania 
na ten cel dodatkowej kwoty ok. 500 tys. PLN w skali 
roku. Radni zaproponowali, aby zwrócić się do 
Prezydenta zabezpieczenie środków na kursowanie 
autobusu w miesiącach wrzesień – grudzień (kursy 
pilotaŜowe) i – w zaleŜności od wyników pilotaŜu - 
rozwaŜenie zabezpieczenia kolejnych kwot w budŜecie 
Miasta na rok 2010.  

Poruszając sprawę unowocześniania taboru 
komunikacji miejskiej radni dyskutowali o sposobach 
pozyskiwania finansów i moŜliwości rozwoju w dobie 
kryzysu. Dyskusję zakończono bez sformułowania 
wniosków. Przewodniczący podziękował gościom. 

Posiedzenie przerwano do dnia 25 lutego 2009 r. 
(opiniowanie projektu uchwały). 

 
II część posiedzenia 

25 lutego 2009 r. 
 
Zgodnie z wnioskiem podjętym w czasie I części 
posiedzenia zebrano się celem zaopiniowania projektu 
uchwały prezentowanego przez Wiceprezydenta 
Bogusława Stasiaka, w sprawie wyraŜenia zgody na 
zamianę zabudowanej nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Redłowskiej 31, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni na nieruchomości będące własnością Skarbu 
Państwa. Opinia pozytywna – 5/0/0.  
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 11 marca: 
 
Porządek spotkania:  
1) Likwidacja „Stoczni Gdynia” jako kluczowa 
determinanta kształtu lokalnego rynku pracy. 

a) Aktualna sytuacja w „Stoczni Gdynia; 
b) Program zwolnień monitorowanych; 
c) System szkoleń i doradztwa organizowanego w 

ramach programu zwolnień monitorowanych. 
2) Konsekwencje społeczne zwolnień grupowych 
wynikających z restrukturyzacji przemysłu stoczniowego 
na terenie Gdyni. 

a) Prognozowane wskaźniki bezrobocia.  
b) MoŜliwości kształtowania rynku pracy na 

róŜnych poziomach samorządu.  
c) ZagroŜenie wzrostem negatywnych zjawisk 

społecznych – działania prewencyjne, ocena 
zasobów mogących słuŜyć rozwiązywaniu 
rzeczywistych problemów. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Bogdan 
KrzyŜankowski. Podziękował licznie przybyłym 
gościom, wśród których obecni byli: Wicemarszałek 
Zarządu Województwa Pomorskiego Wiesław 
Byczkowski, Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć, 
Dyrektor Personalny Stoczni Gdynia SA Jakub 
Kraszewski, Dyrektor PUP w Gdyni Joanna Siwicka, 
Dyrektor Ewa Jurkowska i Wicedyrektor Tadeusz 
Adamejtis z WUP w Gdańsku, Prezes Work Sernice SA 
Tomasz Szpakowski, Dyrektor Ośrodka Regionalnego w 
Gdańsku FRDL Sylwia Krysa, przedstawiciele Agencji 
Rozwoju Przemysłu: Arkadiusz Wiecha i Izabela Bara 
oraz przedstawiciele firmy DGA SA: Anna Zarzycka, 
Anna śubke i Grzegorz Głowacki, a takŜe radni Miasta 
Gdyni spoza komisji. 
Przewodniczący przedstawił cel spotkania i poprosił 
gości o zabieranie głosu według porządku obrad. W 
prowadzeniu komisji przewodniczącego wspierał radny 
Jerzy Miotke.  
Pierwszy wystąpił dyrektor Jakub Kraszewski, który 
wyjaśnił, Ŝe obecna sytuacja stoczni gdyńskiej 
zdeterminowana jest decyzjami Komisji Europejskiej. 
Wyjaśnił znaczenie Ustawy kompensacyjnej oraz omówił 
działania ochronne wynikające z ustawy, które 
podzielone są na trzy etapy: w okresie kompensacji 
gwarantowane wynagrodzenia z Funduszu Świadczeń 
(obecnie realizowane), program zwolnień dobrowolnych 
(w pierwszym terminie zwolnione zostały 73 osoby, które 
nie świadczyły pracy z powodu przebywania na urlopach 
bądź zwolnieniach długotrwałych, kolejne zwolnienia 
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będą przebiegały w cyklu codwutygodniowym - 18.03 – 
400 osób, 31.03 – 300–350 osób, kolejne w połowie 
kwietnia itd. do 31 maja). Zwolnienia weryfikowane są 
planem produkcyjnym. W Stoczni pracowało ogółem 
5.200 osób, z czego ok. 49% zameldowanych jest w 
powiecie gdyńskim. Wiekowo załoga jest zróŜnicowana: 
duŜa liczba pracowników młodych i w wieku ok. 50 lat 
wiąŜe się z rotacją wywołaną kryzysem lat 2003-2004, 
kiedy odnotowano znaczny odpływ specjalistów. Na 
obecną sytuację wpływ ma nie tylko ogólny kryzys w 
branŜy stoczniowej, ale teŜ wynik lat ubiegłych z 
bagaŜem negatywnych skutków dla Stoczni. Zakład 
stanowił dla wielu ludzi pewne miejsce pracy, gdzie 
zatrudnieni byli niemal całe Ŝycie. Na terenie Stoczni 
działa mnóstwo organizacji aktywizujących 
pozazawodowo (sportowych, rekreacyjnych, itp.). Z 
likwidacją zakładu wiąŜe się równieŜ problem firm 
kooperujących, które w większości wykonywały w 100% 
usługi dla Stoczni w Gdyni. Spółki nie powiązane z 
zakładem  kapitałowo nie są objęte ochroną wynikającą 
ze specustawy. Pracownicy tych firm pojawią się na 
rynku (poszukujących) pracy szybciej.  
Radny Jerzy Miotke przypomniał, Ŝe działająca na 
obszarze 86ha Stocznia, została podzielona za zgodą 
zarządcy Kompensacji na 21 nieruchomości, które 
zostaną wystawione odrębnie w przetargu 
nieograniczonym na sprzedaŜ 16 marca 2009 r. W 
przypadku braku oferentów (co zdaniem radnego jest 
wysoce prawdopodobne) Stoczni grozi upadłość, 
prowadzoną przez syndyka. Została powołana rada 
Wierzycieli, w której udziały ma równieŜ Gmina Gdynia. 
Prawo pierwokupu terenów postoczniowych naleŜy do 
Zarządu Portu Gdynia, nie jest to jednak dobry czas dla 
portu na takie inwestycje.  

O realizacji Programu Zwolnień Monitorowanych 
poinformowała p. Izabela Bara z Agencji Rozwoju 
Przemysłu: wyjaśniła załoŜenia i cele programu, do czego 
zobowiązana jest ARP, jakie są źródła finansowania.  

Pan Arkadiusz Wiecha (ARP) wyjaśniał wybór (w 
drodze konkursów) firm DGA SA oraz Work Service SA, 
które realizują program szkoleń i doradztwa dla 
zwalnianych stoczniowców. DGA SA jest liderem wśród 
firm wspierających przedsiębiorstwa i instytucje w 
wykorzystaniu środków pomocowych z Unii 
Europejskich, a obecnie specjalizuje się m.in.: w 
zarządzaniu duŜymi projektami szkoleniowo-doradczymi. 
Work Service jest największą firmą usługową na polskim 
rynku pracoserwisu, czyli rynku wszystkich usług 
związanych z pracą.  Tworzy jedną z wiodących polskich 
grup kapitałowych, nowoczesną i dynamicznie 
rozwijającą się organizację, eksperta w dziedzinie 
doradztwa personalnego, zarządzania zasobami ludzkimi 
i outsourcingu funkcji. W podpisanych przez ARP z tymi 
firmami umowach zawarty jest warunek, obwarowany 
sankcją finansową, o zatrudnieniu 20% zwalnianych 
pracowników Stoczni.  

Pani Anna Zarzycka (DGA) przedstawiła metody 
wdraŜania programu, w efekcie którego stoczniowcy 
powinni znaleźć pracę. Firma dokonuje analizy rynku 
pracy, po czym zostaną przedstawione propozycje 
zatrudnienia.  

Głos zabrał Pan Tomasz Szpakowski (Work 
Service), który mówił o konieczności dobrego 
zagospodarowania kapitału ludzkiego wysoko 
wykształconych stoczniowców, a takŜe osób 
niewydolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji 
losowej. Potwierdził wysokie kwalifikacje doradców i 
konsultantów, którzy będą indywidualnie rozmawiać (8 

godzin/osobę) z kaŜdym pracownikiem. Zobowiązuje się 
do indywidualnego podejścia do kaŜdego poszukującego 
pracy, poszukiwania ofert pracy (takŜe poprzez Targi 
Pracy) na terenie Gdyni i w gminach ościennych, 
zamieszkiwanych przez zwalnianych. Największe 
problemy pojawią się z końcem roku.  

Wiceprezydent MG Michał Guć odpowiedział na 
pytanie o skutki procesu likwidacji Stoczni dla Miasta 
Gdyni oraz o sposoby reagowania. Stwierdził, Ŝe efekty 
tej sytuacji są nieprzewidywalne. Miasto deklaruje pełną 
współpracę w zakresie działań pomocowych. Na dzień 
dzisiejszy został uruchomiony system monitoringu osób, 
które trafiają do urzędów pracy i MOPS. Odpowiedzią na 
wszelkie sygnały będą elastyczne decyzje i działania 
Miasta.  

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski stwierdził, Ŝe 
problem jest niezwykle powaŜny, a skala zjawiska 
nieznana. MoŜliwości ingerowania samorządu 
województwa na rynku pracy limitują fundusze i zadania 
kompetencyjne. Przedstawił źródła finansowania 
programów oraz znikomą w stosunku do potrzeb 
wysokość środków, które dostają podległe urzędy pracy 
na realizację przypisanych zadań, obecnie zwiększonych 
wprowadzoną ustawą o prawie pracy. Aplikowanie o 
dodatkowe środki z programów regionalnych moŜe 
znacząco wzbogacić ofertę i zwiększyć pulę finansową. Z 
niepokojem został odebrany list od Pani Podsekretarz 
Stanu Czesławy Ostrowskiej z Min. Pracy i Polit. Społ., 
skierowany do Prezydenta Miasta Gdyni, w którym 
znajdują się zapisy, zdaniem Pana Wicemarszałka 
niewykonalne z powodu sprzeczności z ustawami. 
Zgodnie z pismem, urzędy pracy będą miały dodatkowe, 
liczne zadania, ale bez zwiększenia środków na ich 
realizację, pomijając sprawę wynagrodzeń, czy 
konieczności dotrudnienia w obciąŜonym urzędzie. 
Ponadto „zgodnie z przyjętym załoŜeniem okres 
realizacji działań przez Powiatowy Urząd Pracy nie moŜe 
wychodzić poza 6-cio miesięczny okres trwania 
programu zwolnień monitorowanych” – jest zapisem 
jednostronnie korzystnym dla firm doradczych. 
Przerzucenie odpowiedzialności na samorząd jest nie do 
przyjęcia. Pan Wicemarszałek ma nadzieję, Ŝe błędne 
interpretacje przepisów zostaną wkrótce zweryfikowane. 

Pani Dyrektor Ewa Jurkowska (WUP) stwierdziła, 
Ŝe sytuacja urzędów pracy jest dosyć dziwna – brak 
podziału zadań i kompetencji. Urząd pragnie uzyskać 
wysoką efektywność, aby nie powiększać ilości 
bezrobotnych w rejestrze. Sytuacja na rynku pracy jest 
duŜo gorsza niŜ w latach ubiegłych. Spadki zatrudnienia 
są większe i trwają, odnotowuje się równieŜ spadek ofert 
pracy. Po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 
pracodawca moŜe złoŜyć ofertę pracy tylko w jednym 
miejscu, co jest niekorzystnym rozwiązaniem. System 
prawny uniemoŜliwia przepływ informacji. UwaŜa, Ŝe 
publiczne słuŜby pracy są przygotowane do pracy w 
rodzącej się sytuacji. Koniec roku moŜe być 
najtrudniejszym okresem, wtedy kończą się środki 
będące w dyspozycji urzędu.  

Dyrektor Joanna Siwicka (PUP) mówiła o skutkach 
dla rynku i urzędu pracy obsługi grup stoczniowców, 
którzy nie zostaną zatrudnieni w wyniku Programu 
Zwolnień Monitorowanych oraz osób z firm 
kooperujących, które w wyniku rozpadu Stoczni stracą 
pracę. Programy zlecone PUP przez ARP to: staŜ, 
przygotowanie zawodowe dorosłych oraz refundacja 
przygotowania stanowisk pracy – do dwóch programów 
do tej pory nie ma aktów wykonawczych. W styczniu w 
PUP w Gdyni było 449 ofert pracy, w lutym – 390. Cała 
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oferta „wojskowa” na zatrudnienie (ok. 1000 stanowisk) 
została wycofana. Urząd Pracy ma zwiększony zakres 
działań, bez zwiększenia kadrowego. Brakuje ofert 
„stoczniowych” (kilkanaście, głównie za granicą).  

Pani Izabela Bara (ARP) stwierdziła, Ŝe oba 
wspomniane programy nie będą aktywne (brak 
zainteresowania). Mówiła równieŜ o problemach 
związanych z działaniami dla pracowników Stoczni, 
którzy rozpoczną własną działalność gospodarczą. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało na ten cel 
środki wystarczające na przeszkolenie dla 150 osób 
(szacuje się liczbę chętnych na 300 osób). ARP wystąpiła 
o zwiększenie środków, została jednak odesłana do 
samorządu województwa. Ustawa zawiera mnóstwo 
błędów, przyjmowana była w szalonym tempie, brak 
konsultacji społecznych (porównując: specustawę 
górniczą” poprzedzały 7-mio miesięczne konsultacje).  
W otwartej dyskusji głos zabrała radna Beata Łęgowska, 
pytając o proces (czas) przygotowania indywidualnego 
planu działania (IPD) dla poszczególnych osób, okres 
monitorowania zatrudnienia, przy załoŜeniu 20% 
wykonania zadania (co 5-ty zatrudniony). Ustawowo jest 
przyjęty 3-miesieczny okres zatrudnienia, aby o nim 
mówić w kategoriach pracy. 
Dyrektor Tomasz Szpakowski wyjaśnił, Ŝe firmy pracują 
do czerwca 2010 r., kiedy nastąpi zakończenie procesu. 
Niestety nie posiadając wiedzy (wiąŜącej interpretacji) na 
temat długości kwalifikowanego do kategorii pracy 
okresu zatrudnienia Work Service zwróci się z 
zapytaniem do ekspertów. Działa obecnie biuro w Gdyni 
na ul. Polskiej 23, ale na prośbę stoczniowców powstanie 
równieŜ w biurowcu na terenie Stoczni. Proces tworzenia 
IPD dzieli się na etapy: pierwsze spotkanie ze 
zwolnionym, umówienie z doradcą zawodowym, 
podpisanie umowy o pracę – łącznie 8 godzin, w 
miesiącu przynajmniej jedna interakcja z pracownikiem. 
Nie znana jest obecnie liczba szkoleń, gdyŜ nie wiadomo 
ile osób znajdzie pracę. Szkolenie zostanie zaliczone przy 
(minimum) 80% obecności na spotkaniach. Nie wiadomo 
jak potraktować inne umowy o pracę (np. umowę o 
dzieło). JeŜeli firmy konsultingowe popełniają błędy, to 
wynika to z szalonego tempa wdraŜania specustawy.  
Radny Mariusz Bzdęga prosił o omówienie rodzaju 
proponowanych ofert. 
Pan Arkadiusz Wiecha (ARP) wyjaśnił, Ŝe oferta musi 
odpowiadać kwalifikacjom pracownika, a on musi ją 
zaakceptować. KaŜdemu pracownikowi zostaną 
przedstawione co najmniej dwie oferty. W chwili obecnej 
prowadzone są rozmowy z pracodawcami, trwa badanie 
potencjału w promieniu 80 km. W bazie jest 10 – 15% 
ofert zagranicznych, a takŜe w Kampanii Węglowej oraz 
ok. 200 ofert dla pływających. W pierwszym etapie 
zostaną „zagospodarowani” pracownicy o wysokich 
kwalifikacjach. NaleŜy równieŜ rozwaŜyć scenariusz 
kontynuacji działalności przez nowy podmiot – moŜe 
wtedy dojść do sytuacji, w której będzie brakowało 
odpowiednio wykształconych pracowników.  
Pani Irena Mosakowska zapytała o ubezpieczenia 
zdrowotne osób zwolnionych ze Stoczni. 
Przedstawiciele ARP wyjaśniali, Ŝe na czas szkoleń (6. 
m-cy) pracownicy otrzymują świadczenie, z którego 
opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.  
Radny Bartosz Bartoszewicz prosił o wyjaśnienie 
przyczyn niebezpiecznie szybkiego tempa realizacji 
specustawy oraz o liczbę doradców, których jego 
zdaniem moŜe być za mało. 
Jak wyjaśnili dyrektorzy firm konsultingowych, 
specustawa weszła w Ŝycie 6 stycznia, 20 stycznia odbyło 

się Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stoczni Gdynia 
SA – ustanowienie spółki Bud-Bank Leasing Zarządcą 
Kompensacji, ustalenie terminu rozpoczęcia świadczeń 
usług pracy na 01.03.2009 r., konkurs dla firm został 
ogłoszony 20 stycznia, w lutym naleŜało złoŜyć 
odpowiedni wniosek. W dniu 20 lutego zawarto umowę 
w trybie zamówienia z wolnej ręki z wybranym w 
postępowaniu wykonawcą - Konsorcjum składającym się 
z: DGA S.A. oraz Work Service. W bazach firm znajduje 
się dostateczna liczba doradców, którzy obecnie nie są 
jeszcze wykorzystywani.  
Dyrektor Jakub Kraszewski dodał, Ŝe nie jest moŜliwe 
zwolnienie wszystkich stoczniowców zanim nie 
powstaną zakontraktowane statki. 
Pani Anna Zarzycka stwierdziła, Ŝe część monitoringowa 
programu jest mocniejszą stroną projektu: w kaŜdej 
chwili moŜna otrzymać informacje z systemu o sytuacji 
bieŜącej. Jednak prawdziwy obraz efektów PZM 
widoczny będzie po zakończeniu prac. 
Głos zabrała p. Dyrektor Sylwia Krysa (FRDL), która 
zwróciła uwagę na dwa problemy: brak motywacji i 
narzędzi wspierających przedsiębiorców w dobie kryzysu 
(badania rynku przedsiębiorców) oraz w kwestii 
przedsiębiorczości – ochrona i pomoc młodym 
przedsiębiorcom i osobom, które chciałyby rozpocząć 
własną działalność. UwaŜa, Ŝe Miasto Gdynia ma dobre 
pomysły (Park Naukowo-Technologiczny), które moŜna 
wykorzystać w programach długofalowych.  
Wicemarszałek Wiesław Byczkowski przedstawił 
działania samorządu słuŜące przedsiębiorcom (m.in.: 
poręczenia kredytów, dotacje, programy „Przedsiębiorczy 
Pomorzanin” i „Gryf”).  
Dyrektor Jakub Kraszewski zwrócił uwagę na sprawy 
społeczne (sytuacja społeczno-psychologiczna rodzin 
zwalnianych stoczniowców). W okresie kryzysu 
stoczniowego lat 2003-2004 cztery osoby popełniły 
samobójstwo, wzmagały się problemy uzaleŜnień. W 
ostatnich miesiącach wielu pracowników przeszło 
załamanie nerwowe. Kilka osób zostało zwolnionych 
dyscyplinarnie (alkohol w pracy). WaŜną rolę mogą 
odegrać tu mogą organizacje pozarządowe. 
Radny Jerzy Miotke powiedział, Ŝe napłynęły juŜ 
pierwsze niepokojące informacje z Poradni Zdrowia 
Psychicznego i Terapii UzaleŜnień. Sama wiedza o 
zagroŜeniu utraty pracy powoduje zmiany w psychice. 
Gmina Gdynia jest przygotowana na podjęcie tego 
wyzwania, ale moŜe nie w tej wielkości. Zwrócił się z 
prośbą do ARP (oczekują na interpretacje przepisów 
przez ministerstwo) o powaŜne potraktowanie sprawy 
ubezpieczeń zdrowotnych dla odchodzących 
stoczniowców.  
Radna Danuta Reszczyńska zapytała o strukturę 
zawodową stoczniowców (ilość osób w poszczególnych 
grupach zawodowych). 
Dyrektor Kraszewski wyjaśnił, Ŝe w Stoczni wśród 5.200 
pracowników zatrudnionych jest ok. 160 osób w Biurze 
Projektowym, w administracji ok. 200, pracuje ok. 800 
spawaczy, 1.600 monterów, przy obsłudze procesu 
produkcyjnego pracuje ok. 1.000 osób oraz pozostali na 
innych stanowiskach (np. w jednostce ratowniczo – 
poŜarniczej).  
Radny Jerzy Miotke stwierdził, Ŝe z punktu widzenia 
Miasta ten rok jest jeszcze w miarę bezpieczny 
(dochody). Poprosił Wiceprezydenta Michała Gucia o 
informację o ilości rodzin, które będą korzystały z 
dodatków wypłacanych przez Gminę. 
Wiceprezydent stwierdził, Ŝe w chwili obecnej nie 
wiadomo ile osób będzie występować o taką formę 
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pomocy, ile będzie uprawnionych do jej otrzymania. Nie 
znane są        kierunki, które zdeterminują działania 
pomocowe. Analizowane są róŜne scenariusze, Gmina 
monitoruje róŜne aspekty Ŝycia społecznego. 
Mechanizmy, które juŜ zostały uruchomione mają dać 
sygnał w odpowiednim czasie – w chwili kryzysu Gmina 
wystąpi o dodatkowe środki. 
Radny Jerzy Miotke, współprowadzący obrady komisji, 
zamknął dyskusję propozycją powtórzenia spotkania w 
połowie maja, podziękował wszystkim uczestnikom i 
zakończył posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 11 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
3. Zaopiniowanie kandydatur do nagrody 

teatralnej Prezydenta Miasta Gdyni 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1.  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez zastrzeŜeń. 
Ad. 3 
Przedstawiciel Wydziału Kultury, p. Karin Moder, 
przedstawiła kandydatury do Nagrody Prezydenta z 
okazji Dnia Teatru.  
Kandydatury Teatru Miejskiego: Sławomir Lewandowski 
(rola męska), Beata Buczek-śarnecka (rola kobieca), 
Dariusz Siastacz (rola męska). 
Kandydatury Teatru Muzycznego: Tomasz Więcek 
(solista), Bernard Szyc (solista), Piotr Schiller (muzyk, 
instrumenty perkusyjne). 
Wydział Kultury zgłosił kandydaturę p. Ewy LamŜy, 
prowadzącej Teatr Gościnny. 
Komisja poparła kandydatury – 5/0/0. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 25 marca, po sesji. Temat: 
sprawozdanie z wykonania budŜetu roku 2008. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 12 marca: 
 
Komisja, z udziałem wiceprezydent Ewy Łowkiel oraz 
przedstawicieli związków zawodowych pracowników 
oświaty, odbyła posiedzenie wyjazdowe w Kolegium 
Miejskim przy ul. Raduńskiej.  
Dyrektor Kolegium , pani Barbara Orlik, zaprezentowała 
historię i teraźniejszość placówki. Wspomniano 
inicjatywy, w które angaŜowali się uczniowie i 
absolwenci szkoły.  
W Kolegium, które jest szkołą dla dorosłych, kształcą się 
osoby od 17-18 do 55 roku Ŝycia. Obecnie szkoła 
proponuje cykl kształcenia 3-letni lub 2-letni 
uzupełniający na podbudowie ZSZ. Ofertę Kolegium 
kształtuje samorząd, jest to oferta bardziej 
odpowiedzialna niŜ wielu niepublicznych szkół dla 
dorosłych. 
Wiceprez. E.Łowkiel zwróciła uwagę, Ŝe cały budynek 
został wyremontowany i wyposaŜony przez miasto. Do 
wykonania pozostała jedynie elewacja. Zdaniem 
członków komisji remont elewacji będzie moŜliwy nie 
wcześniej, niŜ w 2010 roku. 

Następnie dyrektor Kolegium oprowadziła komisję po 
klasach, pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły. 
W budynku mieściło się mieszkanie słuŜbowe; ostatnio 
mieszkająca tam rodzina otrzymała mieszkanie socjalne. 
Po opróŜnieniu lokalu będzie tam moŜna 
wygospodarować kolejne pomieszczenia szkolne. 
Następne posiedzenie – 19 marca, godz. 14.30. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 16 marca: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM, 
3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy. 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek zaakceptowano. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały nr 4.1 w sprawie 
zmian do budŜetu Miasta, który zreferowała z-ca 
skarbnika, p. A.Helbin.  
Opinia pozytywna – 4/0/0 
Celem zaopiniowania projektów w sprawie ustalenia 
granic obwodów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego komisja postanowiła spotkać się 25 marca 
o godz. 11.00. Komisja zaprasza pana naczelnika 
M.Szpaczyńskiego. 
Ad. 3 
Komisja przygotowała i wniesie na kwietniową sesję 
projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi w Orłowie 
imienia Antoniego Suchanka – 4/0/0. 
Ad. 4 
Po sesji 25 marca komisja spotka się celem omówienia 
sprawozdania z wykonania budŜetu w 2008 r. Komisja 
zaprasza dyrektora J.Zająca i skarbnika prof. 
K.Szałuckiego. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 18 marca: 

 
Porządek: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM: 4.1., 4.4., 4.5., 4.14. – 4.20 

3. Korespondencja 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

− zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2009 – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

− uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Leszczyki i Grabówek w Gdyni, 
rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i 
Dembińskiego – opinia pozytywna – 8/0/0. 
R. J.Chacuk pytała o nową lokalizację 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej (znajdzie 
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miejsce w pomieszczeniach po poradni 
psychologicznej na ul. Bpa Dominika). R. 
A.Kieszek podniósł problem braku miejsc 
parkingowych pod przyszłą siedzibą „Clinica 
Medica” (obecnie nieczynne kino „Fala”). 

− oddalenia skargi, z 04 lutego 2008 r., 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”; - 
opinia pozytywna – 7/0/1. 

− wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
przy ul. Gabriela Narutowicza 31; opinia 
pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Pawiej 23; opinia 
pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Chwarznieńskiej 128; 
opinia pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Olkuskiej 115 C; opinia 
pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
na nieruchomości stanowiące własność 
osoby fizycznej; opinia pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaŜ nieruchomości, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Owsianej, na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego; opinia pozytywna – 7/0/0 

− wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Władysława Miegonia w 
celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oraz na nabycie na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Stanisława Dąbka, 
stanowiącej własność osoby fizycznej; opinia 
pozytywna – 7/0/0 

Ad. 3 
Na komisji gościły dwie przedstawicielki Rady Dzielnicy 
Pustki Cisowskie-Demptowo. Przy ul. pawiej trwa 
budowa Domu Pomocy Społecznej. Mieszkańcy liczyli, 
Ŝe po zakończeniu inwestycji zostanie wyremontowana 
nawierzchnia ul. Pawiej, tymczasem obowiązkiem 
inwestora jest tylko przywrócenie drogi do stanu sprzed 
budowy. Wiceprez. M.Stępa wyjaśniał, Ŝe wykonawca 
zrealizuje swoje zobowiązanie. Nawierzchnia Pawiej 
pochodzi z lat 40.-tych, ale jest to bardzo wysokiej 
jakości lita płyta betonowa. Taka teŜ będzie po remoncie. 
Z wnioskiem o naprawienie ewentualnych szkód moŜna 
się zwracać do Wydziału Inwestycji. Nawierzchnia z 
kostki, choć wygląda ładnie, jest bardzo podatna na 
odkształcenia i mniej trwała niŜ płyta betonowa. 
Rada Dzielnicy zgłosi problem Wydziałowi Inwestycji. 
Planowany termin oddania Domu Pomocy Społecznej – 
koniec października 2009. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 25 marca, pół godziny po 
Komisji Kultury po sesji. Temat: sprawozdanie z 
wykonania budŜetu. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w porządku obrad 
najbliŜszej sesji znajduje się sprawozdanie z prac komisji 
i Ŝe w związku z tym prosi o mailowe zgłaszanie mu 
sugestii, propozycji i uwag dotyczących zagadnień, które 

– zdaniem członków komisji – powinny zostać w 
sprawozdaniu poruszone. 
______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2009-02-24: 

 
9485/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 

do wyłoŜonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Leszczynki i 
Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz 
– Dreszera, Kalksztajnów i 
Dembińskiego 

9486/09/V/P - realizacji projektu Rady 
Dzielnicy Gdynia Wzgórze Świętego 
Maksymiliana pt. „Gdyńscy Artyści 
Mieszkańcom Dzielnicy” w ramach 
konkursu „Kultura w dzielnicy” 

9487/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją oraz 
zakupem nagród dla uczestników II 
Przeglądu Amatorskich Filmów 
Uczniowskich „Albatrosy 2009” 
organizowanego przez III Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni 

9488/09/V/O - udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie zadania pt.: 
„Prowadzenie regionalnego 
monitoringu atmosfery” 

9489/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/595/OZ/31-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9490/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/596/OZ/32-w/2008 z 14.04.2008 
r. 

9491/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/597/OZ/33-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9492/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/598/OZ/34-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9493/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/599/OZ/35-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9494/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/600/OZ/36-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9495/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/601/OZ/37-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9496/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/602/OZ/38-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9497/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/555/OZ/07-w/2008 z 10.06.2008 



8 
 

r. oraz aneksie nr 1/2008 z 
dn.03.07.2008 r. 

9498/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/556/OZ/8-w/2008 z 10.04.2008 r. 

9499/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/603/OZ/39-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9500/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/604/OZ/40-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9501/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/605/OZ/41-w/2008 z 15.04.2008 
r. 

9502/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/606/OZ/42-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9503/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/607/OZ/43-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9504/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/608/OZ/44-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9505/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/609/OZ/45-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9506/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/610/OZ/46-w/2008 z 14.04.2008 
r. 

9507/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/611/OZ/47-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9508/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/624/OZ/48-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9509/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/625/OZ/50-w/2008 z 10.04.2008 
r. 

9510/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/626/OZ/50-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9511/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/627/OZ/51-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9512/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/628/OZ/52-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9513/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/662/OZ/55-w/2008 z 11.04.2008 
r. 

9514/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
8812/08/V/S dotyczącego wykonania 
oceny technicznej i wartościowej 
samochodu słuŜbowego StraŜy 
Miejskiej 

9515/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup, 
wymianę, naprawę opon w 
samochodach słuŜbowych Urzędu 
Miasta, StraŜy Miejskiej i OSP 
Wiczlino w 2009 r. 

9516/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zapytania o cenę o wartości 
poniŜej 206.000 EUR na naprawy 
samochodów słuŜbowych UMG i 
StraŜy Miejskiej w 2009r 

9517/09/V/S - wniesienia opłaty do Zarządu 
Komunikacji Miejskiej tytułem kaucji 
za wydanie blankietów e-biletów dla 
rad dzielnic 

9518/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
dostawę zestawów do składania i 
weryfikacji bezpiecznego podpisu 
elektronicznego z certyfikatem dla 
Wydziału Geodezji 

9519/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni 

9520/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym przy ul. 
Arciszewskich w Gdyni 

9521/09/V/M - remontu lokalu uŜytkowego 
(pomieszczenie czytelni w bibliotece 
w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. 
Dominika 17 w Gdyni 

9522/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. śeglarzy w Gdyni 

9523/09/V/M - częściowej rozbiórki baraku 
mieszkalnego wraz z wykonaniem 
robót budowlanych przy ul. 
Dickmana w Gdyni 

9524/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
9234/09/V/M dotyczącego 
skierowaniu na drogę postępowania 
sądowego sprawy o wydanie lokalu 
socjalnego przy ul. Zamenhofa 

9525/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9526/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9527/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9528/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9529/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9530/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9531/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9532/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9533/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 
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9534/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Mokwy, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9535/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9536/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji pt.: „Rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia 
w wodę na obszarze Gdyni” 

9537/09/V/M - przedłuŜenia okresu 
uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Cyprysowej 6 

9538/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. 
Powstania Styczniowego 19 

9539/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego, połoŜonego przy 
ul. Portowej 3 Gdyni, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 

9540/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości przeznaczonej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo pod 
drogę publiczną 

9541/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do prawa 
uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Chwaszczyńskiej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9542/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9543/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9544/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9545/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9546/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy 
nr MG/143/D/08 z dnia 13 
października 2008 r., przedmiotem 
której jest grunt połoŜony w Gdyni 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego 

9547/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
akcesoriów samochodowych na 
potrzeby samochodów słuŜbowych 
Urzędu Miasta Gdyni 

9548/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup art. 
spoŜywczych 

9549/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
odzieŜy i obuwia słuŜbowego dla 
pracowników StraŜy Miejskiej 

9550/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
obuwia dla pracowników StraŜy 
Miejskiej 

9551/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją przez 
Gimnazjum Nr 4 w Gdyni 
międzynarodowego spotkania 
uczniów i nauczycieli z róŜnych 
krajów w ramach Programu 
Comenius 

9552/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów i materiałów 
niezbędnych do przygotowania 
Wojewódzkiego Konkursu 
Projektowania Ubiorów „Od projektu 
do realizacji” oraz Szkolnego 
Konkursu „Mistrz w zawodzie” 
organizowanych przez Zespół Szkół 
Usługowych w Gdyni 

9553/09/V/P - zakup stacji DZS 360 i 
radiotelefonu Motorola GM 360 

9554/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/660/OZ/53-w/2008 z dnia 
10.04.2008 r 

9555/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14 000 EUR na 
wykonanie opracowania „Analizy i 
prognozy wskaźników efektywności 
dla Studium Wykonalności 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR w 
Gdańsku, Gdyni i Sopocie w 
zakresie zarządzania ruchem 
ulicznym i transportem publicznym” 

9556/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na opracowanie i 
publikację jednostronicowej 
prezentacji Gdyni w dodatku do 
Gazety Prawnej pt „Moja Firma –
Gmina Przyjazna Inwestorom” 
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9557/09/V/S - zakup literatury fachowej i 
prenumeraty prasy specjalistycznej 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r 

9558/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
umieszczenie reklamy Gdyni i The 
Tall Ships Races w wydawnictwie 
„Sejleren's” 

9559/09/V/M - wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy al. Jana Pawła 
II przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9560/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM 
Gdyni w 2009 roku 

9561/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM 
Gdyni w 2009 roku 

9562/09/V/R - ogłoszenia konkursu i 
wyznaczenia terminu składania 
wniosków dotyczących przyznania 
dotacji organizacjom pozarządowym 
oraz osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym działającym na 
podstawie przepisów o stosunku 
Skarbu Państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP na przyjęcie do 
realizacji zadania polegającego na 
zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie 
placówki rodzinnej dzieciom 
pozbawionym opieki rodzin 
naturalnych 

9563/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
publicznego „Organizacja czasu 
wolnego 55+” 

9564/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 
9381/09/V/R w sprawie organizacji 
konferencji inaugurującej projekt pn: 
„Efektywny Samorząd-Kompetentna 
Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” oraz podpisania aneksu 
nr 1 do umowy nr KB/136/RI/9-
W/2009 

9565/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy najmu z dnia 26.04.2006 
roku na wynajęcie nieruchomości na 
prowadzenie Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 6 na terenie Gdyni 

9566/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy najmu nr KB/12/MOPS/2005 
z dnia 14.07.2005 roku na wynajęcie 
nieruchomości na prowadzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 na 
terenie Gdyni 

9567/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy najmu nr KB/14/MOPS/2005 
z dnia 07.09.2005 roku na wynajęcie 
nieruchomości na prowadzenie 

Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 na 
terenie Gdyni 

9568/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy najmu nr z dnia 16.04.2009 
roku na wynajęcie nieruchomości na 
prowadzenie Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 4 na terenie Gdyni 

9569/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy najmu nr z dnia 01.10.2007 
roku na wynajęcie nieruchomości na 
prowadzenie Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 5 na terenie Gdyni 

9570/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie projektu przyłącza 
wodociągowego do posesji 
zlokalizowanej przy ul. ZboŜowej 58 
w Gdyni 

9571/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przesyłanie i sprzedaŜ energii 
elektrycznej w roku 2009 dla 
przepompowni ścieków, 
zlokalizowanej przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni 

9572/09/V/U - akceptacji zmiany treści 
porozumienia z dnia 24.12.2008 r. 
zawartego pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a firmą NORD Investments z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Chmielnej 26 

9573/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Zagospodarowanie terenu 
NabrzeŜa Pomorskiego – rejon 
zespołu pawilonów usługowych przy 
Al. Jana Pawła II w Gdyni” 

9574/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/83/UI/34/W/2007 z 14.02.2007 
r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy 
ul. Nowej ŁuŜyckiej w Gdyni wraz z 
mostem na rzece Kaczej i 
infrastrukturą techniczną oraz 
przebudową skrzyŜowania ul. 
Wrocławskiej z ul. Wielkopolską 

9575/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji 
pn: „Wykonanie oświetlenia, 
urządzenie zieleni wraz z 
nawodnieniem, przebudową 
chodnika” w ramach działania 
„Budowa Zespołu Trzech Pawilonów 
Usługowych NabrzeŜe Pomorskie” w 
Gdyni przy al. Jana Pawła” na 
działkach nr 21/2, 22/2 i 10/2 

9576/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
nr KB/337/UI/57/W/2008 z 
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30.05.2008 r. na wykonanie robót na 
zadaniu: „Przebudowa części dachu 
Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 
60 w Gdyni” 

9577/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/19/OZ/2-w/2009 z 19.01.2009 r. 

9578/09/V/O - powołania dyrektora Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni 

9579/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
5916/2008/V/M dotyczącego 
skierowania na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

9580/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków 
przebudowy dróg publicznych 
spowodowanej inwestycją 
niedrogową – polegającą na 
budowie pawilonu handlowo-
usługowego przy ul. 
Nowowiczlińskiej i ul. Rdestowej w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania 
ww. umowy 

9581/09/V/S - wyraŜenia zgody na przegląd 
techniczny /zakup nalepki 
ekologicznej/ do samochodu 
słuŜbowego Reanault Trafic 
GA40019 

9582/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
sprzętu związanego ze 
świadczeniem usług telefonii 
komórkowej 

9583/09/V/S - podpisania aneksu nr 
04262/1/08 do umowy nr 04262/08 z 
11.12.2008 r. na dostawę wody oraz 
odprowadzanie ścieków dla budynku 
podległego UMG 

9584/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
wycieraczek wejściowych do 
budynku UM 

9585/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup drukarek 

9586/09/V/S - otwarcia postępowania i 
akceptacji wyniku w sprawie 
zamówienia publicznego na 
świadczenie rocznej usługi 
aktualizacji bazy serwisu prawnego 
– Lex dla Samorządu Terytorialnego 

9587/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
paneli podłogowych oraz akcesoriów 
wykończeniowych 

9588/09/V/S - akceptacji wyniku postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę do 206.000 EUR 
na zakup materiałów 
eksploatacyjnych i papieru 
komputerowego dla UMG w 2009 r. 

9589/09/V/P - dzierŜawy dwóch łączy ISDN dla 
potrzeb Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

9590/09/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania o cenę 
na dostawę środków czystości w 
2009 r. 

9591/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni 
na rok 2009 

9592/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 
06.01.09 w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

9593/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 
06.01.09 w sprawie ustalenia 
harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni na 
2009 rok 

9594/09/V/M - akceptacji treści i podpisania 
porozumienia w sprawie 
przystąpienia do projektu 
„Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa 
Pomorskiego” 

9595/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
na druk plakatów promujących 
miasto z okazji mistrzostw w 
Monopoly, plakatów promujących 
miasto z okazji festiwalu rzeźb 
lodowych oraz wykonanie kopert z 
nadrukiem 

9596/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 
okolicznościowych medali z okazji 
zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia 

9597/09/V/P - zmiany treści regulaminu 
Nagrody im Profesora Romualda 
Szczęsnego przyznawanej przez 
Prezydenta Gdyni dla autorów 
najlepszych prac dyplomowych w 
zakresie nowych technologii, 
wykonanych na Politechnice 
Gdańskiej 

9598/09/V/P - realizacji projektu Rady 
Dzielnicy Gdynia Śródmieście pt. 
„Warsztaty i Przegląd Kabaretów 
MłodzieŜowych – GimKab 2009” w 
ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

9599/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała 
ojczyzna” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

9600/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic 
Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack 
pt. „Moja dzielnica-moja mała 
ojczyzna” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 
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9601/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na opracowanie i 
umieszczenie na stronie internetowej 
www.sgw.com.pl informacji o 
wysiedleniach gdynian w czasie II 
Wojny Światowej 

9602/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie projektu 
graficznego, druk plakatów i ulotek 
informacyjnych oraz wykonanie 
nalepek samochodowych dla 
potrzeb kampanii „Mały procent, 
wielka sprawa!” 

9603/09/V/M - wykonania stolarki okiennej w 
lokalu uŜytkowym w budynku przy ul. 
Władysława IV 51 w Gdyni 
uŜytkowanego przez Towarzystwo 
Miłośników w Gdyni 

 
2009-02-25: 

 
9604/09/V/R - udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na 
przeprowadzenie sześciu edycji 
dwudniowych szkoleń stacjonarnych 
pn.: System komunikacji 
wewnętrznej w organizacji w ramach 
projektu „Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” 

9605/09/V/O - rozdysponowania środków na 
realizację programu „Szkół 
Otwartych” 

 
2009-02-26: 

 
9606/09/V/P - akceptacji wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
206.000 EURO na druk i kolportaŜ 
tygodnika „Ratusz” w latach 2009 - 
2010 

9607/09/V/U - udzielenia zamówienie 
publiczne, do kwoty 14 000 EUR, na 
zakup elementów wystroju stoiska 
Gdyni podczas targów ITB w Berlinie 

 
2009-02-27: 

 
9608/09/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie 

do sieci elektroenergetycznej 
drogowej sygnalizacji świetlnej, ul. 
Chylońska w Gdyni 

9609/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8912/09/V/M dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na konserwację stacji 
referencyjnej GPS w Wydziale 
Geodezji 

 
2009-03-03: 

 
9610/09/V/P - zakupu ksiąŜki Marzenny Bławat 

„Słowa nitką wiatru szyte” od 
Fundacji Rozwoju Sztuki Sakralnej 
Dzieci i MłodzieŜy 

9611/09/V/P - organizacji cyklu koncertów 
jazzowych w Bohema Jazz Club 

9612/09/V/P - zakupu albumu Grzegorza 
Kotlarza „Magistrala węglowa” od 
Wydawnictwa Eurosprinter 

9613/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla przedsięwzięcia pn. 
„Usprawnienie ruchu transportu 
miejskiego w obszarze centralnym 
Trójmiasta z zastosowaniem 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

9614/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu 
Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją 
Gdyńskiej Giełdy Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

9615/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją i zakupem 
nagród dla uczestników III edycji 
międzyszkolnego konkursu 
interdyscyplinarnego Potyczki 
Umysłów, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół nr 13 w Gdyni 

9616/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród, 
pucharów i dyplomów dla 
zwycięzców konkursu 
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
organizowanego przez Zespół Szkół 
nr 13 w Gdyni 

9617/09/V/O - dofinansowania 46 
MłodzieŜowego Konkursu Wiedzy 
Morskiej „Polska leŜy nad Bałtykiem” 
organizowanego przez IX Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 

9618/09/V/O - dofinansowania organizowanej 
przez Szkołę Podstawową nr 34 w 
Gdyni X Konferencji „Metody i formy 
pracy z uczniem niepełnosprawnym 
w klasie integracyjnej” 

9619/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i 
dyplomów dla uczestników 
Międzyszkolnego Konkursu „Baśnie, 
legendy i tradycje Kaszub” 
organizowanego przez Zespół Szkół 
nr 12 w Gdyni 

9620/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla uczestników etapu powiatowego 
Pomorskiego Konkursu Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym 

9621/09/V/O - dofinansowanie zakupu nagród 
dla laureatów oraz na organizację 



13 
 

Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 
II Liceum Ogólnokształcącym w 
Gdyni 

9622/09/V/M - zwrotu najemcy lokalu 
uŜytkowego przy ul. 10 - go Lutego 
24/301 w Gdyni; kosztów wykonania 
remontu lokalu 

9623/09/V/M - likwidacji budowli ochronnej z 
przeprowadzeniem robót 
izolacyjnych ścian fundamentowych 
w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. 
Dominika 25A – 27A w Gdyni 

9624/09/V/M - zabezpieczenia świetlików w 
lokalu uŜytkowym przy ul. 
Partyzantów nr 39 

9625/09/V/M - wykonania instalacji centralnego 
ogrzewania w lokalu przeznaczonym 
na potrzeby StraŜy Miejskiej przy Al. 
Zwycięstwa 291 A w Gdyni 

9626/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
piwnicy i w przybudówce budynku 
przy Al. Zwycięstwa nr 291 A w 
Gdyni 

9627/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 
1 przy ul. Zielonej 13 B w Gdyni 

9628/09/V/M - wykonania ogrodzenia i 
montaŜu urządzeń zabawowych na 
placu zabaw przy ul. Gniewskiej 22-
24 w Gdyni 

9629/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Donimirskiego 5 w 
Gdyni 

9630/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Warszawskiej 1-3 w 
Gdyni 

9631/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Warszawskiej 45 w 
Gdyni 

9632/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9633/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9634/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Łopianowej przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

9635/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia 
ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, połoŜonej przy ul. Chylońskiej 
138 A przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

9636/09/V/M - zmiany zarządzenie Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia 
ceny oraz wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Chylońskiej 
138 B przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

9637/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spacerowej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9638/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Powstania Listopadowego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9639/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Powstania Listopadowego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9640/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Przemyskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9641/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w obszarze Gdynia – Zachód 

9642/09/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 drogi publiczne 

9643/09/V/M - źródła finansowania spłaty 
hipoteki kaucyjnej oraz opłaty za 
czynności bankowe polegające na 
wydaniu zaświadczenia 
umoŜliwiającego wykreślenie 
obciąŜeń z Księgi Wieczystej 
prowadzonej dla nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia, 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni 

9644/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu Miasta na opłaty 
notarialną oraz sądową 

9645/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych 
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z budŜetu Miasta na opłatę roczną 
za 2009 rok z tytułu uŜytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Kosakowo – 
cmentarz w Kosakowie 

9646/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu miasta na zwrot opłaty z 
tytułu wyceny lokalu uŜytkowego 

9647/09/V/M - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 18 do umowy dzierŜawy 
nr TG /173/93 przedmiotem której 
jest grunt połoŜony na hali łukowej - 
pawilon handlowy nr 74 

9648/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania materiałów 
promocyjnych: czapek z daszkiem, 
balonów reklamowych, taśm 
odblaskowych na szyję z logo 

9649/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję i emisję spotu 
radiowego promującego XI 
Ogólnopolskie Spotkania 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 
KOLOSY 2008 

9650/09/V/M - przyjęcia treści umowy z 
EUROPAISCHE 
REISEVERSICHERUNG –
partnerem Ogólnopolskich Spotkań 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 

9651/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na zorganizowanie wyjazdu na 
Międzynarodowe Targi Turystyczne 
ITB w Berlinie 

9652/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR 
na emisję reklamy Gdyni w 
miesięczniku Polish Market 

9653/09/V/R - wprowadzenia regulaminu 
organizacyjnego dla Ośrodka 
Adopcyjno – Opiekuńczego w Gdyni 

9654/09/V/P - dofinansowania wydania albumu 
płytowego Janusza Hajduna przez 
Allegro Records z Sopotu 

9655/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
dziennika Rzeczpospolita z 
czterostronicowym dodatkiem na 
temat Zlotu Wielkich śaglowców w 
Gdyni 

9656/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie elementów 
stoiska na Targi Wiatr i Woda 

9657/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
sprzętu biurowego o wartości do 
14.000 EUR 

9658/09/V/S - homologacji nesesera dla 
poborców UMG oraz wyboru 
oferenta o wartości do 14.000 EUR 

9659/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na umieszczenie reklamy 
promującej Gdynię w magazynie 
„VisitGdańsk” 

9660/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie: określenia 
warunków dołączenia i wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia w trybie bezprzetargowym 
przy ul. Chylońskiej, oraz nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej 

9661/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
naprawę i konserwację sprzętu 
komputerowego w Wydziale 
Geodezji 

9662/09/V/S - uregulowania naleŜności z tytułu 
kosztów eksploatacyjnych 
dotyczących budynku UMG 
połoŜonego przy ul. 10 Lutego 24 w 
Gdyni 

9663/09/V/M - wynajęcia wraz z obsługą 
techniczną, w dniach 19-23.03.2009 
r., Hali sportowo – widowiskowej 
„Gdynia” przy ul. Kazimierza 
Górskiego 8 na potrzeby organizacji 
XI Ogólnopolskich Spotkań 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 
oraz finału „Kolosy 2008” 

9664/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych 
z budŜetu Miasta związanych z 
pokryciem kosztów postępowania o 
zwrot wywłaszczonej nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy 
ul.Władysława IV 

9665/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 

9666/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk mapek tematycznych 
o Gdyni 

9667/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykup kart wstępu na 
Międzynarodowe Targi Turystyczne 
ITB w Berlinie w dniu 11.03.2009 r. 

9668/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków -
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9669/09/V/M - zmiany wykazów nr 438/08/V/M 
i nr 439/08/V/M stanowiących 
załączniki do zarządzenia nr 
8176/08/V/M 

9670/09/V/S - wyraŜenia zgody na 
ubezpieczenie samochodu 
słuŜbowego OSP Wiczlino w 2009r. 

9671/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na naprawę 
samochodu poŜarniczego Star 244 
Jelcz, OSP Wiczlino 

9672/09/V/P - zakupu ksiąŜki pt. „Mała historia 
Gdyni” autorstwa Izabeli Pawlik i 
Stanisława Kudławca 
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9673/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację 
koncertów jazzowych w Klubie 
Muzycznym „UCHO” w Gdyni w 
2009 r. 

9674/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki, jako jedynemu 
wykonawcy, Fundacji UCHO na 
realizację projektów artystycznych w 
DKF śyrafa w 2009 r. 

9675/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dodatkowej nr 
KB/737/UI/169/W/2008 dotyczącej 
zadania pn.: „Rozbudowa 
Cmentarza Komunalnego w Gdyni 
przy ul. Spokojnej” 

9676/09/V/P - udzielenia zmówienia 
publicznego na organizację finału III 
edycji konkursu „Jak Ŝyć w 
przyjaźni?” 

9677/09/V/M - ustalenia wywoławczej stawki 
czynszu dzierŜawnego oraz 
ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy Pl. 
Kaszubskim 1 A, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na okres 10 lat w 
drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego 

9678/09/V/M - wyłączenia ze sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym lokali 
uŜytkowych, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

9679/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
wycenę nieruchomości 

9680/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9262/09/V/M prezydenta Miasta 
Gdyni z 3 lutego 2009 roku w 
sprawie określenia warunków 
nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości niezbędnych 
pod budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia-Zachód a docelowo 
przeznaczonych pod drogi publiczne 

9681/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnej dla 
realizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na rozbudowie ulicy 
Chwarznieńskiej wraz z jej 
przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni 

9682/09/V/M - powołania komisji przetargowej 
do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej kwoty 
206.000 EUR na wykonanie i 

posadowienie 35 m masztu 
flagowego na Skwerze Kościuszki 

9683/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta 
Gdyni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników SCVC 
INVENO sp. z o.o. w Gdyni 

9684/09/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania o cenę 
poniŜej 206.000 EUR na dostawę 
materiałów biurowych dla UMG w 
2009 r. 

9685/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
9343/09/V/S z 10.02.2009 r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na 
uruchomienie środków na wypłatę 
ekwiwalentu za odzieŜ roboczą, 
prawnie oraz czyszczenie 
umundurowania 

9686/09/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy pomiędzy Gminą Gdynia a 
Centralnym Muzeum Morskim w 
Gdańsku 

9687/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie projektu 
graficznego oraz przygotowanie 
wydruku certyfikatu 
okolicznościowego 

9688/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na przygotowanie 
materiałów promocyjnych z okazji VII 
Rajdu Pieszego Szlakiem śołnierzy 
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
mjr. Łupaszki współorganizowanego 
przez miasto 

9689/09/V/O - dofinansowania kosztów 
związanych z wyjazdem uczniów i 
opiekuna z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni na 
spotkanie młodzieŜy w Szeged 

9690/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
stadionu rugby z zapleczem 
socjalnym i towarzyszącą 
infrastrukturą w zakresie wykonania 
przyłącza elektroenergetycznego 

9691/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa 
stadionu rugby z zapleczem 
socjalnym w Gdyni” 

9692/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 206.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na 
wykonanie robót budowlanych 
obejmujących rozbudowę ulicy 
Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej 
wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej 
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9693/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie prac związanych z 
wycinką lasu z terenu pasa 
drogowego ulicy Olimpijskiej w 
Gdyni 

9694/09/V/U - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 206.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń 
Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni 
na filię Miejskiej Biblioteki 
Publicznej” 

9695/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie orzeczenia technicznego 
wraz z badaniami geotechnicznymi 
posadowienia istniejącego budynku 
przystani rybackiej Babie Doły, 
zlokalizowanego przy ul. Rybaków 

9696/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5243/08/V/U z 26 lutego 2008 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego poniŜej 14.000 EUR na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej 
na odcinku od posesji przy ul. 
Orłowskiej 12 do zakończenia łuku 

9697/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
3926/07/V/U z 31 października 2007 
r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego poniŜej 14.000 EUR na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej 
– etap I 

9698/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy ciągu 
pieszego i schodów terenowych przy 
ul. Redłowskiej i ul. Korczaka w 
Gdyni oraz remont kanalizacji 
deszczowej w ul. Korczaka 

9699/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie przebudowy oświetlenia 
drogowego w ul. Lukrecjowej w 
Gdyni w ramach zadania pn: 
„Osiedle Dąbrowa w Gdyni – ul. 
Lukrecjowa” 

9700/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
2053/07/V/U prezydenta Miasta 
Gdyni z 15 maja 2007 r. i udzielenia 
zamówienia do 14.000 EUR na 
przebudowę oświetlenia drogowe w 
ul. Rutowej w Gdyni 

9701/09/V/S - zmieniające zarządzenie w 
sprawie powołania Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej 

9702/09/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 
9381/09/V/R dotyczącego 
organizacji konferencji inaugurującej 
projekt pn. „Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” 

9703/09/V/R - zmiany w składzie Rady 
Naukowej Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego oraz 
przyjęcia regulaminu rady 

9704/09/V/K - zawarcia aneksów do umów 
kredytów na przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne nr 
7/W11/2008/098, 8W11/TM/2008/98, 
9W11/TM2008/098, 
10/W11/TM/2008/098 

9705/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w Gdańsku 
przy ul. Przemyskiej, tj. 
projektowanych działek 179/43, 
179/44, których właścicielem jest 
Gmina Miasta Gdańska – w trybie z 
wolnej ręki 

9706/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w Gdańsku 
przy ul. Raciborskiego, działki nr 
532/13, której właścicielem jest 
Gmina Miasta Gdańska – w trybie z 
wolnej ręki 

9707/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie projektu podziału 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku-Rudnikach, oznaczonej, 
jako działka nr 197/1, której 
właścicielem jest Gmina Miasta 
Gdańska – w trybie z wolnej ręki 

9708/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie projektu podziału 
nieruchomości połoŜonej w 
Gdańsku, ul. Chłopskiej i Czerwony 
Dwór, której właścicielem jest Gmina 
Miasta Gdańska – w trybie z wolnej 
ręki 

9709/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wznowienia 
znaków granicznych nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku przy ul. 
Słowackiego, wywłaszczonej na 
podstawie aktu notarialnego z 24 
marca 1972 r. /rep. A nr 783/72, 
której obecnym właścicielem jest 
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Gmina Miasta Gdańska, w trybie z 
wolnej ręki 

9710/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wznowienia 
granic wywłaszczonej nieruchomości 
połoŜonej w Gdańsku przy ul. 
Raduńskiej, której właścicielem jest 
Gmina Miasta Gdańska, w trybie z 
wolnej ręki 

9711/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wydzielenia działek 
zajętych pod ul. Dickmana w Gdyni 

9712/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę przeprowadzenia 736 
godzin dydaktycznych szkoleń oraz 
przygotowania materiałów 
szkoleniowych dla uczestników w 
ramach projektu pn. „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
UM Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo” 

 
2009-03-04: 

 
9713/09/V/P - udzielenia zamówienia 

publicznego do 14 000 EUR na druk 
i kolportaŜ tygodnika „Ratusz” w 
marcu 2009r. 

9714/09/V/M - zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne na: wykonanie usług 
geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o 
wartości do 206.000 EUR i 
upowaŜnienia do podpisania umów 

9715/09/V/M - zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne na: wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz 
aktualizacji dokumentacji technicznej 
nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o 
wartości do 206.000 EUR i 
upowaŜnienia do podpisania umowy 

 
2009-03-05: 

 
9716/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2009 do 

umowy Nr KB/26/MOPS/2008 z dnia 
01.10.2008 r. w sprawie realizacji 
zadania w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na 
prowadzeniu schroniska z funkcją 
interwencyjnego punktu 
noclegowego dla osób w stanie 
nietrzeźwości i upojonych alkoholem 
przebywających na terenie Gdyni 

 
2009-03-06: 

 
9717/09/V/M - rozstrzygnięcie konkursu ofert 

na organizację przestrzeni miejskiej 
przeznaczonej na usługi 
gastronomiczno – handlowe w 
dniach 2-5 lipca 2009 r., w ramach 
The Tall Ship’s Races 2009 Gdynia 

 
2009-03-10: 

 
9718/09/V/M - wniesienia aportu do 

Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w 
Gdyni 

9719/09/V/M - wniesienia aportu do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gdyni 

9720/09/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

9721/09/V/K - sprostowania tytułu zarządzenia 
nr 9320/09/V/K dotyczącego zmiany 
załącznika nr 1 zarządzenia 
6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia 
zasad (polityki) rachunkowości w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

9722/09/V/O - powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia etapu 
powiatowego Pomorskiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym 

9723/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie informatora dla 
gimnazjalistów 

9724/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1016/OZ/105-w/2008 z dnia 
05.06.2008 r. oraz Aneksie nr 
1/2008 

9725/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1017/OZ/106-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 

9726/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1018/OZ/107-w/2008 z dnia 
09.06.2008 r. oraz Aneksie nr 
1/2008 

9727/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1019/OZ/108-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 

9728/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1020/OZ/109-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 
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9729/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1021/OZ/110-w/2008 z dnia 
10.06.2008 r. 

9730/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1022/OZ/111-w/2008 z dnia 
05.06.2008 r. 

9731/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1023/OZ/112-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 

9732/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1024/OZ/113-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 

9733/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1025/OZ/114-w/2008 z dnia 
09.06.2008 r. 

9734/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 
05.06.2008r oraz Aneksie nr 1/2008 

9735/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1027/OZ/116-w/2008 z dnia 
09.06.2008 r. 

9736/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1028/OZ/117-w/2008 z dnia 
06.06.2008 r. 

9737/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/1029/OZ/118-w/2008 z dnia 
05.06.2008 r. 

9738/09/V/R - upowaŜnienia do zawarcia 
umowy z Dyrektorem Gdyńskiego 
Centrum Innowacji w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu 
kilometrów z tytułu uŜywania 
prywatnego samochodu do celów 
słuŜbowych 

9739/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu Nr 8/09 do umowy z dnia 
02.11.1999 roku zawartej z Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w 
Sopocie w sprawie udostępnienia 
miejsc dla mieszkańców Gdyni w 
prowadzonych przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej domach 
pomocy społecznej 

9740/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9741/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Limbowej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9742/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
InŜynierskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9743/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
o stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 

Białostockiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9744/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Kapitańskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9745/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Mrongowiusza przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9746/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do prawa 
uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Chwaszczyńskiej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9747/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9748/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9749/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9750/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9751/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9752/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 
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9753/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału w 
prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9754/09/V/M - umowy uŜyczenia 
nieruchomości Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni Orłowie, 
stanowiącej pas plaŜy biegnący 
wzdłuŜ „łazienek” do Mola 
Orłowskiego oraz zabudowanej 
„łazienkami” dla Teatru Miejskiego 
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 

9755/09/V/M - uŜyczenia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Zielonej na 
rzecz Samorządowego Przedszkola 
nr 30 i na rzecz Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 28 

9756/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
przesunięcie terminu płatności opłaty 
rocznej z tytułu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Stryjskiej 26 

9757/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w Gdańsku 
ul. Jankiela dz. 1580/3, której 
właścicielem jest Gmina Miasta 
Gdańsk 

9758/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości połoŜonej w Gdańsku 
ul. Wodnika dz. 701/21, której 
właścicielem jest Gmina Miasta 
Gdańsk 

9759/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie spotu 
reklamującego Ogólnopolskie 
Spotkania PodróŜników, śeglarzy i 
Alpinistów KOLOSY 2008 oraz 
dwóch reklam elektronicznych z 
animacją na stronę 
www.trojmiasto.pl. 

9760/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
materiału promocyjnego w postaci 
puszek rybnych z etykietą 
reklamową Gdyni 

9761/09/V/P - zmiany w składzie Powiatowej 
Rady Zatrudnienia obejmującej 
zakresem swojego działania teren 
miasta Sopotu i Gdyni 

9762/09/V/O - wyraŜenia zgody na zmianę 
umowy KB/527/UO/30/W/2007 
dotyczącej współdziałania 
Prezydenta Miasta Gdyni i 

Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie 
ochrony zwierzyny łownej 

9763/09/V/M - wykonania prac 
zabezpieczających w budynku przy 
ul. Działowskiego 21 w Gdyni 

9764/09/V/M - przygotowania dokumentacji na 
roboty remontowe w budynku przy 
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 

9765/09/V/M - wykonania regulacji i naprawy 
stolarki okiennej w budynku przy ul. 
Białostockiej 3 w Gdyni 

9766/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na przeprowadzenie szkolenia z 
zakresu zamówień publicznych dla 
pracowników gdyńskich placówek 
oświatowych 

9767/09/V/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu nie 
dostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

9768/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
świadczenie usług transportowych 
związanych z realizacją wyroków 
sądowych orzekających eksmisję z 
lokali mieszkalnych w 2009 roku i 
wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na 
wysypisko śmieci 

9769/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie usługi przetwarzania 
danych z wykorzystaniem 
rozwiązania informatycznego „Nabór 
Optivum” w celu przeprowadzenia 
rekrutacji elektronicznej do szkół 
ponadgimnazjalnych w Gdyni oraz 
przeszkolenie pracownika Wydziału 
Edukacji obsługującego kanał 
dostępu 

9770/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na rozplakatowanie 
obwieszczeń Wojewody 
Pomorskiego dot. przeprowadzenia 
na terenie miasta Gdyni kwalifikacji 
wojskowej męŜczyzn urodzonych w 
1990 roku 

9771/09/V/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrowicach 

9772/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie postępowania 
w trybie zapytania o cenę na 
dostawę umundurowania dla 
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w 
Gdyni do 206.000 EUR w 2009 roku 



20 
 

9773/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację III 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów i Programów Sportowych w 
Gdyni w dniach 27-29.04.2009 r. 

9774/09/V/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji 
państwowej instytucji kultury na 
zadania merytoryczne związane z 
projektem 100-lecie Daru Pomorza 

9775/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na zakup artykułów do oprawy 
dokumentów i dostawę druków 
akcydensowych i ze znakiem 
wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2009 r. o wartości do 14.000 EUR 

9776/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie projektu ulotki „Gdynia 
naturalnie 2009” 

9777/09/V/P - zamówienia transmisji on-line na 
www.gdynia.pl z XI Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników 

9778/09/V/K - przyjęcia sprawozdania z 
wykonania budŜetu miasta Gdyni 
oraz sprawozdania, o którym mowa 
w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych za 2008 rok i 
przedstawienia Radzie Miasta i 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

9779/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

9780/09/V/M - uŜyczenia nieruchomości , 
połoŜonej w Gdyni przy Skwerze 
Kościuszki 

9781/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Aragońskiej 24-30 przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

9782/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Aragońskiej przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego 

9783/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
7959/08/V/P dotyczącego 
harmonogramu otwartych konkursów 
ofert dotyczących udzielania dotacji 
podmiotom prowadzącym 
działalność poŜytku publicznego w 
roku 2009 

9784/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci niewidomych i słabowidzących 

9785/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego 
wsparcia psychologicznego kobiet 
po leczeniu raka piersi i 
zapobiegania obrzękom 
limfatycznym 

9786/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego 
wspomagania rozwoju dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym z 
dysfunkcjami psychoruchowymi, 
realizowanego na terenie 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Gdyni 

9787/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego 
pomocy osobom niepełnosprawnym 
i integracji środowiska inwalidów 
wojennych, mieszkańców Gdyni 

9788/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9789/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9790/09/V/M - określenia warunków 
ustanowienia słuŜebności gruntowej 
dla nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

9791/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
rozwiązanie umowy dzierŜawy nr 
MG/39/2001 z 7 maja 2001 r. na 
grunt połoŜony przy ul. Rolniczej 

9792/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
połoŜonej przy ul. Rolniczej i zmiany 
umowy dzierŜawy nr MG/125/2002 z 
dnia 19 września 2002 r. 

9793/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
przekazanie środków finansowych z 
budŜetu Miasta do depozytu 
sądowego wpłaconych na poczet 
umowy sprzedaŜy lokalu 
uŜytkowego przy ul. Świętojańskiej 
132 w Gdyni 

9794/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9795/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Zielonej, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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9796/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 
dokumentacji zdjęciowej z imprezy 
„rzeźba w lodzie” i dwóch fotografii 
barwnych oraz zakup materiału 
zdjęciowego 

9797/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie projektu 
ulotki promującej zlot Ŝaglowców 
The Tall Ships” Races 2009 Gdynia 

9798/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie treści 
materiału promującego zlot wielkich 
Ŝaglowców The Tall Ships” Races 
2009 Gdynia 

9799/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na druk ulotek 
zapraszających na zlot wielkich 
Ŝaglowców The Tall Ships” Races 
2009 Gdynia 

9800/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
krzeseł o wartości do 14.000 EUR 

9801/09/V/S - przeprowadzenia inwentaryzacji 
w 2009 roku w Urzędzie Miasta 
Gdyni 

9802/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
16889/06/IV/M z 14 listopada 2006 r. 
dotyczącego ustalenia zasad 
struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i 
budynków mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy 

9803/09/V/M - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/581/MB/24/W/2008 na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn: „przebudowa budynku przy ul. 
Grabowi 2, ul. Morska 89 w Gdyni” 

9804/09/V/P - zawarcia umowy z UM Kilonii na 
udział Gdyni w Rynku 
Międzynarodowym w trakcie Kieler 
Woche 2009 

9805/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych 
będących w zasobach ABK nr 3 w 
Gdyni 

9806/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 37 
przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni 

9807/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 3 
przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

9808/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM 
Gdyni w 2009 roku 

9809/09/V/O - przyjęcia sprawozdania z 
likwidacji Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w Gdyni 

9810/09/V/O - udzielenia upowaŜnienia 
dyrektorowi Technikum 
Transportowego w Gdyni na 

złomowanie urządzeń kolejowych 
słuŜących do celów dydaktycznych 

9811/09/V/K - ulokowania wolnych środków 
budŜetowych w kwocie 10.000.000 
zł na rachunku lokaty terminowej 

9812/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę 
budowlaną: „przestawienie słupów 
oświetleniowych na ul. Lukrecjowej i 
ul. Rutowej w Gdyni” 

9813/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie mapy do celów 
projektowych w zawiązku z 
inwestycją pn. „Budowa murku 
oporowego przy ul. Ateny w Gdyni-
Chwarznie 

9814/09/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie drogowe w ul. Krętej w 
Gdyni” 

9815/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę 
budowlaną: „oświetlenie drogowe w 
ul. Krętej w Gdyni” 

9816/09/V/U - akceptacji umowy słuŜebności 
gruntowej pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a SM „Wiczlino” w Gdyni 

9817/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu graficznego 
dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą obwodnica północna 
aglomeracji trójmiejskiej 

9818/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie wariantów rozwiązania 
sposobu odprowadzenia ścieków 
deszczowych w końcowym odcinku 
kanalizacji deszczowej od wlotu do 
Potoku Kolibkowskiego do 
odbiornika /wody Zatoki Gdańskiej/ 
w ramach inwestycji pn: „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Przebendowskich i ul. Kukowskiego 
w Gdyni” 

9819/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy odcinka 
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kanalizacji deszczowej w ul. 
Radosnej w Gdyni 

9820/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie koncepcji odwodnienia 
dla obszaru połoŜonego między 
ulicami Wielkopolską, 
Nowodworcową i Starodworcową w 
Gdyni 

9821/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich i przedmiarów robót 
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze 
Gdyni” 

9822/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/610/UP/160/W/2008 na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn: „Przebudowa skrzyŜowania ulic: 
Wielkokackiej, Chwarznieńskiej, 
Rolniczej i Małokackiej w Gdyni” 

9823/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/421/UI/136/W/2007 na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej 
wraz z jej przedłuŜeniem do ul. 
Chwaszczyńskiej w Gdyni” 

9824/09/V/U - zmiany akceptacji treści umowy 
nr KB/109/UP/30/W/2008 na 
wykonanie koncepcji oraz 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej odwodnienia ul. 
Rybaków w Gdyni 

9825/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów 
nr KB/437/UP/125/W/2008 z 
28.07.2008 r. na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy 5 podstacji 
prostownikowych do zasilania sieci 
trakcyjnej trolejbusowej na terenie 
Gdyni oraz nr 
KB/409/UP/113/W/2008 z 
15.07.2008 r. na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy i remontu 
podstacji prostownikowych do 
zasilania sieci trakcyjnej na terenie 
Sopotu 

9826/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
6070/08/V/U z 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę zbiorników retencyjnych na 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni 

9827/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
4496/07/V/U z 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie projektu budowlanego 
oraz wykonawczego budowy 
przepompowni ścieków wraz z 
kolektorami grawitacyjnymi i 
tłocznymi przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył 
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. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 
 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 
Komisja BudŜetowa  25.03., godz. 11.30  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
25.03.09., pół godziny po K.Kultury, s. 105 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:  po sesji  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna: po sesji 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   
Komisja Sportu i Rekreacji: 24.03., godz. 15.30, s. 104 
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  24.03., godz. 
16.00.,  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: po 
sesji 
_____________________________________________ 
 

 


