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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 54 

12 czerwca 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 10.06.09, godz. 09.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 7 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje 

RMG. 
4. Informacja na temat realizacji systemu płatnego 

parkowania w Śródmieściu Gdyni. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem gości i stwierdze-
niem kworum Przewodniczący Komisji Marcin Wołek. 
Ad 2. Za zgodą członków Komisji Przewodniczący 
rozszerzył porządek obrad o informację w sprawie reali-
zacji zadania związanego z wdraŜaniem w Gdyni syste-
mu płatnego parkowania.  
Ad 3. Przystąpiono do wyraŜenia opinii w sprawie pro-
jektów uchwał: 
Skarbnik Miasta Gdyni prof. Krzysztof Szałucki: 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009. 
Zmiany dotyczą realizacji wniosków związanych z kon-
tynuacją zadań z roku 2008 oraz wniosków komisji i 
zmian strukturalnych. Źródłami finansowania wniosków 
będzie m. in.: kredyt długoterminowy na finansowanie 
deficytu budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Regulacje finansowe wynikają z bilansu 
budŜetu roku ubiegłego. Autopoprawką do uchwały 
zostanie wniesiona kwota 333 tys. zł., które Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego przekazuje na kontynuacje 
zadań w programie „Moje boisko – Orlik 2012”. Radny 
Rafał Geremek zawnioskował o zmianę projektu uchwały 
poprzez zmniejszenie kwoty kredytu o wysokość środ-
ków 2.119.000 PLN na promocję Miasta przez gdyńskie 
kluby sportowe i rezygnację z tego zadania. Wniosek nie 
został przyjęty – głosowanie: 2/5/1. 
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
5/2/1. 
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy 
Gdynia za rok 2008. Opinia pozytywna – 6/0/1. 
- udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z 
wykonania budŜetu w roku 2008. Opinia pozytywna – 
głosowanie: 5/0/3. 
Wiceprezydent Michał Guć 
- przyjęcie programu rewitalizacji części dzielnicy Śród-
mieście i Kamienna Góra, rejon ulic: Zawiszy Czarnego, 
Armii Krajowej, Burchardta, Skwer Kościuszki, Aleja 
Jana Pawła II oraz Parku Rady Europy i Placu Grun-

waldzkiego. Starając się o środki z funduszy europejskich 
naleŜy przyjąć przedmiotowy program rewitalizacji tak, 
aby mógł on zostać przedłoŜony wraz z dokumentacją 
aplikacyjną planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja 
konkursowa musi być złoŜona do 24 kwietnia 2009 r. W 
dyskusji pytano o teren Placu Grunwaldzkiego, któremu 
poświęcono najmniej uwagi. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe 
dokument skupia się przede wszystkim na terenach pla-
nowanego Centrum Kultury. Ma on wzmocnić pozycję 
konkursową m.in.: Teatru Muzycznego. Dyrektor BPP 
Marek Karzyński poinformował, Ŝe plan zagospodarowa-
nia przedmiotowego terenu jest gotowy i przekazany do 
uzgodnienia właściwym podmiotom. Jego uchwalenie 
nastąpi prawdopodobnie w październiku.  
Opinia do projektu uchwały pozytywna – głosowanie: 
8/0/0.  
Dyrektor BPP Marek Karzyński 
- przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka. 
Projekt dotyczy zmiany przyjętego 24 stycznia 2007r. 
planu zagospodarowania tego terenu. W obszarze poło-
Ŝonym na wschód od występujących tu historycznych 
obiektów zespołu moŜliwa jest lokalizacja usług rekre-
acyjnych, a uchwała umoŜliwi ich realizację. Przewidy-
wane w zmianie planu rozwiązania są zgodne z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gdyni. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
Wiceprezydent. Bogusław Stasiak 
- ustalenie opłat za usługi świadczone przez Szkolne 
Schronisko MłodzieŜowe, Gdynia, ul. Energetyków 13. 
Opinia pozytywna – głosowanie:8/0/0. 
- wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej własności 
dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Gdyni oraz wyraŜenia zgody na ich sprzedaŜ 
wraz z udziałami w prawie uŜytkowania wieczystego 
gruntu połoŜonego przy ul. Orłowskiej 4, w formie prze-
targu ustnego nieograniczonego. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
- wyraŜenie zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy ul. Promien-
nej 1A. Opinia pozytywna – głosowanie:8/0/0. 
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni. Opinia pozytywna – głosowa-
nie:8/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa 
- zaliczenia ciągu dróg w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w 
Gdyni – Polana Bernadowo jako 13KD-D, 14 KD-D oraz 
15 KD-D w Gdyni do kategorii drogi gminnej; b) ustale-
nia przebiegu przedmiotowej drogi. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
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- zaliczenia ul. Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii 
drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej 
drogi. Radny Grzegorz Bonk zwrócił uwagę na brak 
wspomnianego w uchwale załącznika graficznego. Wice-
prezydent wyjaśni to niedopatrzenie. Opinia pozytywna – 
głosowanie:8/0/0. 
Ad 4. Wiceprezydent Marek Stępa poinformował, Ŝe 3 
kwietnia 2009 r. została podpisana umowa z wykonawcą 
systemu płatnego parkowania w Śródmieściu Gdyni. 
Wyłoniona w przetargu firma zobowiązana jest w ciągu 
czterech miesięcy zakończyć prace, jednakŜe system ma 
zacząć działać juŜ w lipcu. Okres do 3 sierpnia, po któ-
rym to terminie będą juŜ naliczane kary umowne, będzie 
wykorzystywany na prace związane z zamknięciem 
zadania.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
___________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 9 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na kwietniową sesję RMG 

2. Ustalenia związane z kolejnym posiedzeniem 
komisji. 

Ad 1. 
Projekty uchwał przygotowane przez pion finansowy 
prezentował Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki. 
Powody wniesienia zmian w dziale oświaty omawiała 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Numery niŜej przytoczonych projektów odpowiadają 
numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 
RM. 
5.3. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Skarbnik K. Szałucki omówił proponowane  zwiększenia 
i zmniejszenia wydatków budŜetu Miasta zgodnie z 
punktami VI i VII uzasadnienia projektu.  
W związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych 
na  przebudowę szkół, Wiceprezydent E. Łowkiel wyja-
śniła, iŜ skróceniu uległ czas przeznaczony na remont 
obiektu przy ul. Narcyzowej z uwagi na przedłuŜający się 
czas remontu placówki na Chwarznie. Pierwotnie przyję-
ty bardzo szeroki zakres prac budowlanych uległ więc 
zawęŜeniu. Remont budynku przy ul. Narcyzowej roz-
pocznie się w czerwcu i ograniczy się do zakresu umoŜ-
liwiającego rozpoczęcie nauki przez I Akademickie L.O. 
z dniem 1. września.  
PowyŜszą informację uzupełnił Skarbnik zapewniając, iŜ 
prace, z którymi wiąŜe się zmniejszenie, będą realizowa-
ne w roku 2010.  
Reszta informacji przekazanych przez Skarbnika K. 
Szałuckiego jak w załączniku (uzasadnienie projektu). 
W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji, radnej 
M. Borusewicz, p. K. Szałucki wyjaśnił, iŜ o skorzystaniu 
bądź nie z kredytu długoterminowego zdecyduje dynami-
ka osiąganych przez Miasto dochodów.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜe-
tu gminy Gdynia za rok 2008: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
5.2. – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni 
absolutorium z wykonania budŜetu w roku 2008: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
PoniŜsze projekty uchwał omówiła Wiceprezydent E. 
Łowkiel: 

5.9. – w spr. zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe 
dla dzieci niesłyszących …” w ramach Projektu 9 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.10- w spr. rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Gdyni, ul. 
Wolności 27: 
Wiceprezydent przypomniała o prowadzeniu przez gminę 
procesu wygaszania części szkół w ramach tworzenia 
sieci.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.11- w spr. ustalenia opłat za usługi świadczone przez 
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.12- w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 4 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.13 – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 …: 
Wiceprezydent stwierdziła konieczność wpisania w 
paragr. 1., w drodze autopoprawki,  ulicy Godebskiego. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
5.14 – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 15 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.15 – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 7 i Szkoły 
Podstawowej Nr 11 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
5.16 – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 12 i Szkoły 
Podstawowej Nr 31 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.17 – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 i Szkoły 
Podstawowej Nr 46 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.18 – w spr. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 
…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
5.19 – w spr. zmiany obwodu SP Nr 17 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.20 – w spr. zmiany obwodu SP Nr 20 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł za 
5.21 – w spr. zmiany obwodu SP Nr 23 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.22 – w spr. zmiany obwodu SP Nr 35 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Przewodnicząca komisji M. Borusewicz zaproponowała 
zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego na terenie 
Gimnazjum Nr 3.  
W związku z powyŜszym ustalono termin posiedzenia na 
23 kwietnia b.r. – godz. 15. 
Członek komisji, radna Ewa Krym, zaprosiła komisję, w 
imieniu Dyrektora, do zorganizowania jednego z przy-
szłych posiedzeń na terenie Zespołu Szkół Nr 11. 
_____________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 14 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Zaopiniowanie kandydatur do Nagrody Prezy-

denta z okazji Dnia Muzealnika, 
4. Opinie do projektów uchwał na sesję 27 maja, 
5. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2  
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
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W posiedzeniu uczestniczył p. Andrzej Kotecki, prezes 
Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury. 
Z okazji zbliŜającego się Dnia Muzealnika Wydział 
Kultury przedstawił nadesłane przez dyrektorów muze-
ów,  rekomendacje kandydatów do Nagrody Prezydenta: 
Muzeum Miasta Gdyni: Teresa Gosz, Alicja Koziarz, 
Anna Śliwa 
Muzeum Marynarki Wojennej: Walter Pater 
Muzeum MIR: Marcin Betlejewski 
rekomendacje Komisji: Witold CiąŜkowski z Muzeum 
Motoryzacji. 
Komisja jednogłośnie (5/0/0) zaakceptowała następujące 
kandydatury: Teresa Gosz, Alicja Koziarz, Anna Śliwa, 
Marcin Betlejewski, Witold CiąŜkowski. Kandydaturę 
W.Patera odrzucono, poniewaŜ otrzymał on Nagrodę 
Prezydenta w roku ubiegłym. 
Komisja zasugerowała, by od przyszłego roku dyrektorzy 
rekomendowali co najmniej po 2 osoby do nagrody, i aby 
w kaŜdej kolejnej edycji wskazywać nowe nazwiska. 
Sugerowała takŜe, aby nagradzać inicjatywy paramuzeal-
ne (wystawiennictwa, galerie, TMG, TPO) oraz by, 
oprócz nagród indywidualnych, przyznawać wyróŜnienia 
równieŜ instytucjom. Postanowiono jednogłośnie (5/0/0) 
przyznać nagrodę Towarzystwu Miłośników Gdyni. 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜywanie 
nazwy „Miasto Gdynia” w znakach towarowych (...) – 
opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 5 
Przedstawiciel Wydziału Kultury przekazał informacje na 
temat Nocy Muzeów 16/17 maja. 
Komisja postanowiła skierować do Prezydenta następują-
cy wniosek: 
Komisja omawiała sprawę zniszczonej tablicy poświęco-
nej Iwo Gallowi, którą odsłoniła w 2006 roku Barbara 
Kraftówna podczas obchodów 60-lecia swojej pracy 
artystycznej. Iwo Gall w 1946 roku załoŜył w Gdyni 
Teatr WybrzeŜe i był jego dyrektorem do 1949 roku. W 
głosowaniu: 4/0/0, komisja przyjęła wniosek o odtworze-
nie tablicy w sposób, który zapewniłby trwałość postu-
mentu, w terminie umoŜliwiającym odsłonięcie tablicy 
przed sezonem turystycznym.  
Realizacją w/w wniosku, w opinii komisji, mógłby zająć 
się Wydział Kultury we współpracy z członkiem Komisji 
Kultury Markiem Zabiegałowskim. 
Następne posiedzenie – 18 czerwca 2009. 
____________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 20 
maja: 
 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta, 

2. Korespondencja, 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.1 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarz-
no, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuŜenia w kierun-
ku południowo-zachodnim; 

Projekt przedstawił wiceprez. M.Stępa. Przedmiotem 
opracowania jest opracowanie przeznaczenia oraz zasad 

zagospodarowania terenu ze wskazaniem na komunikację 
jako podstawową funkcję obszaru. Oopinia pozytywna – 
7/0/0 
4.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki; 

Wiceprez. M.Stępa poinformował, Ŝe w planie błędne 
były podkłady geodezyjne. W planie z 2007 r. zaprojek-
towano ulicę dojazdową 135 KD-D, która miała zapew-
nić dojazdy do planowanych działek budowlanych na 
przyległych terenach, przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Opinia pozytywna – 8/0/0 
4.3 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki 
Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na zachód od uli-
cy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego; 

Nacz. M.Karzyński informował, Ŝe projekt jest uzupeł-
nieniem planu Małego i Wielkiego Kacka. WaŜnym 
ustaleniem planu jest droga podleśna jako droga publicz-
na. Do planu zgłoszono 45 uwag. Opinia pozytywna – 
8/0/0 
4.4 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni; 
Zmiany powiększają obszar dopuszczalnej zabudowy 
Teatru Muzycznego. Opinia pozytywna – 7/0/0 
4.5 ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Lipowej; 
Ulica łączy ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Źródło Marii. 
Opinia pozytywna – 7/0/0. 
4.6 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z 

dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komu-
nikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami (wraz z 
autopoprawką); 

Prezentował dyrektor ZKM O.Wyszomirski. Projekt jest 
propozycją integracji taryfowej metropolii Zatoki Gdań-
skiej. Innowacją są bilety semestralne dla studentów oraz 
bilety 60-minutowe przesiadkowe. Likwiduje się bilety 
dekadowe. Cena biletu jednorazowego wzrasta o 20%. 
Likwiduje się granice linii pospiesznych. Cena biletu 24-
godzinnego wzrasta z 9 do 10 zł.. Opłaty dodatkowe 
rosną o 50%. Ostatnia podwyŜka cen biletów miała miej-
sce w r. 2002. Nie zmienia się cena biletów miesięcznych 
(2/3 klientów). W Gdańsku bilety miesięczne droŜeją o 
150%. Prof. Wyszomirski zaprezentował teŜ autopo-
prawkę Opinia pozytywna – 7/0/0 
4.7 wyraŜenia woli objęcia przez Gminę udziałów w 

podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni; 

Projekt przedstawił wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozy-
tywna – 7/0/0 
4.8 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 

projektu pn.: IntAirBaltic w ramach Programu Re-
gionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013; 

Projekt przedstawił wiceprez. B.Stasiak. Projekt ma na 
celu zbadanie zapotrzebowania na rozwój transportu 
lotniczego w Gdyni Kosakowie. Kosakowo będzie uzu-
pełniało regularne połączenia lotnicze z Rębiechowa. 
Komisja prosiła o informację, co oznacza „fly on de-
mand”. Opinia pozytywna – 7/0/0 
4.9 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do 

projektu pn.: INTERFACE w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk; 

Opinia pozytywna – 7/0/0 
4.10 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako członka 

Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z 
siedzibą w Gdyni, do projektu pn.: „South-North 
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Axis” (Sonora) w ramach programu INTERREG 
IVB – Europa Środkowa; 

Jest to kontynuacja działania programu w sprawie auto-
strady A1. Komisja prosi wiceprez. B.Stasiaka o wyja-
śnienie, na co zostanie wydane 14.100 Euro. Opinia 
pozytywna – 7/0/0 
4.17. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
Gdynia ul. Parkowa; 
Opinia pozytywna – 7/0/0 
4.18. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Morskiej 269 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego; 
Opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 
Członkowie komisji zapoznali się z pismem ZDiZ w 
sprawie remontu kładki dla pieszych nad torami PKP 
Gdynia-Stocznia. 
Następne posiedzenie – 27 maja, godz. 11.45, w celu 
omówienia aneksu do porządku najbliŜszej sesji. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 27 
maja: 
 
Porządek: 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta (aneks do porządku obrad). 

Ad. 1 
Projekt w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości grun-
towej połoŜonej przy Placu Konstytucji, wnoszony w 
trybie nadzwyczajnym, zreferował wiceprez. Stasiak. 
Opinia pozytywna – 7/0/0. 
Projekt z aneksu w sprawie wezwania Rady Miasta Gdy-
ni przez pana Zdzisława Kalińskiego do usunięcia naru-
szenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 Rady miasta Gdy-
ni z 27 lutego 2008 roku w sprawie uŜytku ekologicznego 
w dzielnicy Wielki Kack zreferowała wiceprez. 
E.Łowkiel. Opinia pozytywna – 8/0/0. 
Na sesji zostanie ustalony termin objazdu, celem uaktual-
nienia „listy rankingowej” dróg przeznaczanych do re-
montu. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 29 
maja i 3 czerwca: 
 
W dniach 27 maja i 3 czerwca 2009 r. komisja odbyła 
dwa spotkania wyjazdowe, których celem było rozpozna-
nie potrzeb w zakresie budowy i remontów infrastruktury 
drogowej Miasta oraz weryfikacja i aktualizacja „listy 
rankingowej” gdyńskich dróg gminnych. 
27 maja komisja odwiedziła następujące dzielnice: Ka-
mienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo, 
Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, 
Wiczlino, Witomino. 
3 czerwca: Oksywie, ObłuŜe, Pogórze, Chylonia, Cisowa, 
Pustki-Demptowo, Leszczynki, Grabówek, Działki Le-
śne. 
Członkowie komisji otrzymali informacje o ok. 130 
miejscach, w których potrzebne są mniejsze lub większe 
remonty dróg, większość z tych miejsc zwizytowała. 

Wyniki objazdów zostaną omówione i podsumowanie na 
najbliŜszym posiedzeniu komisji. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 8 czerwca: 
 
Porządek: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Propozycje nazw nowych ulic na Chwarznie. 
Ad. 1 
Komisja wniesie na najbliŜszą sesję projekt uchwały w 
sprawie nadania nazwy łącznikowi pomiędzy ul. Dru-
skiennicką a Lidzką i Orańską – ul. Grodnieńska – wynik 
głosowania 4/0/0. 
Ad. 2 
Przewodniczący komisji zapoznał radnych ze stanem 
prac nad nadaniem nazw nowym ulicom w dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino. Na sierpniową sesję komisja przy-
gotuje uchwałę nadającą nazwy ok. 15 nowym ulicom. 
______________________________________________ 
 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-05-05: 

 
10527/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na zakup albumu 
fotograficznego 

10528/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pro-
mującego festiwal „R@port” 

10529/09/V/P - zorganizowania wycieczek dla 
uczestników Tall Ships’ Races 2009 

10530/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia – Wzgórze Św. Maksymi-
liana festynu z okazji Dnia Dziecka 
przy ul. Al. Zwycięstwa 36-62 

10531/09/V/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia z Polskim Związkiem Gim-
nastycznym dotyczącego dofinanso-
wania ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej programu szkolenia 
młodzieŜy uzdolnionej sportowo w 
gimnastyce w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego 

10532/09/V/O - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w 
roku 2009 

10533/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realiza-
cję zadania w zakresie profilaktyki 
uzaleŜnień: Prowadzenie świetlic so-
cjoterapeutycznych 

10534/09/V/S - transportu osób niepełnosprawnych 
w związku z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonymi na dzień 
7 czerwca 2009 roku 

10535/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
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206.000 EUR na modernizację syste-
mu łączności radiowej StraŜy Miejskiej 
w Gdyni wraz z zakupem radiotelefo-
nów dla Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego i Ochrony Ludności 

10536/09/V/P - zawarcia porozumienia pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a Komen-
dą Wojewódzką Policji w Gdańsku w 
sprawie dofinansowania kosztów 
funkcjonowania patroli słuŜby kandy-
dackiej Policji na terenie Miasta Gdyni 

10537/09/V/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację rejestru wy-
borców Gminy Gdynia i zawarcie 
umów zlecenia na wykonanie tej aktu-
alizacji 

10538/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10539/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10540/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10541/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na przeniesienie pomia-
rowych znaków wysokościowych 

10542/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości do 206.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na opra-
cowanie wielobranŜowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na „remont 
Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radt-
kego ” 

10543/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Leszczynki 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10544/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk 400 
egzemplarzy plakatu promującego 
„Dzień Promocji Indywidualnej Dzia-
łalności Gospodarczej IDG” 

10545/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką 
cywilną Biuro-Fach w ramach współ-
pracy przy okazji zlotu Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

10546/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką 
Trak Electronics Polska w ramach 
współpracy przy okazji promocji zlotu 
Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

10547/09/V/S - zatwierdzenia składów komisji oce-
niających wnioski składane do konkur-
sów dla rad dzielnic: „Bezpieczna 
dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach” 

10548/09/V/M - prac remontowych w lokalu uŜytko-
wym przy ul. Partyzantów 39 

10549/09/V/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni przy ul. Pole-
skiej 

10550/09/V/M - zmiany § 2 zarządzenia nr 
8989/09/V/M dotyczącego ustalenia 
warunków oddania w uŜytkowanie 
wieczyste ułamkowej niewydzielonej 
części gruntu przynaleŜnego do lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. 

Śląskiej 55 oraz ustalenia terminu jego 
trwania 

10551/09/V/M - remontu pergoli śmietnikowej dla 
budynków mieszkalnych nr 11-21 przy 
ul. Dąbrowskiego w Gdyni 

10552/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej 
na III piętrze w budynku mieszkalnym 
przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

10553/09/V/M - opłat za sprawowanie dozoru tech-
nicznego urządzeń w obiektach przy-
stani rybackiej Osada Rybacka w 
Gdyni 

10554/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. StraŜackiej 9 w Gdyni 

10555/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektora 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Te-
rapii UzaleŜnień w Gdyni ul. Reja 2 

10556/09/V/O - przyznania premii dla Pani Beaty 
Śmielowskiej – byłego dyrektora 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Te-
rapii UzaleŜnień w Gdyni ul. Reja 2 

10557/09/V/O - zlecenia organizacji pozarządowej 
realizacji programu pn. „RyzyKocha-
nia” w ramach postępowania o zamó-
wienie publiczne 

10558/09/V/S - zakupu odzieŜy ochronnej i roboczej 
dla pracowników obsługi UMG 

10559/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie ko-
misji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
206.000 EUR na dostawę czterech 
samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni 
w 2009r. 

10560/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realiza-
cję zadania dotyczącego wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci niewi-
domych i słabowidzących, mieszkań-
ców Gdyni 

10561/09/V/S - uruchomienia środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania 
sądowego 

10562/09/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla 
UMG w 2009r. o wartości do 14.000 
EUR 

10563/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie 
jednodniowego szkolenia stacjonarne-
go nt: „Kodeks pracy – rozliczanie 
czasu pracy pracowników samorzą-
dowych” dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w ramach projektu pn: 
„Efektywny Samorząd-Kompetentna 
Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” 

10564/09/V/P - wykonania fundamentu pod rzeźbę 
Antoniego Suchanka 

10565/09/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego bez formy przetargu pu-
blicznego w wyniku zamiany garaŜy 

10566/09/V/M - zmiany wykazu nr 390/08/V/M sta-
nowiącego załącznik do Zarządzenia 
Nr 7412/08/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 02 września 2008 r. 
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10567/09/V/S - wyraŜenia zgody na zamontowanie 
bramy garaŜowej na pilota w garaŜu 
samochodowym UMG przy ul. Party-
zantów 39 o wartości do 14.000 EUR 

10568/09/V/S - zmiany treści zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8478/2008/V/S do-
tyczącego uruchomienia środków fi-
nansowych w roku 2009 na dostawę 
energii elektrycznej dla budynku UM 
Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

10569/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup sprzętu 
związanego ze świadczeniem usług 
telefonii komórkowej do 14.000 EUR 
oraz wybór oferenta 

10570/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na zakup usługi 
dzierŜawy łącza transmisji danych 

10571/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i 
montaŜ dystrybutorów torebek do 
usuwania psich nieczystości oraz za-
kup torebek do usuwania psich nie-
czystości 

10572/09/V/O - przekazania środków na dofinanso-
wanie zadania „Odtworzenie Zasobów 
Rybnych Zatoki Puckiej” dla Komunal-
nego Związku Gmin „Władysławowo” i 
upowaŜnienia do podpisania umowy o 
dotację celową 

10573/09/V/O - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki wiosna 2009 – 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych” 
dla Komunalnego Związku Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” i upowaŜnienia 
do podpisania umowy o dotację celo-
wą 

10574/09/V/P - wypoŜyczenia terminalu do ładowa-
nia baterii urządzeń elektronicznych 
na potrzeby The Tall Ships` Races 
2009 

10575/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu identyfikacji wi-
zualnej programu aktywizacji gdyń-
skiej młodzieŜy 

10576/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację spławikowych zawo-
dów sportowych 

10577/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/666/UI/149/W2008 z dnia 
5.12.2009 r. na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Przebudowa 
ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni” 

10578/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sprawowanie nad-
zoru autorskiego w trakcie realizacji 
zagospodarowania terenu NabrzeŜa 
Pomorskiego – rejonu zespołu pawilo-
nów usługowych przy al. Jana Pawła II 
w Gdyni” 

 
2009-05-08: 

 
10579/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 EUR 

na wykonanie zadania ,,WyposaŜenie 
toalet w pawilonach przy Al. Jana 
Pawła II” 

 
2009-05-12: 

 
10580/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 

Miasta Gdyni za szczególne osiągnię-
cia w upowszechnianiu kultury 

10581/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na Gdyńskim Przeglą-
dzie Grafiki Artystycznej o Tematyce 
Sportowej „Sport w Grafice – Gdynia 
2009” 

10582/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/75/OK/20/W/2009 z dnia 26 stycz-
nia 2009 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 
Fundacją Wspierania Oświaty i Roz-
woju Gospodarczego Pomorza 
„Gwiazda Północy” 

10584/09/V/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w 
2009 roku 

10585/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspiera-
nie realizacji zadania „sportowe szko-
lenie dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni 
oraz organizacja w Gdyni imprez spor-
towych w 2009 roku” 

10586/09/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10587/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia Nr 4 / 2009 z Powiatem 
Gdańskim w sprawie pokrywania 
przez Powiat kosztów rehabilitacji 
mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w 
warsztacie terapii zajęciowej znajdują-
cym się w Gdyni przy ulicy Jęczmien-
nej 

10588/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z 
mocy wyroku sądowego 

10596/09/V/M - wymiany instalacji gazowej w 
mieszkaniu gminnym nr 21 przy ul. 
Wójta Radtkego 32 w Gdyni 

10597/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Ja-
rzębinowej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10598/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Ra-
cławickiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10599/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Ol-
gierda 89 przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10600/09/V/M - podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego dotyczącego nierucho-
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mości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Zielo-
nej 

10601/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
19/90 z dnia 9 lutego 1990 r., uchyle-
nia aneksu nr 1 do umowy dzierŜawy 
nr 19/90 oraz aneksu nr 2/2000 do 
umowy dzierŜawy nr 19/90, przedmio-
tem których jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Olgierda 89 

10602/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklam zlotu Ŝaglowców 
The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia na 
łamach magazynu „In Your Pocket” 

10603/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10226/09/V/M dotyczącego zlecenia, 
do kwoty 14.000 EUR, produkcji oraz 
montaŜu i demontaŜu powłok reklamu-
jących The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia 

10604/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

10605/09/V/M - promocji miasta przez Promare sp. 
z o.o. podczas X Spotkania Biznesu 
Morskiego WybrzeŜa Gdańskiego 
„Wspólna Kaczka 2009” w dniu 9 paź-
dziernika 2009 roku 

10606/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
10517/09/V/M dotyczącego zamówie-
nia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 
ulotek tematycznych „Pies w wielkim 
mieście” 

10607/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wynajem 
powierzchni w Gdyńskim Centrum In-
nowacji na potrzeby Gdyńskich Tar-
gów Pracy 

10608/09/V/M - akceptacji aktualizacji treści umowy 
z PKP Energetyka S.A na dostarcze-
nie energii elektrycznej do Miejskiej In-
formacji Turystycznej na Dworcu PKP 

10609/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
fotograficznej i grawerki na potrzeby 
zajęć pod nazwą „Zielona klasa” o 
wartości do 14.000 EUR 

10610/09/V/P - naprawy kamery nr 10 systemu 
monitoringu wizyjnego Miasta 

10611/09/V/R - udzielenia upowaŜnienia do wyda-
wania decyzji administracyjnych w in-
dywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej naleŜących do 
właściwości powiatu i gminy 

10612/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk i dostarczenie broszury pro-
mującej The Tall Ships’ Races 2009 
Baltic 

10613/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzę-
du Miasta Gdyni w 2009 roku 

10614/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie w 
ramach 3 edycji dwudniowych szkoleń 
stacjonarnych nt: „Prawo zamówień 
publicznych” dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w ramach projektu pn: 
„Efektywny Samorząd-Kompetentna 
Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” 

10615/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów IV Międzyszkolnego Prze-
glądu Teatrzyków Dziecięcych klas 
młodszych, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni 

10616/09/V/S - podpisania umowy na sprzedaŜ i 
dostawę energii elektrycznej dla lokalu 
podległego UMG 

10617/09/V/S - podpisania umowy na sprzedaŜ i 
dostawę energii elektrycznej dla lokalu 
podległego 

10618/09/V/S - zakupu artykułów budowlanych dla 
UMG w 2009r. o wartości do 14.000 
EUR 

10619/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację logo Gdyni 
w kalendarzu na 2010 rok i zakup 
2000 egzemplarzy kalendarzy 

10620/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką 
Indigo w ramach współpracy przy pro-
mocji zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia 

10621/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
umieszczenie reklamy Gdyni w dwuty-
godniku Express Gdyński 

10622/09/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej po-
łoŜonej w Gdyni, przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego 

10623/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dostawę i montaŜ 
krawęŜników w łuku na zakrętach w 
rejonie posesji nr 22 i 14 przy ul. Fre-
gatowej w ramach zadania: ”Wykona-
nia tymczasowej nawierzchni z płyt 
Yomb (50kN) na odcinku ul. Fregato-
wej” 

10624/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie robót uzupełniających w 
ramach zadania pn: ,,Wykonanie tym-
czasowej nawierzchni z płyt YOMB 
(50 kN) na odcinku ul. Fregatowej” 

10625/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do 
systemu monitoringu wizyjnego dwóch 
budynków mieszkalnych z lokalami 
socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni 

10626/09/V/M - uniewaŜnienia postępowania, pro-
wadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego powyŜej kwoty 14.000 
EUR a do kwoty 206.000 EUR, o 
udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę i montaŜ 35 m flagowego 
masztu stalowego 

10627/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotek zapraszających na Zlot 
Wielkich śaglowców 

10628/09/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, 
Informatora Trójmiejskiego „Gdańsk –
Sopot -Gdynia 2009” 

10629/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania trzech przenośnych reklam 
typu roll-up 

10630/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację planów 
miasta oraz tablic informacyjnych 
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10631/09/V/M - ustalenia warunków przetargu pi-
semnego nieograniczonego na odda-
nie w dzierŜawę na czas oznaczony – 
na okres 30 lat, nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 18 – 30 
w Gdyni 

10632/09/V/K - umorzenia zaległości i odsetek z 
tytułu ekspozycji reklamy 

10633/09/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego bez formy przetargu pu-
blicznego 

10634/09/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego bez formy przetargu pu-
blicznego 

10635/09/V/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego bez formy przetargu pu-
blicznego 

10636/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na przygotowanie uro-
czystości zakończenia VII edycji kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2009” w 
dniu 01 czerwca 2009 r. 

10637/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji oprogramowania 
umoŜliwiającego przeglądanie danych 
ewidencji ludności 

10638/09/V/S - zlecenia zadań związanych z obsłu-
gą informatyczną w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego zarządzonych 
na 7 czerwca 2009 r. 

10639/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę dostępu do sieci Internet dla 
StraŜy Miejskiej 

10640/09/V/S - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w trybie przetargu nieograniczone-
go do 206.000 EUR na świadczenie 
usług telefonii komórkowej wraz z do-
stawą sprzętu dla UM Gdyni oraz ak-
ceptację wyboru oferenta 

10641/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/6/UR/2007 w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej in-
westycją niedrogową polegającą na 
budowie budynku mieszkalnego przy 
ul. Wiejskiej 

10642/09/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 
2 w Gdyni do szkoły w Rodeby w 
Szwecji w ramach wymiany międzysz-
kolnej 

10643/09/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
drogi publicznej gminnej ul. Lipowej w 
Gdyni 

10644/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/2/UI/2/2009 na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn. „Budowa 
kładki dla pieszych nad torami PKP i 
SKM oraz Drogą Gdyńską pomiędzy 
Al. Zwycięstwa a ul. ŁuŜycką w Gdyni” 

10645/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 
EUR na wykonanie rozszerzenia kon-
cepcji odtworzenia Potoku Wiczliń-
skiego wraz z budową zbiorników re-
tencyjnych 

10646/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej estakady nad Potokiem 
Kolibkowskim w ciągu ścieŜki rowero-
wej wzdłuŜ klifu nadmorskiego w za-
kresie przedsięwzięcia pn. „Budowa 
ścieŜek rowerowych w Gdyni, w ra-
mach projektu – Rozwój komunikacji 
rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w 
latach 2007 – 2013” 

10647/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizacji instalacji 
w toaletach ogólnodostępnych zlokali-
zowanych w pawilonach przy al. Jana 
Pawła II 

10648/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę bu-
dowlaną „WyposaŜenie toalet w pawi-
lonach przy al. Jana Pawła II” 

10649/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dokonanie zmiany 
oznaczenia uŜytków gruntowych oraz 
wydzielenia geodezyjnego na terenie 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z in-
frastrukturą techniczną” 

10650/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego 

10651/09/V/P - organizacji imprezy „Noc Muzeów” 
w Gdyni oraz uroczystości Miejskiego 
Dnia Muzealnika 

10652/09/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy pomiędzy gminą Gdynia a Central-
nym Muzeum Morskim w Gdańsku na 
udzielenie dotacji na zadania meryto-
ryczne związane z obchodami 100-
lecia Daru Pomorza 

10653/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na organizację koncertów 
pod nazwą „Ladies Jazz Feftival” w 
Gdyni 

10654/09/V/P - organizacji finału X edycji konkursu 
„Gdynia bez Barier” w dniu 29 maja 
2009 roku 

10655/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Orłowo festynu „Dni Orło-
wa” w dniach 30-31 maja 2009 roku 

10656/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków 

10657/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Morskiej 

10658/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
10482/09/V/M w sprawie określenia 
warunków nabycia na rzecz Gminy 
Miasta nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 1308/193, 
km 58, przeznaczonej pod przebudo-
wę Węzła św. Maksymiliana i ul. Świę-
tojańskiej wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską 

10659/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na publikację materiałów dotyczących 
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zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ Ra-
ces 2009 Gdynia na łamach magazy-
nu „Forum Pomorskie” 

10660/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację szlaku 
turystyki pieszej – „Trójmiejskiego” le-
Ŝącego w granicach miasta Gdyni 

10661/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na usługi druku reklam wielkoforma-
towych promujących zlot Ŝaglowców 
The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

10662/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie 500 egzemplarzy gad-
Ŝetów reklamowych z nadrukiem pro-
mującym letnią kampanię Gdyni 

10663/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wynajem autokaru z okazji wyjazdu 
na konferencję prasową inaugurującą 
letnią kampanię promocyjną Gdyni w 
siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w 
Warszawie 

10664/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie ekspozycji reklamowej 
miasta Gdyni na autokarze, z okazji 
wyjazdu na konferencję prasową in-
augurującą letnią kampanię promocyj-
ną Gdyni w siedzibie Polskiej Agencji 
Prasowej w Warszawie 

 
2009-05-14: 

 
10665/09/V/S - powołania obwodowych komisji 

wyborczych w mieście Gdynia dla 
przeprowadzenia głosowania w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego za-
rządzonych na dzień 7 czerwca 2009 
r. 

10666/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ust-
nego nieograniczonego na oddanie w 
dzierŜawę na czas oznaczony - okres 
3 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Waszyngtona w Gdyni 

10667/09/V/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy Al. 
Jana Pawła II na rzecz ENERGA – 
OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdań-
sku 

10668/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu mia-
sta na pokrycie opłaty notarialnej oraz 
sądowej 

10669/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na 
wynajem powierzchni na terenie Cen-
trum Handlowego Złote Tarasy w 
Warszawie w celu promocji Miasta 
Gdyni 

10670/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EURO na organi-
zację konferencji prasowej Miasta 
Gdyni w Polskiej Agencji Prasowej w 
Warszawie 

10671/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
przygotowalni i druku ulotki promującej 
kalendarz letnich imprez miejskich 

10672/09/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz 
wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych 

10673/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania 
sądowego 

 
2009-05-19: 

 
10674/09/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 

Gdynia Oksywie pt. „BliŜej sceny – 
cykl imprez kulturalnych” w ramach 
konkursu „Kultura w dzielnicy” 

10675/09/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 
10493/09/V/S z dnia 27 kwietnia 2009 
r. 

10676/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup klimaty-
zatorów przenośnych marki SHARP 
CV-PO9FR na potrzeby UMG 

10677/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację pobytu 
w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskie-
go, Honorowego Obywatela Gdyni 

10678/09/V/M - wykonania dokumentacji projekto-
wej węzła cieplnego i modernizacji in-
stalacji ogrzewania pawilonów zlokali-
zowanych w budynku przy ul. Kartu-
skiej 20 w Gdyni 

10679/09/V/M - wykonania pergoli śmietnikowej 
przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni 

10680/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie usług 
sanitarno-porządkowych przy ul. Le-
gionów 23A w Gdyni 

10681/09/V/M - pielęgnacji drzewostanu (prześwie-
tlenia koron drzew) przy ul. Chyloń-
skiej nr 133-137 w Gdyni 

10682/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z 
mocy wyroku sądowego 

10683/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10684/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10685/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Or-
ląt Lwowskich przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10686/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Rdestowej, przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10687/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spacerowej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10688/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spacerowej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 
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10689/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10690/09/V/M - wynajęcia na okres 3 lat w trybie 
bezprzetargowym lokalu uŜytkowego 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdy-
ni na rzecz Equant Communications 
Poland Spółka z o.o. 

10691/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
i druk map ścieŜek rowerowych „Ro-
werem po Gdyni” 

10692/09/V/M - akceptacji treści Deklaracji współ-
pracy zawartej pomiędzy Gminą Mia-
sta Gdyni a spółką z ograniczoną od-
powiedzialnością Dream Factory w 
ramach współpracy przy okazji zlotu 
Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

10693/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/31/MGG/31/D/09 dotyczącej eks-
pozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa 

10694/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Redłowskiej, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10695/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
połoŜonego przy ul. Batalionów 
Chłopskich 31-33 

10696/09/V/M - remontu lokalu socjalnego połoŜo-
nego przy ul. Dickmana 38 

10697/09/V/M - remontu lokalu socjalnego połoŜo-
nego przy ul. Dickmana 38 

10698/09/V/M - remontu lokalu socjalnego połoŜo-
nego przy ul. Dickmana 38 

10699/09/V/M - remontu lokalu socjalnego połoŜo-
nego przy ul. Dickmana 39 

10700/09/V/M - pełnienia nadzoru saperskiego 
podczas prowadzenia robót budowla-
nych przy ul. Płk. Dąbka 185 

10701/09/V/M - wykonania projektu technicznego 
dotyczącego prac remontowych w 
mieszkaniach gminnych połoŜonych 
przy ul. Dąbrowskiego 6-32 

10702/09/V/R - wykonania projektu technicznego 
dotyczącego prac remontowych w 
mieszkaniach gminnych połoŜonych 
przy ul. Dąbrowskiego 6-32 

10703/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury w Gdyni za 
rok 2008 

10704/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 
2008 

10705/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni za rok 2008 

10706/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w Gdyni za rok 2008 

10707/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup faksu 
Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni 
w 2009 roku 

10708/09/V/O - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora: Przedszkola Samo-
rządowego nr 7, 8 ,25, 36, 48 Szkoły 
Podstawowej nr 37; Gimnazjum nr 1, 
3, 4, 11 oraz, Zespołu Szkół nr 7 w 
Gdyni 

10709/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej ul. Łebskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10710/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Obrońców 
WybrzeŜa przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

10711/09/V/O - wyraŜenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego: wykonanie i 
montaŜ tablicy informacyjnej na bu-
dynku OSP Wiczlino 

10712/09/V/O - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczli-
nie 

10713/09/V/S - upowaŜnienia Geodety Miasta 
10714/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Gdyni Śródmieście Festynu pod 
hasłem „Dzień Sąsiada” na terenie 
plaŜy miejskiej w Gdyni przy Klubie 
„Contrast” 

10715/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na organizację w Gdyni 
Festiwalu Kultur Świata Globaltica 
2009 

10716/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzę-
du Miasta Gdyni w 2009 roku 

10717/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzę-
du Miasta Gdyni w 2009 roku 

10718/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10719/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10720/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10721/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10722/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Teatru Miejskiego im. Gom-
browicza w Gdyni za rok 2008 

10723/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
10402/09/V/U dotyczącego rozbudowy 
Cmentarza Komunalnego w Gdyni 
przy ul. Spokojnej 

10724/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
systemu alarmowego i p.poŜ. po-
mieszczenia garaŜu UMG w Gdyni 
przy ul. Partyzantów 39 jak i systemu 
alarmowego pomieszczeń UMG przy 
Al. Zwycięstwa 291A o wartości do 
14.000 EUR 

10725/09/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 
10172/09/V/S dotyczącego uregulo-
wania naleŜności z tytułu kosztów 
eksploatacyjnych budynku UMG usy-
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tuowanego przy ul. 10 Lutego 24 w 
Gdyni 

10726/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
10310/09/V/M w sprawie: udzielenia 
zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na 
dzierŜawę powierzchni reklamowej od 
firmy Clear Channel Poland na po-
trzeby letniej kampanii promującej 
miasto 

10727/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie bidonów z 
nadrukiem logo Gdyni 

10728/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zorganizowanie 
konferencji prasowej, na terenie gdyń-
skich lasów, promującej leśne ścieŜki 
rowerowe 

10729/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie taśmy 
ostrzegawczej z logo Gdyni 

10730/09/V/M - określenia warunków zamiany po-
między Gminą Miasta Gdyni a Skar-
bem Państwa – zabudowanych nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Redłow-
skiej 31 oraz przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka 6 i ul. Kuśnierskiej 

10731/09/V/S - prenumeraty czasopisma specjali-
stycznego dla UM Gdyni w 2009 r. 

10732/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne powyŜej 14.000 EUR 
a do 206.000 EUR w trybie z wolnej 
ręki na realizację promocji Gdyni przez 
Polski Związek Koszykówki 

10733/09/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 
„I etap remontu Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Narcyzowej 6 w Gdyni” 

10734/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę bu-
dowlaną pn. „I etap remontu Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni” 

10735/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebu-
dowy dróg publicznych spowodowanej 
inwestycją niedrogową – polegającą 
na budowie zespołu budynków wraz z 
garaŜami podziemnymi, przy ul. Fali-
stej w Gdyni i upowaŜnienia do podpi-
sania ww. umowy 

10736/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie 
na budowę dla inwestycji pn: „Budowa 
ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. 
Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w 
Gdyni. Schody terenowe z odwodnie-
niem i oświetleniem 

10737/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu 
na czas budowy oświetlenia placu za-
baw przy ul. De 

10738/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania gminy Gdynia na Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy Stoczni Gdynia S.A 

10739/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
10542/09/V/M z 5 maja 2009 r. doty-
czącego zatwierdzenia wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego o wartości do 206.000 EUR 
w trybie przetargu nieograniczonego 
na opracowanie wielobranŜowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
na remont hali targowej w Gdyni 

10740/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2009 

10741/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu Miasta 
Gdyni na 2009 rok 

10742/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta 
miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu Miasta Gdyni na 
2009 rok 

10743/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
lustrzanej oraz sali do ćwiczeń ta-
necznych w MDK w Gdyni dla zespołu 
tanecznego „Circlet” z X LO w Gdyni 

10744/09/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 8477/08/V/O z 2 grud-
nia 2008 r. w sprawie zasad przyzna-
wania środków finansowych na orga-
nizację zajęć w czasie ferii zimowych i 
wakacji letnich w Gdyni dla samorzą-
dowych placówek oświatowych i GO-
SiR 

10745/09/V/O - dofinansowania organizacji IV 
Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Arty-
stycznego, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w 
Gdyni oraz Cech Rzemiosła i Przed-
siębiorczości 

10746/09/V/O - dofinansowania projektu edukacyj-
nego „Siebie dać – warsztaty wokalno-
teatralne” realizowanego przez Gim-
nazjum nr 4 

10747/09/V/P - organizacji Święta Sąsiadów w 
Gdyni w dniu 30 maja 2009 r. 

10748/09/V/P - przekazania składki członkowskiej 
miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia 
Miast Autostrady Bursztynowej z sie-
dzibą w Gdyni 

10749/09/V/O - aneksu nr 3 do umowy nr 
KB/932/OZ/33/W/2006 

10750/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup flag do 
14.000 EUR oraz akceptacji wyboru 
oferenta 

10751/09/V/P - dzierŜawy miejsca na maszcie ante-
nowym oraz przyłączenia i dostawy 
energii elektrycznej dla potrzeb moni-
toringu wizyjnego miasta 

10752/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
10498/09/V/P w sprawie wynajmu 
miejsca pod maszt antenowy 

10753/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 
EUR kserokopiarki Canon IR 1020 do 
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uŜytku Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Nieruchomości – Referatu Aktywiza-
cji Zawodowej Osób Niepełnospraw-
nych 

10754/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup do 
14.000 EUR artykułów niezbędnych 
do wyposaŜenia lokali wyborczych z 
okazji wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego w dniu 7 czerwca 2009 oraz 
wybór oferentów 

 
2009-05-21: 

 
10755/09/V/U - zawarcia umowy o przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej parkoma-
tów zasilanych energią elektryczną w 
Gdyni 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [208] – 2009-05-27 – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie nadania nazwy ul. Kardynała St. 
Wyszyńskiego – odpowiedź 04.06.09. 

2. [209] – 2009-05-27 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w okolicy 
skrzyŜowania ul. Chylońskiej i Starogardzkiej 

3. [210] – 2009-05-27 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie wspierania przez OPEC Gdynia 
konferencji politycznej. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ KO-
MISJI 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 PO-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa     
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
17.06.09., godz. 15.30 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:  18.06., godz. 15.30, s. 101    
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:   
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   

Komisja Sportu i Rekreacji:  23.06., godz. 15.30, wyjazd   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  23.06., godz. 
16.00  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 
17.06.09., godz. 17.00   
_____________________________________________ 
 

 


