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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 57 

26 sierpnia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 25.08.09, godz. 12.55. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Rewizyjna – 30 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja nt. stanu realizacji budŜetu w dziale inwe-
stycji.  
2. Wolne wnioski.  
W posiedzeniu uczestniczyli Wiceprezydent Marek Stępa 
i Naczelnik Wydziału Inwestycji, pani Teresa Horiszna.  
Wiceprezydent wyjaśnił na wstępie, iŜ z uwagi na termin 
przedmiotowego posiedzenia, nie jest moŜliwe przedsta-
wienie pełnego sprawozdania za pierwsze półrocze b.r. z 
uwagi na obieg dokumentacji finansowej -  specyficzny 
dla omawianego działu. Prace realizowane w danym 
miesiącu są fakturowane w kolejnym i dopiero w następ-
nym etapie finansowane. Zdaniem słuŜb księgowych 
przedwczesne kierowanie pieniędzy dla wykonawców 
byłoby niekorzystne dla budŜetu Miasta, z uwagi na 
pozbawianie się oprocentowania. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest to, iŜ w czerwcu formalnie znane są 
dane finansowe z kwietnia i takie zostaną przekazane do 
wiadomości komisji.  
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ stałym zjawiskiem jest teŜ 
to, iŜ realizacja budŜetu w  dziale inwestycji jest zdecy-
dowanie gorsza w pierwszym półroczu niŜ w drugim. 
Często realizacja kształtuje się na poziomie 30 %. 
 Na omawiane półrocze składają się teŜ prace wykonane 
w maju i czerwcu, co do których nie ma jeszcze oficjal-
nych danych, a są to miesiące najbardziej w 1. półroczu 
efektywne. 
 Pewna ilość robót rozpoczęta była w roku ubiegłym i – z 
racji swojej specyfiki – kontynuowana jest w roku bieŜą-
cym. Dotyczy to robót kubaturowych, tj.  Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Pawiej i stadionu rugby.  
Istotną okolicznością, która znacząco wpłynie na osta-
teczne wyniki, jest teŜ fakt, iŜ obecnie zlecane prace 
realizowane są znacznie poniŜej kosztów kosztoryso-
wych, a tym samym takŜe znacznie poniŜej wartości 
przewidzianych w budŜecie. Z tym wiąŜe się przewidy-
wanie, iŜ wykonanie rzeczowe na koniec roku będzie 
zrealizowane na zaplanowanym poziomie, natomiast 
finansowe znacznie poniŜej zaplanowanego poziomu. 
Przykładami są ulice Olimpijska (realizacja za ok. 7 mln. 
zł. zamiast 16 mln. zł.) czy Bosmańska (za 16 mln. za-
miast zaplanowanych 40. mln. zł.). Oczywiście efektem 
takiego stanu rzeczy będzie proponowanie Radzie wpro-
wadzenie do budŜetu odpowiednich zmian. Trzymanie 
środków byłoby niecelowe, gdyŜ dzięki nim nie będzie 
być moŜe konieczności korzystania ze środków ze-

wnętrznych w celu realizacji innych, zaplanowanych 
wydatków.  
Reasumując Wiceprezydent zapowiedział, iŜ przedmio-
tem prezentacji będzie w większym stopniu stan rzeczo-
wego  zaawansowania robót niŜ procentowe wykonanie 
inwestycji w aspekcie finansowym.  
Naczelnik T. Horiszna przedstawiła stan zaawansowania 
realizacji inwestycji w układzie budŜetowym: 
Transport i łączność:  
- trwa realizacja dokumentacji projektowej odnośnie 2. 
tematów: proekologicznego rozwoju transportu publicz-
nego na obszarze metropolitarnym (prace projektowe 
rozpoczęto w ubiegłym roku - w roku bieŜącym powinny 
być zakończone) oraz Kolei metropolitarnej (gmina 
wnosi swój udział finansowy, który w tym roku powinien 
być wykorzystany) 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu: 
- realizacja kilku zadań odbywa się przy współudziale 
środków unijnych – dotyczą one usprawnienia ruchu 
transportu miejskiego na obszarze Trójmiasta – system 
TRISTAR. Po raz kolejny przeprowadzono przetarg na 
wykonawcę dokumentacji projektowej (w ub. roku unie-
waŜniono wynik przetargowy z uwagi na wysokość 
ceny). Dokumentacja zostanie zakończona w przyszłym 
roku. 
Do kwestii dokumentacji odniósł się p. M. Stępa. Jest to 
przedsięwzięcie w którym biorą udział poza Gdynią takŜe 
Gdańsk i Sopot. Jest to o tyle trudne, Ŝe ścierają się tu 
róŜne interesy. Ostatecznie wynegocjowana cena stanowi 
2/3 ceny uzyskanej w pierwszym przetargu (16 mln. zł.). 
Dalszy ciąg informacji dotyczącej dróg publicznych w 
miastach na prawach powiatu: 
- przebudowa dróg powiatowych – obecnie osiągnięto 
etap uzyskania pozwolenia na budowę skrzyŜowania ul. 
Unruga z ul. Podgórską. Prawdopodobnie w tym roku 
będzie ogłoszony przetarg na realizację robót; 
- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymilia-
na z planowanym udziałem finansowania unijnego (środ-
ki zostały juŜ przyznane). PoniewaŜ dofinansowanie 
unijne jest ostatecznie niŜsze niŜ zakładano, wkład wła-
sny gminy został podniesiony o 500 tys. zł. Obecnie 
sporządzane są drobne korekty dokumentacji. Prawdopo-
dobnie w lipcu zostanie ogłoszony przetarg; 
- przebudowa ul. Chwarznieńskiej – I etap – trwa weryfi-
kacja opracowań projektowych. Z uwagi na zmianę 
przepisów w zakresie uwarunkowań środowiskowych 
procedury trwają znacznie dłuŜej; 
- Trasa Kwiatkowskiego – III etap – koszty niekwalifi-
kowane – obecnie rozliczane są prace realizowane poza 
dofinansowaniem europejskim; 
- rozwój komunikacji rowerowej – realizacja wspólnego 
projektu z udziałem Gdańska i Sopotu. Zakres prac pro-
jektowych został ograniczony z uwagi na fakt, iŜ łączna 
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pula środków jest sporo mniejsza od pierwotnie zakłada-
nej; 
- przebudowa ulicy Bosmańskiej – rozstrzygnięty został 
przetarg, w wyniku którego zostanie zawarta umowa na 
kwotę  poniŜej 50 % wartości określonej w kosztorysie; 
- pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkin-
gowe przy ul. Wójta Radtkego – trwają ostatnie uzgod-
nienia związane z dokumentację. Prawdopodobnie prze-
targ zostanie ogłoszony w sierpniu; 
- dokumentacja projektowa ul. Chwarznieńskiej oraz 
Obwodowej Północnej – prace toczą się zgodnie z przyję-
tym harmonogramem; 
Drogi gminne: 
- juŜ zawarte umowy na wykonanie robót przewidują 
wydatkowanie w roku 2009 kwoty ok. 15 mln. zł. W 
kwocie tej mieszczą się prace uruchomione w roku ubie-
głym, a dotyczące ul. Szturmanów, 3. jezdni Al. Zwycię-
stwa, Wzg. Bernadowo, ulicy Mylnej i Grodnieńskiej; 
- zakończono budowę parkingu przy ul. Orłowskiej - 
zawarto umowę na realizację I etapu przebudowy ul. 
Orłowskiej; 
- rozbudowa ul. Olimpijskiej – wynik przetargu opiewa 
na cenę poniŜej wartości wykazanej w kosztorysie; 
- zakończono prace związane z zagospodarowaniem 
fragmentu nabrzeŜa pomorskiego; 
- wszczęty został przetarg związany z łącznikiem ul. 
Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego. Rozpoczęcie 
robót uzaleŜnione będzie od procedur związanych z 
uzyskiwaniem pozwolenia na budowę (naleŜy się liczyć z 
moŜliwością wniesienia odwołania przez mieszkańca 
jednej z przylegających działek); 
- parking przy ul .Kościelnej -  trwa analiza dokumenta-
cji; 
Cmentarze: 
- rozliczono koszt robót zrealizowanych w zeszłym roku 
Pozostała działalność: 
-  Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – środki na 
rozbudowę zostaną przekazane, w ramach zmian budŜe-
towych, do budŜetu GCI, z uwagi na uzyskanie przez tą 
jednostkę dofinansowania unijnego 
Administracja publiczna: 
- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni – trwają prace 
projektowe 
Oświata: 
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 18 – trwa proce-
dura przetargowa; 
- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 6 – 
przetarg na wykonanie dokumentacji uruchomiony zosta-
nie w lipcu 
- L.O przy ul. Narcyzowej – rozpoczęły się prace adapta-
cyjne na potrzeby I L.O. – przewidywane zakończenie w 
sierpniu 
Pomoc społeczna: 
- trwa budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 
Edukacyjna opieka wychowawcza: 
- uruchomiono przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowej w związku z adaptacją pomieszczeń szkol-
nych na poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz na 
potrzeby bibliotek (wpływa bardzo duŜo ofert z niskimi 
cenami) 
Do kwestii cen  uzyskiwanych w wyniku przetargów 
odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Był taki okres, 
kiedy konieczne było zwiększanie kwot w budŜecie, aby 
przetargi mogły być rozstrzygnięte. Obecnie mamy od-
wrotną sytuację.  
Pani T. Horiszna kontynuowała referowanie: 
Gospodarka komunalna: 

- kanalizacja burzowa i ścieki – etap uzyskiwania pozwo-
lenia na budowę w zakresie regulacji Chylonki; 
- trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej 
w ulicach Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III; 
- kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego,  łącznie z mo-
dernizacją przepompowni ścieków – planowane jest 
ogłoszenie przetargu; 
- zaplanowano środki na udział w projekcie realizowa-
nym z PWiK, dot. rozbudowy systemu kanalizacji na 
obszarze Gdyni Zachód; 
- kanalizacja ul. Snycerskiej – przygotowana jest specyfi-
kacja robót 
Oświetlenie: 
Pani Horiszna wyjaśniła, iŜ z zaplanowanej kwoty 1 mln. 
zł. obecnie jest zapotrzebowanie na kwotę ok. 600 tys. zł. 
Aktualnie  finalizuje się sprawy  kolejnych dokumentacji 
projektowych.  
Kultura: 
- Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury – w 
trakcie wykonywania  
Kultura fizyczna i sport: 
- zaplanowano środki na budowę stadionu rugby – jest 
nadzieja na uzyskanie dofinansowania z ministerstwa 
kultury fizycznej i sportu (5 mln. zł.); 
- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej – 
ogłoszony został przez GOSiR przetarg. W tej chwili 
wpływają uzupełnienia i wyjaśnienia do treści ofert. W 
tym przypadku przysługuje stosowanie procedur odwo-
ławczych. Rozpoczęcie budowy planuje się od grudnia 
tego roku. Oferent, który ma szansę wygrać, zadeklaro-
wał 46. tygodniowy termin realizacji.  
Do kwestii przetargów nawiązał Przewodniczący M. 
Łucyk wyraŜając niepokój, iŜ fakt uzyskiwania tak ni-
skich cen moŜe spowodować kłopoty z realizacją inwe-
stycji.  
Pani T. Horiszna przyznała, iŜ są takie obawy. Wyko-
nawca generujący straty jest wykonawcą bardzo trudnym. 
W związku z wątpliwościami radnego A. Denisa co do 
realności kwoty 16 mln. zł. w kosztorysie ulicy Olimpij-
skiej, naczelnik Horiszna wyjaśniała, iŜ w okresie, gdy są 
trudności ze znalezieniem wykonawcy, popyt na materia-
ły budowlane przewyŜsza podaŜ. Inny koszt mają mate-
riały  gdy np. wchodzi w grę nawierzchnia z kostki i inny 
udział w kosztach ma robocizna, a inny (wyŜszy) koszt 
jest w przypadku nawierzchni bitumicznej. Usługi pod-
wykonawców były niegdyś znacznie droŜsze. To samo 
dotyczyło kosztów transportu, które obecnie spadają, 
poniewaŜ podaŜ przewyŜsza popyt. Dla zamawiającego 
korzystniejsza jest sytuacja, w której ceny są zbliŜone do 
realnych kosztów. Obecnie ceny są kalkulowane w spo-
sób nie uwzględniający zysku. Jest więc świadomość, Ŝe 
obecne kontrakty są trudne, ale nie ma wyboru.  
Zdaniem radnej B. Łęgowskiej bardzo istotnym proble-
mem, którego rozwiązania nie moŜna odkładać w czasie, 
jest dokumentacja przyszłościowa kanalizacji sanitarnej 
w starych dzielnicach.  
Ad 2.  
Członkowie komisji nie zgłosili wolnych wniosków.  
_____________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 17 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
komisji, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady. 
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Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2009 (4.1.) – projekt zrefe-
rowała zastępca skarbnika miasta, p. Alicja 
Helbin. Zmiany są skutkiem analizy wykonania 
budŜetu w I półroczu 2009 r. oraz sytuacji ma-
kroekonomicznej. BudŜet będzie zmniejszany 
po stronie dochodów i wydatków. 
Komisja prosi o informację, co kryje się pod 
sformułowaniem „wyposaŜenie stadionu rugby 
– 250 tys. zł” oraz o wytłumaczenie, czemu 
miasto odstępuje od remontu boiska przy ul. 
Okrzei. 

Opinia pozytywna – 4/0/0 
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego (4.2.) – 

do projektu zostanie zgłoszona autopoprawka 
polegająca na dopisaniu w kwocie kredytu bra-
kującego zera (jest 140.00.000, powinno być 
140.000.000.) 

Opinia z autopoprawką pozytywna – 4/0/0. 
Przewodniczący komisji przedstawi dodatkowe wyja-
śnienia dotyczące pakietu uchwał dot. rad dzielnic, zło-
Ŝonych przez grupę radnych. PoniewaŜ projekty zostały 
złoŜone z pominięciem zespołu ds. rad dzielnic, Komisja 
proponuje odrzucić wszystkie projekty, i kontynuować 
prace nad ustrojową reformą rad dzielnic wewnątrz Klu-
bu Samorządność. 
Projekty uchwał: 

• określenia środków na działalność statutową 
rad dzielnic w latach 2011-2014 (4.20) – opinia 
negatywna – 0/4/0, 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXIII/490/04 z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta 
Gdyni (4.21.) – opinia negatywna – 0/4/0, 

• 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 komunikacji zbiorowej 
(4.22.) – opinia negatywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 1) (4.23.) – opinia nega-
tywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 

(zmiana załącznika nr 2 § 57) – (4.24) – opinia 
negatywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 2 § 22) – (4.25.) – opinia 
negatywna – 0/4/0. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 19 
sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
komisji, 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2009 (4.1.) – projekt zrefe-
rowała zastępca skarbnika miasta, p. Alicja 
Helbin. Zmiany są skutkiem analizy wykonania 
budŜetu w I półroczu 2009 r. oraz sytuacji ma-
kroekonomicznej. BudŜet będzie zmniejszany 
po stronie dochodów i wydatków. 
Komisja prosi o informację, co kryje się pod 
sformułowaniem „wyposaŜenie stadionu rugby 
– 250 tys. zł” oraz o wytłumaczenie, czemu 
miasto odstępuje od remontu boiska przy ul. 
Okrzei. 

Opinia pozytywna – 4/0/0 
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego (4.2.) – 

do projektu zostanie zgłoszona autopoprawka 
polegająca na dopisaniu w kwocie kredytu bra-
kującego zera (jest 140.00.000, powinno być 
140.000.000.) 

Opinia z autopoprawką pozytywna – 4/0/0. 
Przewodniczący komisji przedstawi dodatkowe wyja-
śnienia dotyczące pakietu uchwał dot. rad dzielnic, zło-
Ŝonych przez grupę radnych. PoniewaŜ projekty zostały 
złoŜone z pominięciem zespołu ds. rad dzielnic, Komisja 
proponuje odrzucić wszystkie projekty, i kontynuować 
prace nad ustrojową reformą rad dzielnic wewnątrz Klu-
bu Samorządność. 
Projekty uchwał: 

• określenia środków na działalność statutową 
rad dzielnic w latach 2011-2014 (4.20) – opinia 
negatywna – 0/4/0, 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXIII/490/04 z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta 
Gdyni (4.21.) – opinia negatywna – 0/4/0, 
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• 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 komunikacji zbiorowej 
(4.22.) – opinia negatywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 1) (4.23.) – opinia nega-
tywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 2 § 57) – (4.24) – opinia 
negatywna – 0/4/0 

• zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni nr: 
XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku w 
sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 2 § 22) – (4.25.) – opinia 
negatywna – 0/4/0. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-07-17: 

 
11437/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
robót dodatkowych i akceptacji zmian treści 
umowy nr KB/655/UI/145/W/2008 na zadaniu: 
„Budowa stadionu rugby z zapleczem socjal-
nym w Gdyni” 

11438/09/V/O - wyraŜenia zgody na finansowanie rocz-
nych opłat za prawo do realizowania programu 
matury międzynarodowej – IBO w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni 

 
2009-07-21: 

 
11439/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Cisowa festynu rodzinnego na terenie 

parku przy Przedszkolu nr 32 na ul. Kcyńskiej 
6 w Gdyni w dniu 30 sierpnia 2009r. 

11440/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Chylonia festynu rodzinnego na terenie 
Parku Kilońskiego w dzielnicy Chylonia w 
Gdyni w dniu 5 września 2009r. 

11441/09/V/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni na V Międzynarodowym Biennale Ma-
larstwa i Tkaniny Unikatowej EKO BALT – 
Gdynia 2009 

11442/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej manda-
tów karnych kredytowanych 

11443/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Chwarzno - Wicz-
lino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. 
Chwarznieńskiej i jej przedłuŜenia w kierunku 
południowo – zachodnim 

11444/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w 
Gdyni – tzw. Kacze Buki 

11445/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
8133/2008/V/M dotyczącego skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 
wniesionego o wydanie lokalu przy ul. Steyera 
w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego 

11446/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

11447/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

11448/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11449/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11450/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11451/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11452/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11453/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11454/09/V/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2009” 

11455/09/V/M - wymiany drzwi balkonowych w miesz-
kaniu przy ul. Wojewody Wachowiaka będą-
cym w zasobach Administracji Budynków 
Komunalnych nr 3 w Gdyni 

11456/09/V/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-
gospodarczych przy ul. Gedymina 43 w Gdyni 

11457/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabu-
dowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działka nr 
323/6 przeznaczonej pod budowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę pu-
bliczną 

11458/09/V/P - dokonania zmian w zarządzeniu nr 
8988/09/V/ dotyczącym wyraŜenia zgody na 
pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełno-
sprawnych 
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11459/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup gabloty o 
wartości do 14.000 EUR 

11460/09/V/R - akceptacji aneksu nr 9/2009 do umowy 
KB/11/MOPS/2007 na prowadzenie ośrodka 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni 
na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza w 
Gdyni 

11461/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

11462/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni 
Gdynia S.A 

11463/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11464/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11465/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11466/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11467/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11468/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11469/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11470/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 9477/09/V/U 
dotyczącego udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na wykonanie dwóch pro-
gów zwalniających z oznakowaniem na ulicy 
Tetmajera w Gdyni 

11471/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni na 2009 

11472/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowanego 
przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni o pow. 177,02 m2 
, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni 
na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Edukacji 
„NON STOP” 

11473/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowanego 
przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni o pow. 
53,49 m2 , stanowiącego własność Gminy Mia-
sta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci i MłodzieŜy „VITAVA” 

11474/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowanego 
przy ul. Chwarznieńskiej 2 w Gdyni o pow. 
216,08 m2 , stanowiącego własność Gminy 

Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „VITAVA” 

11475/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy Pl. Dworcowym przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11476/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11477/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. Sz.Szeregów-
Cylkowskiego-P.Wielkopolskiego 

11478/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Pół-
nocnej, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

11479/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego 

11480/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów meta-
lowych o wartości do 14.000 EUR 

11481/09/V/M - akceptacji treści umowy o współpracy z 
portalem Onet.pl 

11482/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację spektakli teatralnych w Gdyni – 
w ramach XIII Festiwalu Szekspirowskiego 

11483/09/V/P - zmiany treści Zarządzenia Nr 
8758/08/V/P dotyczącego udzielenia zamówie-
nia publicznego na świadczenie usług transpor-
towych w 2009 r. w zakresie wysyłki dokumen-
tów 

11484/09/V/R - podpisania aneksu do umowy o współ-
pracy partnerskiej nr KB/P/3/RI/2008 zawartej 
w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Szpitalem 
Morskim im. PCK w Gdyni a Gminą Miasta 
Gdyni 

11485/09/V/P - zorganizowania XXIV Bałtyckiego 
Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniu 7 
sierpnia 2009 r. 

11486/09/V/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy ze 
Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samary-
tanek KrzyŜa Chrystusowego w sprawie skie-
rowania i ponoszenia opłaty za pobyt miesz-
kańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnospraw-
nych Intelektualnie w Bielawkach 

11487/09/V/S - wyników postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania o cenę poniŜej 
206.000 EUR na dostawę artykułów elektrycz-
nych dla UMG w 2009 r. 

11488/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup i posadzenie dębu na Kamiennej Górze 
w Gdyni o wartości do 14.000 EUR 

11489/09/V/P - dzierŜawy gruntu pod budowę abonenc-
kiego przyłącza energetycznego dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego miasta 

11490/09/V/P - dzierŜawy części nieruchomości dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego miasta 

11491/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli ku-
chennych dla StraŜy Miejskiej o wartości do 
14.000 EUR 
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11492/09/V/P - dzierŜawy gruntu pod budowę abonenc-
kiego przyłącza energetycznego dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego miasta 

11493/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie wstępnej koncepcji rozwiązań ko-
munikacyjnych dla „Portu Lotniczego Gdynia-
Kosakowo” sp. z o.o 

11494/09/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 „Budowa sali gimnastycznej wraz z 
przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w 
Gdyni” 

11495/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej odtworzenia górnego 
odcinka Potoku Chylońskiego na zachód od ul. 
Puckiej w Gdyni wraz z budową drogi dojaz-
dowej do posesji połoŜonych wzdłuŜ projekto-
wanego odcinka potoku i przebudową fragmen-
tu istniejącego kanału deszczowego w ul. Puc-
kiej 

11496/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót polegających 
na wykonaniu oznakowania pionowego ulicy 
Górniczej w Gdyni 

11497/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/666/UI/149/W/2009 z 5.12.2008 r. na wy-
konanie robót związanych z inwestycją pn: 
„Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w 
Gdyni” 

11498/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11499/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację części artystycznej imprezy 
„Bezpiecznie na wodą” 

11500/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia do 
206.000 EUR na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Rozbudowa ulicy świrowej w Gdyni wraz z 
ulicami Murarską i Malarską” 

11501/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie i montaŜ schodów 
stalowych pomiędzy wiaduktami WD-2 i WD-
3 w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego 

11502/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na umieszczenie ogłoszenia o przetargu 
na opracowanie koncepcji i dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej /projektów plastycz-
nych i wykonawczych, lokalizacji w przestrzeni 
miejskiej/ oznakowania śródmieścia w Gdyni w 
magazynie „Architektura Murator” 

11503/09/V/U - udzielenie zamówienia publicznego do 
14 000 EUR na wykonanie projektu budowla-
nego i wykonawczego budowy drogi we-
wnętrznej przy ul. Kazimierza Górskiego w 
Gdyni 

11504/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14 000 EUR na opracowanie oceny 
dostępności dla niepełnosprawnych terenu Fo-
rum Kultury, budynków teatru, mediateki i ga-
lerii oraz parkingów podziemnych, na etapie 
projektu budowlanego”, w ramach zadania pn.: 
„Forum Kultury w Gdyni" 

 
2009-07-23: 

 
11505/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie wzmocnienia ist-
niejących podciągów Ŝelbetowych dla dodat-
kowego wsparcia dźwigarów oraz wzmocnienia 
ściany szczytowej i ścian piwnic sali gimna-
stycznej w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowi-
sza 60 w Gdyni 

11506/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: 
„Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i 
Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP/SKM 
i Drogą Gdyńską w związku z modernizacją 
stadionu piłkarskiego GOSiR” 

 
2009-07-28: 

 
 
11507/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta 

Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomo-
wych o tematyce gdyńskiej wykonanych na 
Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej 

11508/09/V/P - zorganizowania zaplecza technicznego 
dla startu Maratonu Solidarności w dniu 15 
sierpnia 2009r. 

11509/09/V/O - wyraŜenia zgody na przystąpienie i 
realizację rządowego programu wspierania w 
latach 2009-2014 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół pod-
stawowych i ogólnokształcących szkół mu-
zycznych I stopnia- „Radosna szkoła" 

11510/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakresu za-
jęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ogło-
szonego na mocy Zarządzenia Nr 
11224/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 
30 czerwca 2009r. 

11511/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakresu za-
jęć wychowawczych dzieci i młodzieŜy ogło-
szonego na mocy Zarządzenia Nr 
11225/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 
30 czerwca 2009r. 

11512/09/V/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 na realizację projektu 
„ Gdynia Business Week” w ramach organiza-
cji „Akcji Lato 2009” w gdyńskich placówkach 
oświatowych 

11513/09/V/S - wyraŜenia zgody na demontaŜ trzech 
klimatyzatorów w budynku UMG przy ul. 10-
go Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR 

11514/09/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Sto-
warzyszeń: 1) Taxi-Plus Oddział w Gdyni; 2) 
Kierowców Taksówek Osobowych MPT Gdy-
nia; 3) Intendentów Morskich; 4) Pomorskiego 
Towarzystwa Ekologicznego na drogę postę-
powania sądowego i ustanowienie dla w/wym. 
Stowarzyszeń kuratorów 
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11515/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na zakup 3 ga-
śnic proszkowych dla Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Wiczlinie 

11516/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na wykonanie opraco-
wania dotyczącego uzasadnienia efektu ekolo-
gicznego oraz określenia wskaźników zakłada-
nych celów oraz rezultatów realizacji projektu 
„Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu 
budynków placówek oświatowych na terenie 
Gdyni” 

11517/09/V/M - wykonania prac remontowych w budyn-
kach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka 31-37, 43-49 w Gdyni 

11518/09/V/M - wykonania projektu technicznego i 
dokumentacji kosztorysowej dotyczących roz-
biórki budynku- siedziby świetlicy socjotera-
peutycznej przy ul. Leszczynki 177 w Gdyni 

11519/09/V/M - wykonania rozbiórki drewnianego bu-
dynku gospodarczego oraz ustawienia kontene-
ra blaszanego na cele gospodarcze przy ul. Pół-
nocnej 1A w Gdyni 

11520/09/V/M - wykonania projektu technicznego roz-
biórki oraz likwidacji 10 garaŜy murowanych 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. śeromskiego 16-18 w Gdyni 

11521/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia w sprawie sprzedaŜy napojów alkoho-
lowych w lokalu uŜytkowym przy ul. Chrza-
nowskiego 21 

11522/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakłado-
wym Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni 

11523/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11524/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11525/09/V/M - opracowania ekspertyzy technicznej 
dotyczącej oceny kolejności wykonania robót 
wyburzeniowych garaŜu gminnego przy ul. 
Ujejskiego 3 w Gdyni 

11526/09/V/M - remontu muru oporowego przy garaŜu 
gminnym przy ul. Kopernika w Gdyni 

11527/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Promiennej 1A 

11528/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. Pa-
wiej 23 

11529/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwarznieńskiej 128 

11530/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10875/09/V/M z 
dnia 02 czerwca 2009r. w sprawie przedłuŜenia 
okresu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ul. Olkuskiej 115 C 

11531/09/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
11054/09/V/M z dnia 16 czerwca 2009 r. na 
wykonanie materiałów promocyjnych z logo 
Gdyni oraz podpisania aneksu do umowy nr 
SK/1140/MG/304-W/2009 

11532/09/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę nie-
ruchomości 

11533/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup naczyń szkla-
nych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów 
gospodarstwa domowego oraz akceptacji wy-
boru oferenta do 14.000 EUR 

11534/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
dodruk kart QSL dla Morskiego Klubu Łączno-
ści SZKUNER SP2ZIE w Gdyni w związku z 
The Tall Ship’s Races 2009 

11535/09/V/U - zamówienia wykonania projektu graficz-
nego materiałów na II Międzynarodową Konfe-
rencję Naukową „Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i 
jej ochrona” oraz wkładki do karty ewidencyj-
nej zabytku 

11536/09/V/U - zamówienia wykonania druku materia-
łów graficznych na II Międzynarodową Konfe-
rencję Naukową „Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i 
jej ochrona” 

11537/09/V/U - zamówienia wykonania projektu rekon-
strukcji pokrycia dachowego zabytkowego bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Lu-
bawskiej 4 w Gdyni 

11538/09/V/U - zamówienia wykonania specjalistycznej 
korekty przekładu na język angielski ksiąŜki 
„Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura lat międzywojennych i jej ochro-
na” 

11539/09/V/P - zakupu 10 kompletów albumu „Kościoły 
Archidiecezji Gdańskiej tom I-III” 

11540/09/V/P - zakupu 200 egzemplarzy ksiąŜki „Piaśni-
ca” 

11541/09/V/P - zakupu 5 egzemplarzy ksiąŜki „Marynar-
ka Wojenna” 

11542/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki „Zwy-
czaje rybaków polskiego wybrzeŜa Bałtyku” 

11543/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki „Roz-
wój i funkcjonowanie komunikacji trolejbuso-
wej w Gdyni” 

11544/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki „Przy-
gody chochlika” 

11545/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Współczesne formy teatru muzycznego (na 
świecie, w Polsce, w Gdyni)” 

11546/09/V/S - wyraŜenia zgody na pokrycie kosztów 
udziału w konferencji pracownikom Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009r. 

11547/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kana-
lizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – 
„DROZET” 

11548/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kana-
lizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – 
NORD Investmens 

11549/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kana-
lizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” – 
Krysiński 

11550/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 11487/2009/V/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.09 r. w 
sprawie akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę poniŜej 206 000 EUR na dostawę artykułów 
elektrycznych dla UMG w 2008r. 
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11551/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na rok 
2009 

11552/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budŜetu Mia-
sta Gdyni na 2009 rok 

11553/09/V/K - sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 w 
sprawie ustalenia harmonogramu realizacji do-
chodów i wydatków budŜetu Miasta Gdyni na 
2009 rok 

11554/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykona-
nie podjazdu dla niepełnosprawnych w NZOZ 
Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni 

11555/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 133/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa 

11556/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 135/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

11557/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
185 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Kampinoskiej / Kny-
szyńskiej – przeznaczonej do wydzierŜawienia 

11558/09/V/M - zmiany umowy dzierŜawy i sporządze-
nia Aneksu nr 1 do umowy nr MG 111/D/09 z 
dnia 14.05.2009 r. 

11559/09/V/O - zlecenia w trybie do 14.000 EUR wyko-
szenia chwastów z terenów gminnych 

11560/09/V/O - wyraŜenia zgody na wykonanie naprawy 
uszkodzonej gabloty stanowiącej element eks-
pozycji „Zanim wyrzucisz – pomyśl” 

11561/09/V/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta Gdyni 
na opłatę notarialną 

11562/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia 
Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielni-
ca-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

11563/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia 
Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielni-
ca-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

11564/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia 
Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielni-
ca-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

11565/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na 
zadaniu pn. „Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Pawiej w Gdyni” 

11566/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na 
zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Pawiej 

11567/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na usługę powielenia dokumenta-
cji zadania „Przebudowa układu drogowego 
Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 

drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni 

11568/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/335/UP/96/W/2008 na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Centrum Kultury w 
Gdyni 

11569/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wyko-
nanie zadania: „Przebudowa układu drogowego 
węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni 

11570/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie świadectwa charak-
terystyki energetycznej dla Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej 

11571/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. 
Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w 
Gdyni” 

11572/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na 
usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją i w okresie gwarancji roboty budow-
lanej: „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy 
skrzyŜowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnier-
ską w Gdyni” 

11573/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Orłowskiej 8 a – w trybie z wolnej ręki 

11574/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38 na wykonanie robót budowla-
nych obejmujących: kanalizację deszczową w 
ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłowską I etap 

11575/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie czyszczenia kanali-
zacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wę-
zła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową 

11576/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie napraw uszkodzeń 
węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową 

11577/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumen-
tacji 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 

11578/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

11579/09/V/M - remontu lokalu uŜytkowego w budynku 
przy ul. Mickiewicza 33 

11580/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Prze-
mysławowi Lebiedzińskiemu dyrektorowi jed-
nostki budŜetowej „Zespołu Placówek Specjali-
stycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w 
Gdyni” 
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11581/09/V/P - wymiany zuŜytych części schodołazu 
gąsienicowego 

11582/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11462/09/IV/09 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania gminy Gdynia na Nadzwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Stoczni Gdynia S.A 

11583/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

11584/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/8/UR/2007 w sprawie ustalenia szczegóło-
wych warunków przebudowy dróg publicznych 
spowodowanej inwestycją niedrogową polega-
jącą na budowie budynku mieszkalno-
usługowego wraz z infrastrukturą techniczną 
przy ul. Morskiej 127 na działkach nr 374/262 i 
375/262; km 49 w Gdyni oraz upowaŜnienia do 
podpisania ww. aneksu do umowy 

11585/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wrocławskiej 

11586/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Nagietkowej 

11587/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wejherowskiej 

11588/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Morskiej 77 

11589/09/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu pisem-
nego nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Chylońskiej 

11590/09/V/P - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 
spektakli teatralnych w Gdyni - w ramach XIII 
Festiwalu Szekspirowskiego 

11591/09/V/P - powołania nowego składu komisji kon-
sultacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  Od czasu opublikowania poprzedniego nume-

ru Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył inter-
pelacji. 

_________________________________________ 
 

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:  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


