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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 58 

18 września 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 17.09.09, godz. 10.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
maja: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji  
Marcin Horała, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Omówienie punktów porządku obrad najbliŜ-

szej sesji RMG. 
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił projekty 
uchwał: 
- druk 4.17 - w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w 
trybie przetargu  nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej Gdynia, ul.Parkowa 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/0 
- druk 4.18 - w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetar-
gową sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul.Morskiej 269 na rzecz jej uŜytkownika wieczystego 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/0/0 
Wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor Biura Plano-
wania Przestrzennego p.Marek Karzyński przedstawili 
następujące projekty uchwał: 
– druk 4.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon 
węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuŜenia 
w kierunku południowo-zachodnim 
Wobec zmieniających się  wariantów przebiegu Trasy 
Kaszubskiej naleŜy dokonać ponownej analizy parame-
trów. Na pytanie radnego Andrzeja Bienia dotyczące 
rozwiązania komunikacyjnego łącznika gdyńskiego Trasy 
Kaszubskiej p.M.Karzyński wyjaśnił, iŜ przewidziana jest 
tzw. „pełnowymiarowa koniczynka” – teren będzie zare-
zerwowany w planie pod takie rozwiązanie. Radny Irene-
usz Bekisz wyraził zaniepokojenie bardzo złym stanem 
technicznym terenu po byłym PGR  ŁęŜyce leŜącym w 
omawianym obszarze. Wiceprezydent M.Stępa stwierdził 
Ŝe ten teren uŜytkowało kilka firm, ale stan techniczny 
nie wszędzie jest zły. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 

– druk 4.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. 
Kacze Buki 
RozbieŜności w materiałach geodezyjnych uŜytych przy 
przygotowywaniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego spowodowały, Ŝe  właściciele kilku dzia-
łek stracili dostęp do drogi gminnej. Ta sytuacja wymaga 
korekty i sporządzenia zmiany miejscowego planu. 
Radny I.Bekisz zapytał, czy dzieje się coś w sprawie 
kilku ulic gdyńskich leŜących na terenie Gdańska-
Osowy. Wiceprezydent M.Stępa odpowiedział, Ŝe ten 
temat zostanie ponownie podjęty w momencie przystą-
pienia obu miast do uzgodnień dotyczących Trasy Ka-
szubskiej.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
- druk 4.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały 
Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego 
Dyrektor M.Karzyński  stwierdził, iŜ plan nie odbiega od 
wcześniejszych ustaleń Rady Miasta Gdyni. Ustalenia 
planu w tym rejonie dotyczą takŜe przebiegu linii oraz 
utworzenia 2 przystanków  kolei metropolitarnej.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
– druk 4.4 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry 
w Gdyni; 
Projekt zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i uzgod-
nienia, w ustawowym terminie nie wpłynęły Ŝadne uwa-
gi. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Wiceprezydent M.Stępa i insp. Ewa Laskowska przed-
stawili projekt uchwały - druk 4.5 - w sprawie ustalenia 
przebiegu drogi gminnej – ul. Lipowej 
Uchwała ma na celu dokładne określenie przebiegu i 
uporządkowanie sprawy dotyczącej kategorii tej ulicy. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Dyrektor ZKM - prof. Olgierd Wyszomirski przedstawił 
projekt uchwały /druk 4.6/   w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007r. 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszy-
mi zmianami (wraz z autopoprawką) 
Proponowane zmiany w opłatach wynikają ze zmiany 
konstrukcji taryfy. WiąŜe się to głównie z procesem 
integracji w obrębie Związku Metropolitalnego – taka 
sama taryfa będzie obowiązywać we wszystkich gmi-
nach. Proponuje się wprowadzenie nowego rodzaju bile-
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tów: oprócz biletów miesięcznych funkcjonować będą 
bilety 30-dniowe i semestralne. Nowością będzie bilet 
jednorazowy 1-godzinny. Zlikwidowane zostaną  bilety 
dekadowe. PodwyŜkę cen biletów 1-razowych z 2zł do 
2,50 zł i na liniach pospiesznych  z 3 na 3,50 zł zrekom-
pensują nie zmienione ceny biletów okresowych. Jest to 
pierwsza podwyŜka od 7 lat. Dodatkową korzyścią dla 
pasaŜerów jest zniesienie granic taryfowych. Podobne 
regulacje wprowadza Gdańsk, tutaj róŜnice cenowe w 
porównaniu z bieŜącą taryfą będą większe. Spodziewane 
zwiększenie dochodu dla ZKM Gdynia kształtuje się na 
poziomie od 750tys. – 1,5 mln zł. 
Radny I.Bekisz spytał, czy bilety ZKM wg nowej  taryfy 
będą obowiązywały teŜ na terenie Gdańska. Dyrektor 
O.Wyszomirski odpowiedział, Ŝe tylko na gdyńskich 
liniach, które wjeŜdŜają na teren Gdańska, tzn. G, 510, i 
117. Prezydent M.Stępa dodał, Ŝe Związek Metropolital-
ny będzie nad tym pracował, aby bilety gdyńskie obo-
wiązywały w całej sieci. Pan M.Karzyński zwrócił się z 
pytaniem, jak moŜna wykorzystać kupione wcześniej 
bilety wg „starych” cen. Pan Dyrektor Wyszomirski 
wyjaśnił, iŜ będą wyemitowane bilety o nominale 0,50 zł, 
które będzie moŜna wykorzystać jako dopłatę. Radny 
Andrzej Bień zadał pytanie, czy moŜliwe byłoby funk-
cjonowanie biletów 30-dniowych – z pominięciem mie-
sięcznych. Dyrektor powiedział, Ŝe kłopot pojawia się , 
kiedy miesiąc liczy więcej lub mniej niŜ 30 dni. śeby nie 
komplikować sprawy podróŜnym ZKM pozostawia w 
obiegu dotychczasowy bilet miesięczny. Radny I.Bekisz 
spytał, czy nie byłoby lepiej podnosić ceny co roku o 
nieco mniej. Pan Dyrektor O.Wyszomirski wyjaśnił, Ŝe w 
tej chwili chodzi głównie o integracje w ramach Związku 
Metropolitalnego i stąd ta znaczna podwyŜka. Przewod-
niczący Komisji p.Marcin Horała zapytał, czy moŜna 
ocenić, jak wpłynie wprowadzenie biletu 1-godzinnego 
na przychody ZKM oraz jaka jest relacja między ilością 
osób korzystających z biletów 1-razowych, a ilością osób 
korzystających z biletów okresowych. Pan Dyrektor 
poinformował, iŜ wykonuje się badania zachowań komu-
nikacyjnych i na podstawie ich wyników podejmuje się 
działania. Spośród osób korzystających z komunikacji 
miejskiej 2/3 to osoby kupujące bilety okresowe, a 1/3 – 
1-przejazdowe i 24-godzinne. Radny Paweł Stolarczyk 
zapytał, czy w śukowie teŜ będzie zmiana taryfy. Dyrek-
tor ZKM powiedział, Ŝe śukowo skorzysta częściowo ze 
zmian wprowadzonych w Gdyni, ale tez przygotowują się 
do gruntownej zmiany, otrzymali, jako wzór, projekt 
przygotowany przez ZKM Gdynia. Radny I.Bekisz spy-
tał, jak naleŜy postępować z biletem 1-godzinnym w 
wypadku, kiedy autobus stoi w korku i mija 60 minut. 
Pan Dyrektor  poinformował, Ŝe nie ma zapisu, który 
przewidywałby taką sytuację, ale kontrolerzy w takim 
przypadku nie powinni karać podróŜnych.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Ad. 2 
Wnioski: 
1. Radny I.Bekisz wyraził wątpliwości co do projektu 
uchwały /druk 4,20/ . Wobec braku konsultacji z Księ-
dzem proboszczem oraz z Radą Dzielnicy Dąbrowa uznał 
za zasadne postawić wniosek o zdjęcie projektu uchwały 
– druk 4,20 - z porządku obrad Sesji RMG w dniu 27 
maja br. 
Wniosek uzyskał opinię pozytywną 
Wynik głosowania  2/0/3 
2. Radny Bogdan KrzyŜankowski zgłosił wolę poparcia 
wniosku Przewodniczącej Rady Dzielnicy Cisowa – p. 
Jadwigi Stefaniszyn o zaadaptowanie pomieszczeń na  

kuchnię w Domu Pomocy Społecznej na ul.Pawiej za-
miast planowanego tam Ŝywienia pensjonariuszy w opar-
ciu o catering.  
Wniosek uzyskał opinię pozytywną 
Wynik głosowania  4/0/1 
Radny B.KrzyŜankowski przygotuje w tej sprawie wnio-
sek z uzasadnieniem. 
Ad. 3 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia: 2 czerwca, wto-
rek, godz. 17,00. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 19 maja: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym w Gdyni (PPNT) w sie-
dzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji (GCI) – zarządza-
jącego projektem.  
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Komisji dr Mar-
cin Wołek.  

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i la-
boratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze,  proto-
typownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum 
Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informa-
cji Patentowej. Pani Dyrektor Anna Borkowska  przed-
stawiła misję (rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy 
nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej 
przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej 
współpracy), cel (skoncentrowanie wszelkich działań dla 
aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa po-
morskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy 
nauką i biznesem, a takŜe wspomaganie rozwoju przed-
siębiorstw działających w branŜach innowacyjnych) oraz 
zadania PPNT (stworzenie i zapewnienie dogodnych 
warunków dla firm do realizacji przedsięwzięć opartych 
o wysoko zaawansowane technologie oraz dbanie o 
rozwój przedsiębiorczości w woj. pomorskim poprzez 
pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki 
oraz tworzenie nowych, stałych miejsc pracy). PPNT 
zajmuje obszar 6 hektarów w centrum Gdyni, na terenie 
zrewitalizowanej i odpowiednio  dostosowanej byłej 
zajezdni komunikacji miejskiej. W Parku funkcjonuje 
obecnie ok. 80 firm działających w branŜach: ICT (tech-
nologie informatyczno – telekomunikacyjne), biotechno-
logii, ochrony środowiska (od nauk przyrodniczych, 
sozologii, po inŜynierię środowiska i ekonomię), wzor-
nictwa przemysłowego, multimediów  oraz inne (wśród 
nich są przedsiębiorstwa szkoleniowe i doradcze, zorien-
towane na nowoczesnych odbiorców swych usług, a 
takŜe konstruktorzy i inŜynierowie pracujący nad nie-
standardowymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawymi 
produktami). Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące 
decyzji w sprawie unijnego dofinansowania projektu 
rozbudowy PPNT. Na ten cel zostały pozyskane 52 mi-
liony zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolej-
ne środki (85 mln. zł.) Park pozyskał w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prace nad reali-
zacją obiektów PPNT mają rozpocząć się juŜ jesienią br., 
ich zakończenie planowane jest na rok 2012. Odpowiada-
jąc na pytania członków komisji p. Dyrektor udzieliła 
dodatkowych wyjaśnień w sprawie źródeł finansowania, 
działalności i rozbudowy Parku, generowania miejsc 
pracy przez nowopowstające firmy (przec. ok. 3 os. w 
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firmie), dalszych losów firm usamodzielniających się 
(monitorowanie postępów, współpraca, pomoc), techno-
logii wykorzystywanych przy rozbudowie Parku z 
uwzględnieniem redukcji kosztów bieŜących, itp. GCI nie 
otrzymuje pomocy publicznej, ale jest zobowiązane do 
przekazywania takiej pomocy w formie usług finanso-
wych. Po dyskusji radni zwiedzili obiekt. Na tym posie-
dzenie zakończono.  
______________________________________________ 

Komisja Oświaty – 21 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na majową sesję RM. 

2. Sprawa rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli. 
Przewodnicząca M. Borusewicz zdecydowała, iŜ protokół 
z poprzedniego posiedzenia zostanie przyjęty po zapo-
znaniu się z nim przez wszystkich członków komisji.  
Na posiedzeniu gościła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad sesji RM. 
4.11 – w spr. zmiany Uchwały /…/ RMG w spr. ustalenia 
zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
niesamorządowych i niepublicznych szkół/placówek o 
uprawnieniach publicznych …: 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ przyczyną 
wprowadzenia proponowanych zmian (jak w załączniku 
nr 1 do projektu) jest nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty.  
Przedmiotowe zmiany pozwolą na właściwe  rozliczanie 
placówek z wykorzystywania gminnych dotacji. Dotyczy 
to szkół  dla dorosłych, działających w systemie zaocz-
nym, nie pobierających czesnego z uwagi na konkuren-
cję. Ustawa daje instrumenty umoŜliwiające ustalanie 
faktycznej liczby uczniów. Zmiany ustawowe pozwalają 
na stworzenie systemu nadzoru nad sposobem wykorzy-
stywania publicznych środków (dotacje). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ nie jest przeciwniczką 
powoływania szkół niepublicznych. Przeciwnie – ich 
powstanie oŜywiło rynek usług edukacyjnych, natomiast 
niezbędne jest, aby szkoły te funkcjonowały w granicach 
norm zapewniających racjonalne wydawanie publicznych 
pieniędzy.  
4.12 – w spr. likwidacji II LO dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherow-
ska 55: 
Podczas prezentacji Wiceprezydent odniosła się do 
wszystkich projektów uchwał (jak niŜej) dotyczących 
likwidacji placówek edukacyjnych. Wszystkie projekty 
dot. likwidacji poprzedzone były podjętymi przez Radę 
uchwałami w spr. zamiaru likwidacji, które następnie 
zostały zaopiniowane przez Kuratora Oświaty. W przy-
padku wszystkich przedmiotowych placówek ominięty 
został w procedurze likwidacyjnej etap zawiadamiania 
rodziców, poniewaŜ szkoły te faktycznie juŜ nie funkcjo-
nują (istnieją tylko formalnie) z uwagi na niedokonanie 
przez nie naboru uczniów.  
Wiceprezydent poinformowała o zamiarze zlikwidowania 
za rok wszystkich liceów profilowanych. Są to szkoły, 
których powołanie okazało się bezcelowe – nie sprawdzi-
ły się i nie dają absolwentom Ŝadnych uprawnień zawo-
dowych. Wszystkie licea funkcjonują w zespołach szkół 
zawodowych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.13 – w spr. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 
4 dla Dorosłych  …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.14 – w spr. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 
7 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.15- w spr. likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 
…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.16 – w spr. likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
W związku z pytaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatow-
skiego o wnioski z rekrutacji przedszkolnej 6-latków 
Wiceprezydent poinformowała, iŜ ciągle jeszcze trwa 
procedura odwoławcza. W Gdyni czyniono przygotowa-
nia juŜ od lutego b.r. Zapraszano na spotkania rodziców 
6-latków imiennie, podczas których wyjaśniano wątpli-
wości, odpowiadano na pytania. Spotkania organizowano 
trzykrotnie. Zachęcano na nich do zapisywania 6-latków 
do klas pierwszych, jeśli są juŜ gotowe.  
Zapis w ustawie wprowadza prawo do zapewniania dzie-
ciom 5-letnim opieki przedszkolnej. Zdecydowano, iŜ w 
Gdyni 5-latki nie będą przyjmowane do szkół.  
Wydział Edukacji opracował system, który eliminował 
wielokrotne zgłoszenia dzieci do przedszkoli. Zgodnie z 
uzyskanymi danymi o 280. rodziców więcej w stosunku 
do poprzedniej rekrutacji chce skorzystać z miejsc w 
przedszkolach dla 5-latków.  
Tylko 50. dzieci 3. i 4-letnich nie dostało się do przed-
szkoli samorządowych. NaleŜy przy tym wziąć pod 
uwagę, iŜ w Gdyni funkcjonują teŜ przedszkola niepu-
bliczne, które nie podają Miastu informacji nt. liczby 
zgłoszonych dzieci.  
Po uzyskaniu informacji nt. liczby dzieci zgłoszonych do 
przedszkoli, po wyeliminowaniu powtarzających się 
nazwisk, zabezpieczono w przedszkolach 706 miejsc dla 
6-latków, przy czym starano się, aby nie wiązało się to z 
zabraniem miejsc dla dzieci 3. i 4-letnich (rodzice 3. i 4-
latków nie mogą wysłać dzieci do szkoły, rodzice dzieci 
6-letnich mogą).  
Pomyślny przebieg rekrutacji zaleŜał teŜ od dyrektorów. 
Np. na Dąbrowie rekrutacja przebiegała znakomicie. 
DuŜo rodziców 6-latków zdecydowało o oddaniu dzieci 
do szkół. Postanowiono,  Ŝe klasy pierwsze dla 6-latków 
prowadzone będą przez 2. nauczycieli.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski podkreślił, i Ŝ procentuje 
praca, jaką podjęto w Gdyni juŜ w lutym (spotkania z 
rodzicami).  
Radny stwierdził ponadto, iŜ – w przeciwieństwie do lat 
poprzednich - nie dotarł do niego jeszcze Ŝaden sygnał, 
Ŝe gdzieś dla jakiegoś dziecka nie było miejsca w przed-
szkolu.  
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 26 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na majową sesję RMG. 

2. Informacja dot. wdraŜania  systemu płatnego 
parkowania. 

3. Sprawy organizacyjne.  
Ad 1.  
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Projekty występujące pod numerami od 4.1. do 4.4 pre-
zentowali Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor Biura 
Rozwoju Miasta M. Karzyński.  
4.1. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu /…/ części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon 
węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuŜenia 
w kierunku południowo – zachodnim: 
Na wstępie prezentacji Wiceprezydent M. Stępa przypo-
mniał o przyjęciu przez RM w 2008 r. uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu dla przedmiotowej części 
Gdyni. W tytule przywołanej uchwały występuje teŜ 
rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej. Koniecz-
ność rezygnacji z objęcia planem łącznika wynika z 
faktu, iŜ w trakcie prowadzonych prac, zleconych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, stwierdzono, iŜ 
łącznik gdyński trasy nie jest potrzebny. Wyłoniła się 
więc moŜliwość realizacji drogi o niŜszym standarcie, a 
więc tańszej (po jednym pasie w kaŜdym kierunku).  
Zakładana rezerwa terenowa nie ulegnie zmianie na 
wypadek, gdyby w przyszłości wyłoniła się konieczność 
podniesienia standardu drogi. Opinia jednogłośnie pozy-
tywna: 6 gł. za 
4.2. – w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki: 
Jak informował Wiceprezydent M. Stępa, konieczność 
dokonania zmiany wiąŜe się z korektą danych geodezyj-
nych w zakresie przebiegu drogi 135 KD-D. Ponadto 
zmiany w ustaleniach geodezyjnych spowodowały, iŜ 
zaistniała potrzeba zapewnienia działce nr 55/1 dostępu 
do drogi publicznej.Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. 
za.  
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i 
Wielki Kack /…/ rejonu tzw. Jeziora Kackiego: 
ZałoŜenia do planu przedstawił Wiceprezydent M.Stępa.  
Wnioski złoŜone do planu oraz sposób ich rozpatrzenia 
omówił Dyrektor M. Karzyński. 
Radny J. Miotke zgłosił wątpliwość – czy konieczne było 
zawarcie w planie terenu, na którym ustanowiono uŜytek 
ekologiczny? 
Wiceprezydent M. Stępa przypomniał, iŜ decyzja o usta-
nowieniu uŜytku ekologicznego została podjęta w oparciu 
o inną podstawę prawną, plan zaś sporządzany jest w 
oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym. Plan byłby mało czytelny, gdyby wycięto 
część terenu stanowiącego jądro przedmiotowego obsza-
ru i rzutującego na sposób zagospodarowania sąsiednich 
terenów. Ochrona uŜytku ekologicznego z racji objęcia 
go planem jest silniejsza, bo będzie funkcjonować w 
oparciu o 2. uchwały i 2.  ustawy (o ochronie przyrody i o 
zagospodarowaniu przestrzennym). 
Kolejne wątpliwości r. J. Miotke wiązały się z celowością 
usytuowania przystanku Kolei Metropolitarnej na terenie, 
na którym nie występuje obecnie zabudowa mieszkanio-
wa.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ zurbanizowanie terenów, na 
które wskazał r. Miotke, jest tylko kwestią czasu. Zasad-
ność usytuowania przystanku wynika teŜ z analiz prze-
prowadzonych na uŜytek studium wykonalności.  
Na przesłankę techniczną związaną z powyŜszym zagad-
nieniem zwrócił uwagę Przewodniczący M. Wołek – 
przystanki nie mogą być usytuowane zbyt blisko siebie 
(pociąg musi mieć czas na przyśpieszenie bądź wyha-
mowanie). Radny zwrócił teŜ uwagę, iŜ po raz pierwszy 
ma miejsce wyprzedzające zaprojektowanie elementu 
infrastruktury. 

Przewodniczący komisji poinformował ponadto, iŜ przy-
stanek Gdynia – Wielki Kack będzie pełnił funkcję przy-
stanku regulującego ruch kolejowy, z wyłączeniem ob-
sługi podróŜnych.  
W związku z pytaniem r. J. Miotke o status terenu za-
mkniętego Wiceprezydent poinformował, iŜ jest to teren 
kolejowy, przez który przebiega częściowo droga Nowo-
dworcowa. PowyŜszą informację uzupełnił r. M. Wołek 
stwierdzając, Ŝe status prawny zaznaczonych na planie 
terenów zamkniętych wciąŜ jest nieuporządkowany. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za.  
4.4. – w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry: 
Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, 
iŜ zmiana związana jest z planami modernizacji Teatru 
Muzycznego. W momencie przyjęcia planu (rok 2005) 
teatr dysponował wstępną koncepcją rozbudowy, która z 
czasem uległa istotnej zmianie. Przyjęte w niej rozwiąza-
nia nie mogą być realizowane zgodnie z ustalonymi w 
przyjętym planie liniami zabudowy, wobec czego odpo-
wiedni organ nie mógłby wydać pozwolenia na budowę, 
a gdyby nawet tak się nie stało, to konieczny byłby zwrot 
środków europejskich, jakie dyrekcja teatru ma nadzieję 
uzyskać. Na pytanie radnego G. Bonka, czy odbyła się 
publiczna dyskusja nad planem, Wiceprezydent odpo-
wiedział twierdząco. Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 
gł. za.  
4.5. – w spr. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. 
Lipowej: 
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprezy-
dent M. Stępa. Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za.  
4.6. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. ustalenia 
opłat za usługi przewozowe …: 
Projekt przedstawił Dyrektor ZKM Olgierd Wyszomirski.  
Głównym celem projektu jest integracja taryfowa Metro-
polii Zatoki Gdańskiej, stąd w projekcie przyjęto m. in. 
rozwiązania uchwalone przez RM Gdańska. Spośród 
proponowanych zmian novum stanowi bilet jednogo-
dzinny, który rozszerzy zakres funkcjonowania biletów 
czasowych. Analogicznie do rozwiązania gdańskiego 
proponuje się wprowadzenie w miejsce biletu miesięcz-
nego biletu 30-dniowego. Proponuje się wprowadzenie 
biletów semestralnych  adresowanych do uczniów i stu-
dentów – 4. i 5-miesięczne. Rezygnuje się, w imię inte-
gracji, z biletów dekadowych (nie funkcjonujących na 
terenie Gdańska). Nie wprowadza się zmian w odniesie-
niu do struktury i cen biletów okresowych. Wzrośnie 
cena biletów jednorazowych waŜnych na liniach zwy-
kłych – z 2 zł. do 2,50 zł. Cena biletu 24-godzinnego 
wzrośnie z 9 zł. do 10 zł. Wzrosną opłaty za przejazdy 
bez waŜnego biletu – o 50 %. Dyrektor Wyszomirski 
poinformował o szacunkach dot. przychodów, jakie 
powinno się uzyskać na skutek restrukturyzacji opłat. 
Oszacowanie nie było łatwe z uwagi na zmiany w struk-
turze taryf, co wymagało przeprowadzenia symulacji 
prawdopodobnych zachowań pasaŜerów. Szacuje się 
wzrost przychodów w przedziale od 1,5 do 2 mln. zł. w 
skali roku. Dyrektor stwierdził, iŜ zmiany są mniej ko-
rzystne dla gmin ościennych, jednak dla ich przedstawi-
cieli najistotniejszy jest fakt likwidacji granic taryfo-
wych. Pan Wyszomirski odniósł się takŜe do treści auto-
poprawki, w której – jak wyjaśniał – dostosowano na-
zewnictwo do nomenklatury wynikającej z przepisów 
ustawowych, a takŜe wprowadzono uprawnienie do 
bezpłatnych przejazdów dla właścicieli samochodów 
osobowych w Europejskim Dniu bez Samochodu.  
Radny J. Miotke poprosił o wyjaśnienia dot. nast. kwe-
stii: 
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- struktury pasaŜerów korzystających z biletów jednora-
zowych i okresowych oraz odpowiednio wielkość przy-
chodów uzyskiwanych ze sprzedaŜy poszczególnych 
rodzajów biletów; 
- na jakich liniach autobusowych czas przejazdu jest 
dłuŜszy niŜ jedna godzina (kwestia wprowadzenia bile-
tów czasowych); 
- od kiedy moŜliwe będzie korzystanie z biletów w wy-
miarze metropolitarnym?; 
- jakie są opinie związków zawodowych? 
Dyrektor ZKM odniósł się do kaŜdego z powyŜszych 
zagadnień: 
- pomijając niepłacących z tytułu ulg i wyłudzających 
przejazdy, 2/3 pasaŜerów korzysta z biletów okresowych 
i 1/3 z biletów jednorazowych. W stosunku do obu grup 
przychody stanowią relację 50 % do 50. % (bilety okre-
sowe związane są z rabatami); 
- linii z czasem przejazdu dłuŜszym niŜ jedna godzina 
jest stosunkowo niewiele (np. Cisowa – Kacze Buki, czy 
Dworzec PKP – Kacze Buki). Podstawowy bilet za 2,50 
zł. waŜny jest od początku do końca trasy, natomiast bilet 
jednogodzinny jest biletem przesiadkowym; 
- kwestia wzajemnego honorowania biletów przez gminy 
musiałaby być uregulowana prawnie – naleŜałoby zmie-
nić treść porozumień zawartych przez gminy. Sprawa ta 
wykracza poza kompetencje dyrektorów komunikacji, 
poniewaŜ podpisanie umów wiązałoby się z podjęciem 
decyzji co do dochodów gmin. 
Radny J. Miotke wyraził wątpliwość, czy cel jakim jest 
integracja komunikacyjna gmin zostanie osiągnięty, 
skoro zmiany nie zostaną wdroŜone w wymiarze metro-
politarnym. Zdaniem radnego gdyńskie podmioty komu-
nikacyjne osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, nie 
ma więc przesłanek ekonomicznych dla wprowadzania 
proponowanych zmian. Dyrektor ZKM wyjaśnił, Ŝe 
dochody spółek komunikacyjnych są wynikiem polityki 
władz Miasta – spółki nie mogą być deficytowe, ale teŜ 
nie mogą osiągać zbyt wysokich zysków (od dochodów 
odprowadzają podatki). W przypadku taboru trolejbuso-
wego połowę stanowią pojazdy stare, które powinny być 
juŜ wycofane. Nie ma środków na zakup nowych pojaz-
dów. To samo zaczyna dotykać taboru autobusowego 
(autobusy liczą juŜ po 14 lat i stopniowo powinny być 
wymieniane). Zmiana sytuacji wymaga środków, których 
spółki nie mają. Nie jest więc prawdziwa teza, Ŝe spółki 
nie mają zapotrzebowania na dodatkowe środki. Syste-
matycznie pogarsza się relacja przychodów do kosztów. 
W zeszłym roku przychody pokryły koszty w 48 %, w 
roku bieŜącym pokryją je prawdopodobnie w 40 %. 
Wysoki koszt stanowią wynagrodzenia pracowników, w 
Gdyni relatywnie bardzo wysokie. Coraz istotniejszym 
problemem jest fakt, iŜ coraz więcej osób decyduje się na 
korzystanie z samochodów osobowych. Pojazdy komuni-
kacji zbiorowej grzęzną w zatorach komunikacyjnych, a 
tym samym nie są konkurencyjne. Potrzebne jest więc 
prowadzenie kompleksowej polityki zachęcania do ko-
rzystania z komunikacji zbiorowej. Dyrektor Wyszomir-
ski nie zgodził się teŜ z tezą radnego Miotke, iŜ propo-
nowane zmiany niczego nie dają w wymiarze integracyj-
nym. Wprowadzony zostanie jeden system taryfowy. 
Ułatwi to znacznie funkcjonowanie przyjezdnym. Oczy-
wiście byłoby lepiej, gdyby moŜna było zapewnić moŜ-
liwość przesiadania się między sieciami, ale i tak duŜym 
krokiem do przodu jest stworzenie moŜliwości przesiada-
nia się w ramach jednej sieci. Zdaniem p. Wyszomirskie-
go najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie organi-
zacji komunikacji miejskiej w gestię Związku Metropoli-

tarnego, ale wprowadzenie takiego rozwiązania uwarun-
kowane jest czynnikami politycznymi i ekonomicznymi.  
Odnosząc się do ostatniej kwestii podniesionej przez r. 
Miotke, tj. opinii związków zawodowych, Dyrektor 
zapewnił, iŜ zostaną one odczytane na sesji RMG. Opinia 
pozytywna: 5/0/1 
NiŜej wymienione trzy projekty omówił Naczelnik Biura 
Rozwoju i Strategii Miasta Ryszard Toczek. 
4.8 – w spr. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako 
Partnera do projektu pn.: IntAirBaltic…: Opinia jedno-
głośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.9 – w spr. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako 
Partnera do projektu pod nazwą INTERFACE …: Opinia 
jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za. 
4.10- w spr. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni /…/ do 
projektu pn.: „South-North Axis”…: 
Radny J. Miotke interesował się, wg jakiego klucza 
ustalane są udziały poszczególnych miast.  
Naczelnik R. Toczek wyjaśnił, iŜ kaŜdy z Partnerów 
wnosi środki proporcjonalne do celów, jakie sobie stawia 
do zrealizowania. Strona polska walczy o zachowanie 
dotychczasowego status quo, tj. o nieograniczanie listy 
projektów priorytetowych.  
Naczelnik wręczył członkom komisji materiały informa-
cyjne związane z prezentowanymi projektami. Opinia 
jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za.  
PoniŜsze projekty, na prośbę Wiceprezydenta B. Stasia-
ka, przedstawił Przewodniczący Marcin Wołek. 
4.7. – w spr. wyraŜenia woli objęcia przez Gminę udzia-
łów w podwyŜszonym kapitale zakładowym sp. PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście …: Opinia jedno-
głośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.17 – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie /… nierucho-
mości poł. przy ul. Parkowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.18 – w spr. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprze-
daŜ  nieruchomości poł. przy ul. Morskiej 269 na rzecz 
jej uŜytkownika wieczystego: Opinia jednogłośnie pozy-
tywna: 5 gł. za 
Ad 2. 
O stanie zaawansowania prac wdroŜeniowych poinfor-
mował Wiceprezydent M. Stępa. Prowadzone są bardzo 
intensywne prace. Uzyskano opinie od instytucji uzgad-
niających. Obecnie urzędnicy uzgadniają lokalizację 
oznakowań drogowych – chodzi o to, aby znaki nie tylko 
spełniały wymogi formalne, ale takŜe o to, by nie wpły-
wały negatywnie na organizację ruchu drogowego. Są juŜ 
w Gdyni urządzenia wyprodukowane na specjalne za-
mówienie (niedługo rozpocznie się  montaŜ). Ostatecznie 
uzgodniono z wykonawcą, iŜ system zacznie działać 6 
lipca b.r., po zakończeniu masowych imprez, których 
termin przypada na początek lipca. Z wykonawcą współ-
pracują miejskie słuŜby. Wszystko wskazuje na to, Ŝe 
system zacznie działać w uzgodnionym terminie.  
Ad 3.  
Przewodniczący M. Wołek zaproponował, aby wśród 
zagadnień będących przedmiotem kolejnego posiedzenia 
znalazły się nast. kwestie: 
- informacja Naczelnika Wydziału Kultury W. Grzechni-
ka o imprezach planowanych na nadchodzący sezon 
turystyczny; 
- informacja r. J. Miotke nt. aktualnej sytuacji w branŜy 
stoczniowej 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 2 
czerwca: 
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Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja efektów prac nad miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego dot. 
nast. zagadnień: 
- terenu „Dalmoru” i okolic; 
- dalszego przebiegu Drogi Czerwonej 

       2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 
Ad 1.  
Oba plany prezentował Główny Projektant BPP MG, pan 
Arkadiusz Zieniuk. 
- Teren „Dalmoru” i okolic (część dzielnicy Śródmieście, 
rejon Mola Rybackiego): 
Plan jest po fazie uzgodnień, obecnie  wyłoŜony do pu-
blicznego wglądu.  
Pan A. Zieniuk  szczegółowo omówił ustalenia planu.  
Pytania członków komisji dotyczyły wniosków do planu, 
szerokości promenady, zainteresowania terenem ze stro-
ny potencjalnych inwestorów, terenów zielonych, roz-
wiązań parkingowych i komunikacyjnych. 
- Dalszy przebieg Drogi Czerwonej: 
Jak informował prezentujący plan p. A. Zieniuk, prace 
wkroczyły w etap zgłaszania uwag, które do 16 czerwca 
b.r. winny być rozpatrzone. Prawdopodobnie plan będzie 
przedmiotem obrad Rady na sesji sierpniowej (dotyczy 
takŜe poprzedniego planu). 
Opracowanie planu jest istotne z uwagi na liczne wystą-
pienia o wydanie decyzji dotyczących zabudowy jedno-
rodzinnej. Plan będzie barierą powstawania takiej zabu-
dowy na działkach, które usytuowane są blisko terenu, na 
którym ma być realizowana Droga Czerwona (istotne jest 
zachowanie rezerwy terenowej dla przebiegu Drogi). 
Projektant omawiając treść uwag jakie wpłynęły do 
planu, odnosił się do zawartych w nich postulatów.  
Wniosek radnego A. Bienia o nie zmniejszanie szeroko-
ści Drogi Czerwonej oraz uwzględnienie zatoczek auto-
busowych komisja przyjęła jednogłośnie: 5 gł. za 
Ad 2.  
Termin kolejnego posiedzenia: 16 czerwca b.r.; godz. 17 
______________________________________________ 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 16 
czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następującej 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 omawiali skarb-
nik, prof. K.Szałucki i p. Karin Moder z Wydziału 
Kultury. Wydatki na miejski kalendarz imprez zo-
staną zwiększone o 2,5 mln zł. Wg wyjaśnień skarb-
nika tak duŜe niedoszacowanie potrzeb jest skutkiem 
zbytniego rygoryzmu podczas konstruowania budŜe-
tu. Opinia pozytywna – 3/0/2 

• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
rejon Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej (4.3.) – pro-
jekt zreferowali wiceprez. M.Stępa i p. A.Kowalska 
z BPP. Opinia pozytywna – 5/0/0 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno – Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Po-
toku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych 
„Zielenisz” i „Obwodnica” (4.4.) – projekt zrefero-
wali wiceprez. M.Stępa i p. A.Kowalska z BPP. 
Opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad. 2 
Pozostałe projekty uchwał (w tym punkt 4.6. - przyjęcie 
raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z 
uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011 dla Mia-
sta Gdyni) postanowiono omówić na posiedzeniu wspól-
nym z Komisją Strategii, 23 czerwca, godz. 16.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 17 czerwca: 
 

Otwarcie obrad. 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

RMG w dniu 24 czerwca 2009 r. 
4. Kierunki rozwoju systemu opieki psycholo-

giczno-terapeutycznej nad dziećmi – ofiarami 
przemocy. 

5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜanowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. Porządek obrad został przyjęty wraz z 
rozszerzeniem o projekt uchwały (wniesiony aneksem) w 
sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 27 
lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parko-
wania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 
pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.  
Ad 2. Protokół wraz z poprawkami zaproponowanymi 
przez Wiceprezydenta Michała Gucia (załącznik nr 1 do 
protokołu) został przyjęty w głosowaniu: 6/0/0.  
Ad 3.  
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009 (druk 4.1 porządku obrad sesji) – 
referowali prof. Krzysztof Szałucki oraz p. Karin Moder 
Wydz. Kultury UMG. Prelegenci udzielali wyjaśnień m. 
in. w sprawie zwiększenia o 2.500.000 zł. wydatków 
budŜetu Miasta na realizację zadań z Miejskiego Kalen-
darza Imprez Kulturalnych przez Centrum Kultury (za-
łącznik nr 2 do protokołu). Skarbnik MG udzielał rów-
nieŜ wyjaśnień na temat spadku dochodów Miasta z 
tytułu wpływów z podatków (CIT, PIT). 
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/2.  
- (Druk 4.6) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji 
Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspek-
tyw na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni („Program” 
został przekazany Radnym wyłącznie w wersji elektro-
nicznej) – referowała Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
– w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/1016/06 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy 
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materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wy-
chowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie 
Gminy Miasta Gdyni (druk 4.8) – projekt przedstawiła 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXI/693/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przy-
stąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu 
systemowego „Rodzina bliŜej siebie” dotyczącego 
wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni (druk 4.5) – referował 
Wiceprezydent Michał Guć, udzielając dodatkowych 
wyjaśnień na prośbę radnych o zadaniach asystenta ro-
dziny i doskonalenia umiejętności osób pełniących te 
funkcje na szkoleniach. Opinia pozytywna – głosowanie: 
7/0/0. 
– w sprawie zgłoszenie do VII edycji konkursu „RÓWNE 
SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”, organizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnospraw-
nych, projektu „Aktywni zawodowo” – program promo-
cji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną  
zaburzeniami psychicznymi w Gdyni (druk 4.10). Opinia 
pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
 - (aneks) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abo-
namentowej. Zmiany w uchwale przedstawił Wiceprezy-
dent Marek Stępa, a polegają one na wprowadzeniu 
dodatkowej moŜliwości wniesienia opłaty za określony 
czas postoju w przedmiotowej strefie, precyzują „ulgo-
we” obszary parkingowe (w promieniu 200 m od miejsca 
zamieszkania), wprowadzają takŜe zniŜki przy jednora-
zowym zakupie abonamentu na okres 6, 9 i 12 miesięcy 
oraz nakaz umieszczania biletów parkingowych w wi-
docznym miejscu w pojeździe. Nowością w uiszczaniu 
opłat w parkomatach jest naliczanie stałej opłaty po 
pierwszym odcinku czasowym 30 min., a następnie nara-
stająco w wysokościach właściwych dla poszczególnych 
odcinków czasowych.   
Członkowie komisji wnosili o zmianę zapisu w § 2 ustęp 
5 i 6 dot. okresu waŜności abonamentu na odpowiednio 
30, 90, 180 i 360 dni, umoŜliwiając uzyskanie abonamen-
tu na dany okres od dnia zakupu. Wniosek w tej sprawie 
zgłoszony przez radnego Andrzeja Denisa został przyjęty 
w głosowaniu: 7/0/0. 
Skierowano równieŜ prośby o rozpatrzenie większych ulg 
przy zakupie jednorazowym abonamentów na okresy 
dłuŜsze niŜ kwartał roku, jednak Wiceprezydent zaape-
lował, aby nad kolejnymi zmianami wznowić dyskusje po 
wstępnym okresie działania i testowania systemu. 
Dyskutowano takŜe nad moŜliwością wyraźnego ozna-
kowania parkometrów, rozwaŜając zastosowanie wyraź-
nej kolorystyki lub oznakowania pionowego. 
Opinia do projektu uchwały pozytywna; głosowanie: 
6/0/1. 
Ad 4. Wiceprezydent Michał Guć poinformował o trwa-
jących pracach nad kompleksowym systemem opieki 
opieki psychologiczno-terapeutycznej nad dziećmi – 
ofiarami przemocy - w Gdyni. Z programem radni zosta-
ną zapoznani po opracowaniu projektu (III/IV kwartał 
2009). Został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora ZPS – 
został nim Przemysław Lebiedziński. Przewodniczący 
ponowił postulat o umieszczenie SOW poza MOPS.  
Ad 5. Na wniosek radnego Bartosza Bartoszewicza, po 
dłuŜszej dyskusji i wymianie argumentów, komisja w 

głosowaniu 4/2/1, przyjęła stanowisko w sprawie Bogda-
na KrzyŜankowskiego (załącznik nr 3). Votum separatum 
do stanowiska zgłosił radny Rafał Geremek, natomiast 
radny Jerzy Miotke wstrzymał się od głosowania wyraŜa-
jąc sprzeciw wobec treści ostatniego zdania przyjętego 
stanowiska. W tej sprawie przed przyjęciem dokumentu 
zostało przeprowadzone głosowanie dotyczące zmiany 
treści stanowiska, w którym przedmiotowy wniosek - 
stosunkiem głosów: 3/0/4 - został odrzucony. Kolejnym 
wnioskiem radnego B. Bartoszewicza było odwołanie 
Bogdana KrzyŜankowskiego z funkcji przewodniczącego 
komisji. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 5/2/0. 
Prowadzenie komisji przejęła na prośbę Bogdana Krzy-
Ŝankowskiego, Wiceprzewodnicząca komisji Danuta 
Reszczyńska.  
Ad 7. Wybór nowego przewodniczącego odbędzie się na 
kolejnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się 19 
sierpnia 2009 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 18 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na czerwcową sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
3. Terminy kolejnych posiedzeń.  

Ad 1.  
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Zmiany wyszczególnione w uzasadnieniu projektu przed-
stawiła pani Joanna Sakowicz – kierownik Referatu 
Planowania i Analiz.  
Merytorycznych wyjaśnień udzielała Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel. 
Na pytania związane z finansowaniem zadań ujętych w 
Miejskim Kalendarzu Imprez Kulturalnych odpowiadała 
pani Karin Moder, reprezentująca Wydział Kultury, 
Rekreacji i Sportu.  
Przewodnicząca komisji, radna M. Borusewicz, poprosiła 
o wyjaśnienia w związku z planowanym zwiększeniem o 
50 tys. zł. środków przeznaczonych na prace moderniza-
cyjne w I LO, kosztem zmniejszenia środków zaplano-
wanych na opracowanie dokumentacji przyszłościowej 
dot. modernizacji szkół podstawowych. 
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ konieczne było 
ograniczenie zakresu prac realizowanych w placówce 
przy ul. Narcyzowej, poniewaŜ mogą one być  wykony-
wane jedynie w okresie wakacyjnym. Czas pełnej reali-
zacji prac będzie rozłoŜony na kilka lat z uwagi na ich 
bardzo duŜy zakres.  
W związku z kolejnym pytaniem - jak w kontekście 
powyŜszego przedstawia się kwestia przeniesienia I LO, 
Wiceprezydent E. Łowkiel stwierdziła, iŜ będzie to moŜ-
liwe z chwilą zakończenia remontu placówki na Chwarz-
nie.  
W związku z zaplanowanym zwiększeniem o 2.500.000 
zł. środków przeznaczanych na wydarzenia kulturalne 
realizowane w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, 
radny M. Bzdęga poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod 
tytułami: „Lato zaczyna się w Gdyni – Noc Świętojań-
ska” oraz „Dodatek Świętojański”. 
Odnośnie pierwszej kwestii („Lato zaczyna się …”) pani 
K. Moder poinformowała, iŜ zaplanowane wydatki w 



8 
 

wys. 50 tys. zł. związane są z promocją wydarzeń – m. in. 
plakaty, banele, spoty reklamowe telewizyjne i radiowe, 
obsługa Centrum Kultury. 
„Dodatek Świętojański” to wkładka do Dziennika Bał-
tyckiego informująca o wszystkich wydarzeniach z za-
kresu kultury, sportu i rekreacji, jakie będą miały miejsce 
w Gdyni.  
Na pytanie radnego M. Bzdęgi, czy na realizację imprez 
zaciągnięty będzie kredyt, pani J. Sakowicz odpowiedzia-
ła twierdząco: przychód w wysokości 2,5 mln. zł. to 
zaciągnięty kredyt.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski powołał się na wyjaśnie-
nia Skarbnika Miasta przedstawione na posiedzeniu innej 
komisji, zgodnie z którymi kredyt będzie ewentualnie 
uruchomiony pod koniec b.r. 
Pani J. Sakowicz potwierdziła powyŜsze wyjaśniając 
ponadto, iŜ taki zapis jest konieczny z uwagi na wymóg 
zbilansowania budŜetu. W praktyce jest tak, Ŝe tego 
rodzaju wydatki często nie są realizowane.  
Na pytanie r. M. Bzdęgi o przewidywane koszty „Nocy 
Świętojańskiej” pani K. Moder poinformowała, iŜ jest to 
koszt w wysokości 80 tys. zł. Środki te są uwzględnione 
w budŜecie. Koszt będzie niŜszy o 700 tys. zł. w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. Jest to wynik negocjowania 
cen z podwykonawcami.  
Opinia pozytywna: 3/0/1 
4.7. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego …”: 
Projekt wraz z treścią autopoprawki omówiła Wiceprezy-
dent E. Łowkiel.  
Autopoprawka związana jest z koniecznością rezygnacji 
z dotychczasowego zapisu regulaminowego, dot. odpłat-
ności za godziny ponadwymiarowe. Analiza orzecznic-
twa wskazuje na konieczność stosowania regulacji zawar-
tych w Karcie Nauczyciela. Regulacja przyjęta 10 lat 
temu w przedmiotowym zakresie przez gdyński samorząd 
jest dla nauczycieli znacznie korzystniejsza, jednak 
orzecznictwo wskazuje, Ŝe gmina nie moŜe stosować 
własnych przepisów, poniewaŜ przekracza tym samym 
kompetencje wynikające z ustawy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.8. – zmiany w Uchwale /…/ w spr. przyjęcia Regula-
minu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym …: 
Projektodawcy wnoszą projekt bardzo wcześnie. Intencją 
jest zapewnienie ciągłości wypłat dla uczniów.  
Wiceprezydent poinformowała członków komisji o obo-
wiązującym obecnie kryterium dochodowym oraz no-
wym wzorze wniosku (ograniczonym obecnie do mini-
mum wymaganego ustawowo). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.9. – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 
nr 46 …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2.  
- W związku z informacją r. E. Krym o pismach kierowa-
nych przez nauczycieli SP Nr 48 w związku z niewyko-
nywaniem prac remontowych na terenie szkoły, Wice-
prezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ prace nie zostaną 
podjęte do czasu wykonania stosownych ekspertyz. Stan 
taki związany był m. in.  z duŜymi trudnościami ze znale-
zieniem podmiotu, który podjąłby się wykonania eksper-
tyz – bardzo skomplikowanych w zakresie obliczeń 
matematycznych. 

W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji Wice-
prezydent stwierdziła, iŜ do czasu zakończenia remontu, I 
LO musi funkcjonować w dotychczasowej siedzibie.  
Zdaniem Przewodniczącej M. Borusewicz konieczne jest 
uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej dla mło-
dzieŜy Dąbrowy, Karwin i Orłowa w momencie przenie-
sienia I LO na Witomino. 
- Kolejna kwestia podniesiona przez radną E. Krym 
wiązała się z terminem otrzymania środków przez szkoły, 
w których utworzone zostaną dodatkowe oddziały dla 6-
latków.  
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ ministerstwo nie 
określiło jeszcze standardów jeśli chodzi o liczebność 
takich oddziałów. Z takim ustaleniem wiązać się będzie 
określenie wysokości subwencji.  
- Radna E. Krym postawiła do dyskusji pytanie związane 
z problemem dbania o tereny przyszkolne: - Czy Komisja 
Oświaty moŜe być inicjatorem zorganizowania konkursu 
dla szkół? 
Radna M. Borusewicz zasugerowała, iŜ powyŜsza kwe-
stia moŜe być rozwiązana w ramach konkursów dla rad 
dzielnic.  
- Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poinformował o braku 
dostępu w soboty do boiska III LO. Zdaniem radnego 
wskazane byłoby ustalenie zasad w zakresie dostępności 
do szkolnych boisk, które obowiązywałyby dyrektorów 
wszystkich szkół. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iŜ wyjaśni tę kwe-
stię w rozmowie z dyrektorem III LO.  
Ad 3.  
Termin posiedzenia wyjazdowego: 29 czerwca; godz. 14, 
teren SP Nr 48; 
Termin posiedzenia związanego z opiniowaniem projek-
tów uchwał: 20 sierpnia b.r.; godz. 14.30 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 23 czerwca: 
 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII 
sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem gości i stwierdze-
niem kworum Przewodniczący Komisji Marcin Wołek. 
Ad 2. 
- projekt uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę 
Gdynia spółki o nazwie „Forum Kultury spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością”, referował Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak, posiłkując się prezentacją, zwierającą 
wizualizacje planowanych obiektów (teatru, mediateki i 
galerii) oraz  informacje i analizy dotyczące sposobu 
finansowania przedsięwzięcia. Po prezentacji dyskuto-
wano nad ewentualnymi zagroŜeniami długoletniego 
zobowiązania wpisanego w budŜet samorządu i kosztów 
eksploatacji omawianych obiektów. Wiceprezydent 
potwierdził własność gruntów przeznaczonych pod inwe-
stycję, które zostały nabyte przez Miasto drogą kupna.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 3/2/0.  
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Mia-
sta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu Miasta Gdyni na rok 2009 przedstawił prof. Krzysztof 
Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni. Dodatkowych infor-
macji związanych z Miejskim Kalendarzem Imprez 
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Kulturalnych udzieliła p. Karin Moder z Wydziału Kultu-
ry UMG.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/1/0.  
Kolejne projekty omawiane przez Wiceprezydenta Bogu-
sława Stasiaka: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kaprów 
4. Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0.  
- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.  Świa-
towida. Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Aldony. Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budo-
wę odcinka drogowego ulicy Krzemowej. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Bursztynowej 1A. Obecny na tej części 
posiedzenia radny Bogdan KrzyŜankowski zwrócił uwa-
gę na nieuregulowaną sytuację prawną działki sąsiadują-
cej, której przeznaczenie pod budowę stacji paliw, moŜe 
wpłynąć na wartość przedmiotowej nieruchomości. Pro-
ponuje zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały 
do momentu wyjaśnienia sprawy, która rozstrzyga obec-
nie NSA. Radny Tadeusz Szemiot przypomniał, Ŝe ze 
względów wymienionych przez przedmówcę, juŜ raz 
sprawa została odroczona. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe 
uchwała dotyczy wyraŜenia zgody na zbycie nierucho-
mości, którego finalizacja jest na tyle odległa w czasie, Ŝe 
do tego momentu wszelkie spory powinny zostać wyja-
śnione. Radny T. Szemiot ponowił wniosek o zdjęcie 
uchwały z porządku obrad sesji w dniu 24 czerwca 2009 
r. Wniosek upadł w głosowaniu: 1/4/0.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/1/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
pobliŜu ul. Kontenerowej w trybie bezprzetargowym. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Konwaliowej w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego. Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bez-
przetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Władysława Miegonia. Radny Jerzy Miotke wskazał na 
brak pełnego zapisu nazwy ulicy. W tym wypadku jed-
nak, jak wyjaśnił Wiceprezydent B. Stasiak, chodzi o 
zlokalizowanie przedmiotowej nieruchomości, nazwa 
ulicy potraktowana tu została czysto technicznie (opiso-
wo). Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowa-
nej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. świrowej 51 w formie przetar-
gu ustnego ograniczonego. Opinia pozytywna – głosowa-
nie: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenie zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieru-
chomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Opinia 
pozytywna – głosowanie: 5/0/0.  
Projekty uchwał w poniŜszych sprawach referował Wice-
prezydent dr inŜ. arch. M. Stępa 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdy-

ni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 5/0/0.  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno – Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku 
Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” 
i „Obwodnica”. Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 
- w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Tadeusza Radzikowskiego dotyczącego 
uchwały nr IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki 
w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta. Po przyjęciu 
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, Komisja wyraziła 
pozytywna opinię do projektu uchwały w głosowaniu: 
5/0/0.  
- w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni 
z 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abo-
namentowej. Proponowane zmiany związane są z wyko-
rzystaniem moŜliwości technicznych urządzeń parkingo-
wych, zezwalających na wprowadzenie dodatkowych 
moŜliwości wniesienia opłaty za określony czas postoju 
w Strefie Płatnego Parkowania (SPP). M.in.: zniwelowa-
na została konieczność posiadania przez kierowców 
odliczonej kwoty – parkometry same obliczą czas postoju 
za przyjętą kwotę, pierwsze pół godziny parkowania 
będzie kosztować 50 gr., uszczegółowione zostają obsza-
ry dla korzystających z abonamentu ulgowego uprawnio-
nych osób, a takŜe przewidziana została moŜliwość na-
bywania abonamentów na dane okresy od dnia zakupu. 
Celem usprawnienia kontroli wprowadzono zapis naka-
zujący umieszczanie biletów parkingowych w widocz-
nym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wąt-
pliwości co do ich waŜności. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/1. 
Ad 3. Protokoły z dnia 25 marca 2009 r., 7 kwietnia 2009 
r., 19 maja 2009 r. zostały przyjęte bez uwag, w kolej-
nych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 4/0/0. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 30 
czerwca 2009 r. o godz. 17.00 w siedzibie Cechu Rze-
miosł w Gdyni, ul. 3 Maja. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 23 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Wizyta na terenie budującego się stadionu rug-
by. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe na terenie budu-
jącego się stadionu rugby. Będzie to boisko z nawierzch-
nią sztuczną certyfikowaną do rozgrywek rugby i ekstra-
klasy, z podgrzewaną płytą. Trybuny na 3 tys. widzów. 
Zakończenie budowy planowane jest na 1 listopada, 
pierwsze rozgrywki będą się mogły odbywać od sezonu 
wiosennego 2010. 
Następnie przedstawiciele wykonawcy – firmy Marbud – 
odpowiadali na pytania członków komisji, wyjaśniając 
nurtujące ich wątpliwości.  
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Komisja wstępnie postanowiła raz jeszcze zwizytować 
budujący się stadion, w terminie bliŜszym zakończenia 
inwestycji. 
Członkowie komisji wyrazili zadowolenie z postępów 
prac i podziękowali przedstawicielom Marbudu za umoŜ-
liwienie złoŜenia tej wizyty na placu budowy. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 23 czerwca: 
 

1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII 

sesję RMG. 
Ad 1. Komisja Kultury obradowała na wspólnym posie-
dzeniu z Komisją Strategii i Polityki Gospodarczej.  
Ad 2.  
- projekt uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę 
Gdynia spółki o nazwie „Forum Kultury spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością”, referował Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak, posiłkując się prezentacją, zwierającą 
wizualizacje planowanych obiektów (teatru, mediateki i 
galerii) oraz  informacje i analizy dotyczące sposobu 
finansowania przedsięwzięcia. Po prezentacji dyskuto-
wano nad ewentualnymi zagroŜeniami długoletniego 
zobowiązania wpisanego w budŜet samorządu i kosztów 
eksploatacji omawianych obiektów. Wiceprezydent 
potwierdził własność gruntów przeznaczonych pod inwe-
stycję, które zostały nabyte przez Miasto drogą kupna.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 3/2/0.  
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Mia-
sta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu Miasta Gdyni na rok 2009 przedstawił prof. Krzysztof 
Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni. Dodatkowych infor-
macji związanych z Miejskim Kalendarzem Imprez 
Kulturalnych udzieliła p. Karin Moder z Wydziału Kultu-
ry UMG.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 4/1/0.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 

2. Wolne wnioski 
3. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o na-
zwie „Forum Kultury spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością” – 4.11. – projekt zreferował 
pan wiceprez. B.Stasiak. Idea utworzenia dziel-
nicy kultury sięga okresu przedwojennego. 
Opinia pozytywna – 1/0/2. 

• wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
Kaprów 4 – opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul.  
Światowida– opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 

Gdyni przy ul. Aldony. – opinia pozytywna – 
4/0/0 

• wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych 
pod budowę odcinka drogowego ulicy Krze-
mowej– opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Bursztynowej 
1A– opinia negatywna  – 1/2/1. R. 
B.KrzyŜankowski wnioskował, aby wstrzymać 
się ze sprzedaŜą tej działki. 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w pobliŜu ul. Kontenerowej w trybie 
bezprzetargowym – opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Konwaliowej w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprze-
targowym niezabudowanej nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Władysława Miegonia – opinia 
pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. świrowej 51 
w formie przetargu ustnego ograniczonego – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenie zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fi-
zycznej, – opinia pozytywna – 4/0/0 

• przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpa-
dami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem per-
spektyw na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – w sierpniu, dzień przed sesją, 
godz. 17.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 24 czerwca: 
 
Obradom przewodniczyła p. Joanna Zielińska, Wice-
przewodnicząca RMG. 
Przedmiotem posiedzenia Komisji BudŜetowej RMG 
było zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany 
uchwały rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 (druk 4.1 
porządku sesji 24.06.2009r.).  
Projekt zmian, według załącznika do projektu uchwały 
wraz z autopoprawką przedstawili: prof. Krzysztof Sza-
łucki, Skarbnik MG oraz p. Karin Moder z Wydziału 
Kultury UMG. Dodatkowo udzielono wyjaśnień m. in. na 
temat Harmonogramu imprez organizowanych przez 
Centrum Kultury, na których realizację przeznacza się 
2.500.000 zł. w budŜecie Miasta. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 12/0/0.  
______________________________________________ 
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Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 19 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

8. Otwarcie obrad. 
9. Przyjęcie porządku obrad. 
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
11. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

RMG w dniu 26 sierpnia 2009 r.: 
• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 

nr XXVI/601/08 w sprawie uchwale-
nia budŜetu miasta Gdyni na rok 2009 

• zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego 

• uchwalenia Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści poŜytku publicznego i o wolonta-
riacie na rok 2010, 

12. Przyjęcie raportu z realizacji programów profi-
laktycznych, realizowanych przez Gminę Gdy-
nia w 2008 r.. 

13. Wybór przewodniczącego komisji 
14. Korespondencja. 
15. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad. 2 
Porządek przyjęto bez uwag. 
Posiedzenie rozpoczęła wiceprzewodnicząca komisji. r. 
Danuta Reszczyńska. 
Ad. 3 
R. B.KrzyŜankowski na piśmie złoŜył uwagi do protoko-
łu z poprzedniego posiedzenia. Komisja przyjęła protokół 
wraz z tymi uwagami (załączone do protokołu). 
Ad. 4 
Projekty uchwał w sprawach: 

• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 
nr XXVI/601/08 w sprawie uchwale-
nia budŜetu miasta Gdyni na rok 2009 

Projekt przedstawiła p. Anna Radkiewicz z Wydziału 
BudŜetu. Zmiany są wynikiem sytuacji makroekono-
micznej oraz analizy wykonania budŜetu w I półroczu br.  
R. Rafał Geremek zwrócił uwagę na niewykonanie za-
planowanych inwestycji. 
Opinia pozytywna – 5/0/2. 

• zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego 

Przedstawiony projekt rozpoczyna proces uruchamiania 
kredytu. 
Opinia pozytywna – 5/0/2. 

• uchwalenia Programu współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści poŜytku publicznego i o wolonta-
riacie na rok 2010, 

Program przedstawił pełnomocnik prezydenta, r. 
B.Bartoszewicz. Dokument jest wynikiem konsultacji i 
wymiany doświadczeń pomiędzy gdyńskim samorządem 
a organizacjami pozarządowymi. 
Opinia pozytywna – 7/0/0. 
Ad. 5 

Raport przedstawiła wiceprez. Ewa Łowkiel. Został on 
przyjęty 9 czerwca zarządzeniem Prezydenta. Jest bar-
dziej czytelny niŜ w roku ubiegłym i niesie informację, 
jakie programy profilaktyczne zostały zrealizowane w 
2008 roku, ile osób zostało przebadanych, w  ilu przy-
padkach wykryto choroby. Zrealizowano 13 programów, 
większość w cyklu 3-letnim. Dokonano oceny przyczyn 
niewykonania niektórych z programów. Główną warto-
ścią programów jest ilość wcześnie wykrytych chorób. 
WaŜne, aby gminne programy profilaktyczne nie pokry-
wały się z ofertą NFZ. 
R. B.KrzyŜankowski proponował, by na następne posie-
dzenie zaprosić przedstawiciela NFZ odpowiedzialnego 
za programy profilaktyczne. Wiceprezydent wyjaśniała, 
Ŝe miasto jest w stałym kontakcie z Funduszem. Wszyst-
kie oferty są analizowane, lecz nie ma co liczyć na więk-
sze oferty w roku przyszłym.  
R. R.Geremek podnosił, Ŝe warto by się spotkać z przed-
stawicielem Funduszu, by uzyskać informację o moŜli-
wościach finansowych NFZ, w tym zabezpieczenia 
mieszkańców Gdyni w świadczenia zdrowotne (sytuacja 
w gdyńskich szpitalach). 
Komisja przyjęła do wiadomości raport z programów 
profilaktycznych. 
Ad. 6 
W skład komisji skrutacyjnej wybrano r. J.Miotke i r. 
S.Kwiatkowskiego. Na funkcję przewodniczącego zgło-
szono 2 kandydatury: 
Bogdan KrzyŜankowski 
Danuta Reszczyńska. 
Sposób głosowania przedstawił r. J.Miotke. 
W wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego 
Komisji została wybrana r. Danuta Reszczyńska (5 gło-
sów). R. B.KrzyŜankowski otrzymał 2 głosy. 
Protokół z wyborów jest załączony do protokołu. 
R.R.Geremek wnioskował, aby na kolejnym posiedzeniu 
wybrać wiceprzewodniczącego komisji. 
Komisja nie ustaliła terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 20 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sierpniową sesję RMG.  

2. Informacje i sprawy wniesione.  
3. Ustalenia dotyczące kolejnych posiedzeń. 

Na posiedzeniu gościły Wiceprezydent E. Łowkiel i Z-ca 
Skarbnika Miasta Gdyni A. Helbin oraz przedstawicielki 
związków zawodowych pracowników oświaty.  
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1 – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Pani Alicja Helbin omówiła zmniejszenia i zwiększenia 
wydatków i dochodów w poszczególnych działach. 
Odnosząc się do działu oświaty p. Helbin poinformowała 
o następujących kwotach i ich przeznaczeniu: 
- 110 tys. zł. na utworzenie nowych oddziałów w przed-
szkolach; 
- 290 tys. zł. na dokumentację prac modernizacyjnych w 
placówkach oświatowych 
Omawiając proponowane zmiany odnośnie zadań inwe-
stycyjnych pani A. Helbin podkreśliła, iŜ nie zrezygno-
wano z  realizacji Ŝadnego zadania. Zmiany wiąŜą się 
bądź ze zmniejszeniami środków na skutek poczynionych 
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oszczędności, bądź z przeniesieniem realizacji na kolejne 
lata. Oszczędności są efektem znacznie niŜszych cen 
uzyskiwanych na przetargach.. 
Odnosząc się do  inwestycji w placówkach oświatowych, 
pani Helbin poinformowała o odstąpieniu od realizacji w 
bieŜącym roku boiska przy ul. Okrzei, z uwagi na znacz-
nie wyŜsze koszty niŜ zakładano, związane z moderniza-
cją boiska przy ul. Nauczycielskiej (pierwotnie planowa-
ny koszt to 2,5 mln. zł., obecny ok. 5 mln. zł.). Boisko 
przy ul. Okrzei będzie realizowane w kolejnych latach. 
Zwiększenia w oświacie dot. dotacji dla Gimnazjum Nr 
3.  
Odpowiadając na pytanie r. Z. Zmudy Trzebiatowskiego 
o przyczyny zmian w harmonogramie budowy monito-
ringu wizyjnego Miasta, pani A. Helbin poinformowała, 
iŜ zgodnie z jej wiedzą przyczyną są problemy natury 
proceduralnej i dotyczą dzierŜawy terenu (konieczne jest 
podpisanie stosownej umowy ze spółdzielnią mieszka-
niową). 
W związku z uwagą r. M. Bzdęgi, iŜ przyczyną proble-
mów był prawdopodobnie brak konsultacji z Radą Dziel-
nicy, radny Z. Zmuda Trzebiatowski zaprzeczył informu-
jąc, Ŝe takie konsultacje miały miejsce.  
Radny M. Bzdęga stwierdził, iŜ  konsultacje odbyły się 
po interwencji komisji RM.  
Na pytanie radnego M. Bzdęgi o to, kto zaplanował 
lokalizację monitoringu na terenach spółdzielni, Prze-
wodnicząca komisji, r. M. Borusewicz, poinformowała, 
iŜ była to propozycja Rady Dzielnicy.  
Opinia pozytywna: 3/0/1 
Pkt 4. Aneksu do porządku obrad – projekt uchwały w 
spr. zmiany treści Uchwały /…/ w spr. nadania imienia 
Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, przy ul. Bisku-
pa Dominika 13A: 
Jak wyjaśniała Wiceprezydent, zmiana polega na likwi-
dacji błędu, polegającego na dopisaniu przy nazwie 
szkoły numeru 1. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Informacje przekazane przez Wiceprezydent E. Łowkiel 
dotyczyły nast. kwestii: 
Naboru 6.-latków do klas pierwszych – w Gdyni udało 
się to przeprowadzić bardzo skutecznie. Przyczyny suk-
cesu prawdopodobnie związane są z bardzo wcześnie 
podjętą akcją organizowania przez dyrektorów placówek 
spotkań informacyjnych z rodzicami (jeszcze przed wej-
ściem w Ŝycie ustawy), do czego zobligowani zostali 
przez władze Miasta. Kolejnym korzystnym czynnikiem 
była decyzja o przydzieleniu do klas 6. latków 2. nauczy-
cieli. Ta informacja była dla rodziców bardzo istotna. W 
niektórych szkołach organizowano spotkania trzy albo i 
czterokrotnie (z powodu niskiej frekwencji). 
Remontów placówek oświatowych: 
W 34. placówkach oświatowych zakończono wszystkie 
działania remontowe. W 11. placówkach remonty zakoń-
czą się między 9. a 15. września b.r. i  nie zakłócą cyklu 
edukacyjnego.  
Wiceprezydent poinformowała o stanie zaawansowania 
prac remontowych  na Chwarznie, przy ul. Narcyzowej. 
Trwają prace nad wzmocnieniem przy wejściu głównym 
do szkoły (planowany termin zakończenia: 21 września). 
Prace w części Ŝywieniowej mają się zakończyć, zgodnie 
z umową, w dn. 30 września. Prawdopodobnie do listo-
pada nie będą mogły być prowadzone zajęcia dla klas 4 – 
6.  
Wyników egzaminów maturalnych: 
Nie ogłoszono jeszcze oficjalnych wyników.  

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski przypomniał Wiceprezy-
dent o zgłoszeniu na jednym z poprzednich posiedzeń 
problemu uniemoŜliwienia zewnętrznym uŜytkownikom 
dostępu do boiska przy L.O. Nr 3.  
Ad 3.  
Odnośnie posiedzeń wyjazdowych ustalono: 
SP Nr 48- wobec trwającego remontu postanowiono 
zorganizować posiedzenie na terenie szkoły po wrze-
śniowej sesji RMG – wstępny termin: 1 października b.r. 
(z udziałem naczelnik T. Horiszny). 
Wiceprezydent E. Łowkiel zaproponowała odwiedzenie 
Przedszkola Nr 46, Przedszkola Nr 28, SP Nr 18. 
Radna E. Krym zaproponowała zorganizowanie posie-
dzenia wyjazdowego na terenie Zespołu Szkół Nr 11.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 25 
sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Wybór Z-cy Przewodniczącego komisji.  
3. Ustalenia dot. terminu i tematu kolejnego po-

siedzenia.  
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad sesji RM. 
4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, rejon 
Drogi Czerwonej – odcinek południowy: 
Ustalenia planu omówił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, 
p. Marek Karzyński.  
Omawiając uwagi, jakie wpłynęły do planu, pan Karzyń-
ski zwrócił uwagę, iŜ większość z nich dotyczy ograni-
czeń dla zabudowy z tytułu wyznaczenia rezerwy tere-
nowej na zapleczu ogródków działkowych, połoŜonych 
przy ul. InŜynierskiej. Autorzy starali się rezerwę zmini-
malizować. Uwagi zostały uwzględnione na tyle, na ile 
było to moŜliwe.  
Dyrektor szerzej omówił uwagę związaną z kwestią Villi 
Aqua. Na postawienie obiektu uzyskano decyzję o wa-
runkach zabudowy, od której odwoływał się jeden z 
sąsiadów. Decyzja została wydana na podstawie planu 
Orłowa, który wygasł w 2003 r. Sąd decyzji nie uchylił. 
Procedurę odwoławczą kontynuowano i w ponownym 
postępowaniu sądowym decyzja została uchylona, tyle Ŝe 
w międzyczasie budynek juŜ powstał. Ostateczne roz-
strzygnięcie Prezydenta w przedmiotowej kwestii do-
puszcza adaptację budynku. 
Radny B. KrzyŜankowski stwierdził, iŜ z wyjaśnień 
wynika, Ŝe budynek powstał niezgodnie z prawem, po 
czym zwrócił się do p. M. Karzyńskiego z pytaniem, 
jakie byłoby postępowanie, gdyby budynek nie uzyskał 
legitymacji w ustaleniach planu.  
Pan M. Karzyński wyjaśnił, iŜ nakaz rozbiórki budynku 
obciąŜyłby gminę.  
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, Ŝe skoro SKO uchylił 
decyzję, to naleŜy przypuszczać, Ŝe błąd popełnił urzęd-
nik.  
Pan M. Karzyński nie polemizował z powyŜszym stwier-
dzeniem, ale zwrócił uwagę, iŜ były dwa rozstrzygnięcia 
sądowe, z których jedno nie uchyliło decyzji.  
Radny I. Bekisz poinformował o swoim stanowisku: 
budynek juŜ powstał, skoro więc plan go sankcjonuje, 
naleŜy przyjąć projekt uchwały.  
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Radny B. KrzyŜanowski zwrócił uwagę przedmówcy, iŜ 
stworzy się tym samym groźny precedens. Radny poin-
formował, iŜ wstrzyma się od głosu.  
Radny I. Bekisz argumentował, iŜ przyjęcie uchwały 
sprawi, Ŝe gmina nie poniesie kosztów.  
W związku z pytaniem o ścieŜki rowerowe, pan Karzyń-
ski wyjaśnił, iŜ  są one zaplanowane pomiędzy ul. Wiel-
kopolską a Stryjską.  
Projekt uchwały zaopinowano pozytywnie: 3/0/1 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad RM: w spr. skargi /…/ 
złoŜonej przez Tadeusza Radzikowskiego na uchwałę 
/…/ w spr. uchwalenia planu /…/ części dzielnicy Lesz-
czynki – rejon ulic Drzymały, Ramułta: 
Treść skargi i stanowisko projektodawców przedstawił 
Dyrektor M. Karzyński.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Blok projektów uchwał dotyczących nieruchomości – od 
pkt-u 4.5. do 4.17 – oraz pkt 2. aneksu do porządku obrad 
omówił Wiceprezydent B. Stasiak. 
W głosowaniu en bloc wszystkie projekty zaopiniowano 
jednogłośnie pozytywnie:4 gł. za.  
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Informacje, zgodne z treścią uzasadnienia do projektu, 
przekazał komisji Skarbnik Miasta Gdyni, p. Krzysztof 
Szałucki.  
Radny I. Bekisz wyraził ubolewanie z tytułu odstąpienia 
od realizacji 2. inwestycji: modernizacji ulic Oliwkowej i 
fragmentu ul. Wiczlińskiej. Radny przypomniał, iŜ w 
ramach porozumienia zawartego między gminą a spół-
dzielnią mieszkaniową ulica Oliwkowa miała być zreali-
zowana do końca 2007 r. Zgodnie z zapewnieniami Wi-
ceprezydenta M. Stępy rozpoczęcie inwestycji miało 
nastąpić najpóźniej na przełomie września i października. 
Dla radnego nie jest przekonujące uzasadnienie odstąpie-
nia od realizacji – z tytułu kosztów jakie trzeba ponieść w 
związku z realizacją pawilonu „Stokrotka”. Dezaprobatę 
radnego potęguje fakt, iŜ na rynku panuje obecnie dobra 
koniunktura w zakresie cen uzyskiwanych w przetargach.  
Radny B. KrzyŜanowski wyraził ubolewanie z tytułu 
braku konsultacji z radnymi co do typowania inwestycji, 
które nie będą realizowane.  
W kontekście dyskutowanego problemu r. I. Bekisz 
nawiązał do planów finansowania Centrum Kultury 
stwierdzając, iŜ jego zdaniem naleŜałoby rezygnować, w 
dobie obecnego kryzysu, z przedsięwzięć związanych z 
kulturą.  
W trakcie dyskusji na posiedzenie przybył Wiceprezy-
dent M. Stępa, którego radny I. Bekisz poinformował o 
swoich wątpliwościach związanych z ul. Oliwkową i 
Wiczlińską.  
Wiceprezydent przypomniał, iŜ zgodnie z jego deklaracją 
ulica będzie zaprojektowana i będzie moŜna przystąpić 
do jej realizacji w razie zaistnienia sprzyjających oko-
liczności. Obecnie okoliczności nie są korzystne.  
Radny I. Bekisz oświadczył, Ŝe o ile moŜe przyjąć po-
wyŜszą argumentację odnośnie ulicy Oliwkowej, o tyle 
nie zgadza się z nią w odniesieniu do ul. Wiczlińskiej – 
odcinek od ul. Rdestowej do ul. Miętowej. Radny powo-
łał się na wypowiedzi Wiceprezydenta M. Gucia, zgodnie 
z którymi – jak utrzymywał radny – realizacja tej ulicy 
rozpocznie się w bieŜącym roku.  
Wiceprezydent M. Stępa wyraził przypuszczenie, Ŝe 
chodzi o ulicę Nowowiczlińską, a nie Wiczlińską. Wice-
prezydent stwierdził, iŜ nie wie, o jakiej wypowiedzi p. 
Gucia mówi radny I. Bekisz i Ŝe nic mu nie wiadomo o 
takich ustaleniach. Sprawa przedmiotowej inwestycji nie 
była ujęta w planach inwestycyjnych, natomiast mogła 

być ujęta w planach remontowych. W drugim przypadku 
pytania i uwagi naleŜy kierować do ZDiZ i do Wicepre-
zydenta B. Stasiaka.  
Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie: 3/0/2 
4.2. – w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 
Projekt omówił Skarbnik K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
Pkt 3. aneksu do porządku obrad – w spr. zmiany Uchwa-
ły /…/ w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania …: 
W prezentacji projektu udział wzięli pp. Karol Kozak – 
pracownik wydziału inŜynierii ruchu, odpowiedzialny za 
wprowadzenie i funkcjonowanie strefy w Gdyni oraz 
oraz kierownik biura strefy Tomasz Bojaczek.  
Proponowane zmiany, zgodnie z treścią załącznika, 
omówił Wiceprezydent M. Stępa.  
Radny I. Bekisz zaproponował, aby wjazd do strefy był 
oznakowany w bardziej widoczny sposób (przy literze 
„P” umieszczenie słów: „parking płatny” oraz umiesz-
czenie informacji, w jakich godzinach pobierane są opła-
ty).  
Zdaniem Wiceprezydenta oznakowanie na granicach 
strefy jest widoczne, uznał natomiast za zasadne umiesz-
czenie stosownych informacji takŜe wewnątrz strefy.  
W związku z kolejnym zarzutem radnego Bekisza dot. 
przypadków nie odpowiadającego opłacie czasu parko-
wania Wiceprezydent poprosił o zgłaszanie tego typu 
awarii urządzeń. 
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ obowiązek płacenia za 
parking przy urzędzie ciąŜy takŜe na radnych RM.  
Pan T. Bojaczek poinformował o rodzaju skarg najczę-
ściej wpływających do biura. 
W związku z pytaniem radnego Bienia, p. T. Bojaczek 
poinformował ponadto, iŜ brakuje kontrolerów (obecnie 
pracuje 12.), w związku z czym wprowadzono system 
zmianowy. Wystosowany zostanie wniosek o przyznanie 
3. dodatkowych etatów.  
Radny B. KrzyŜanowski kwestionował zasadność objęcia 
lekarzy, odbywających wizyty domowe w obrębie strefy, 
obowiązkiem płacenia normalnych stawek za parkowa-
nie.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ strefa będzie tak długo 
szczelna, jak długo władze Miasta nie ulegają presji 
odnośnie zwolnień z obowiązku płacenia ze strony róŜ-
nych grup zawodowych, w tym takŜe lekarzy.  
Pan T. Bojaczek nawiązał do powyŜszej kwestii stwier-
dzając, iŜ zwiększanie liczby uprawnionych do ulg spo-
wodowałoby powstanie jeszcze gorszej sytuacji od tej, 
która miała miejsce przed wprowadzeniem strefy, ponie-
waŜ trzeba byłoby płacić za parkowanie i nie byłoby 
miejsc na parkowanie.   
W związku z pytaniem o ulgę przysługującą Prezydento-
wi p. T. Bojaczek wyjaśnił, iŜ z obowiązku ponoszenia 
opłat przez osoby poruszające się samochodami zareje-
strowanymi na Urząd Miasta zwalnia ustawa.  
Opinia pozytywna: 3/0/2 
Projekty występujące pod numerami od 4.20 do 4.25, 
dotyczące Rad Dzielnic, zaopiniowano pozytywnie: 4/1/0 
4.19 – w spr. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni: 
Na pytania członków komisji odpowiadał zaproszony na 
posiedzenie Przewodniczący Komisji Statutowej, radny 
A. Kieszek.  
Komisja uznała za zasadny wniosek r. B. KrzyŜanow-
skiego, aby zainteresowani radni, nie będący członkami 
Komisji Statutowej, otrzymywali informacje odnośnie 
projektowanych nazw ulic, przed zgłoszeniem projektów. 
Taki sposób procedowania pozwoli na uniknięcie nie-
zręcznych dyskusji na obradach RM.  
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Radny A. Kieszek przyjął powyŜszy postulat deklarując 
przesyłanie członkom KGM stosownych informacji.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  
Ad 2.  
Radny I. Bekisz zaproponował, aby z-cą Przewodniczą-
cego został  r. Paweł Stolarczyk, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.  
Kandydatura radnego P. Stolarczyka została przyjęta 
jednogłośnie: 4 gł. za.  
Radny Paweł Stolarczyk objął funkcję Z-cy Przewodni-
czącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. 
Ad 3.  
Ustalono, iŜ kolejne posiedzenie odbędzie się w dn. 15 
września b.r. (godz. 17) i poświęcone będzie omówieniu 
załoŜeń 2. planów zagospodarowania przestrzennego, 
dot. rejonu Skweru Kościuszki oraz  ul. Kieleckiej i 
Drogi Gdyńskiej.  
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 25 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 26.08.2009 
r. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych przewod-
niczący Marcin Wołek. Do porządku obrad nie wniesiono 
zastrzeŜeń.  
Ad 2. Przyjęto kolejno protokoły z poprzednich posie-
dzeń: z dnia 26 maja 2009 r. w głosowaniu – 5/0/0, z dnia 
23 czerwca 2009 r. – 5/0/0, oraz z dnia 30 czerwca 2009 
r. – 5/0/0. Ponownie Przewodniczący podziękował Wice-
przewodniczącemu komisji Markowi Zabiegałowskiemu 
za zorganizowanie i prowadzenie spotkania w cechu 
rzemiosł.  
Ustalono równieŜ kolejne terminy spotkań komisji: 
- 29 września – sprawy bieŜące (godz. 16.00), 
- 13 października – Lotnisko Babie Doły (godz. 16.00), 
- 26 października – sprawy bieŜące (godz. 16.00). 
W połowie września odbędzie się tematyczne posiedzenie 
komisji zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy 
komisji – termin do uzgodnienia. 
Ad 3.  
a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek 
południowy, omówił Dyrektor BPP Marek Karzyński, 
przedstawiając warianty projektu (wersja pełna i niepełna 
– w zaleŜności od decyzji i prac na terenie Sopotu), 
uwzględnioną zabudowę (w tym sytuację Willi Aqua) 
oraz uwagi zgłoszone do planu w czasie jego wyłoŜenia. 
Opinia pozytywna: 7/0/0. 
b) Dyrektor M. Karzyński omówił równieŜ projekt 
uchwały w sprawie skargi z dnia 5 sierpnia 2009 r., zło-
Ŝonej przez Tadeusza Padzikowskiego na uchwałę nr 
IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w 
Gdyni, rejon ulicy Drzymały, Ramułta. Opinia pozytyw-
na: 7/0/0.  
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 przedstawił prof. 
Krzysztof Szałucki Skarbnik Miasta Gdyni. Zmiany 

spowodowane koniecznością zrównowaŜenia budŜetu, 
przy zmniejszonych dochodach i wpływach z budŜetów 
wojewódzkiego i centralnego oraz otwarciem drogi ze-
wnętrznego finansowania (kredyt) – przedstawione zosta-
ły na podstawie załącznika do uchwały. Opinia pozytyw-
na: 6/0/2. 
d) Kolejnym projektem przedstawianym przez Pana 
Skarbnika była uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. Projekt wywołał dyskusję o progno-
zach przychodów i dochodów dla gminy w kolejnych 
latach budŜetowych, wpływu bieŜącej sytuacji gospodar-
czej na budŜet Gdyni i harmonogramem planowanych 
inwestycji. Opinia pozytywna: 6/0/2. 
Prof. K. Szałucki przedstawił równieŜ syntetyczne spra-
wozdanie z realizacji dochodów Miasta za I półrocze 
roku 2009, które członkowie komisji przyjęli po dyskusji 
w głosowaniu: 7/0/1. 
e) Wiceprezydent Marek Stępa, Karol Kozak z Wydziału 
InŜynierii Ruchu oraz Tomasz Wojaczek Kierownik 
Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania udzielili wyja-
śnień dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 27 lutego 2008 r. 
wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wyso-
kości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej 
oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty 
abonamentowej. Radny Rafał Geremek prosił o rozwaŜe-
nie problemu mieszkańców budynków ul. Krasickiego 2 i 
ul. I Armii WP (na granicy strefy PP), którym miejsca 
postojowe zajmują kierowcy unikający opłat za parkowa-
nie. Wiceprezydent M. Stępa, któremu problem jest 
znany, poprosił o wstrzymanie się z modyfikacjami 
niedawno wprowadzonego systemu co najmniej na 6 
miesięcy. Kierujący pojazdami będą musieli zaakcepto-
wać istniejące regulacje i dostosować się do obowiązują-
cych zasad. Radny R. Geremek zaapelował jednak o 
monitowanie tego problemu.  
Radny Tadeusz Szemiot wywołał dyskusję na temat 
doprecyzowania zapisu dotyczącego obniŜenia kary za 
brak biletu parkingowego, płatnej w ciągu 24 godzin (20 
zł.) – według propozycji ma ona przysługiwać jednemu 
pojazdowi dwukrotnie w ciągu roku. Radny sugerował 
przyznanie ulgi właścicielowi pojazdu, aby wykluczyć 
ewentualne spekulacje uprawnieniem. Wiceprezydent 
rozwaŜy konieczność wprowadzenia takiej zmiany na 
kolejnej sesji. Kierownik Biura SPP Tomasz Wojaczek 
na prośbę radnych przedstawił informacje o wpływach ze 
sprzedaŜy biletów i abonamentów oraz kar za parkowanie 
bez opłaty, a takŜe akcjach we współpracy ze StraŜą 
Miejską dyscyplinujących kierowców parkujących w 
miejscach niedozwolonych. Opinia pozytywna: 6/0/2.  
Kolejne projekty uchwał przedstawił Wiceprezydent 
Bogusław Stasiak: 
f) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 
w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze 
zm.). Opinia pozytywna: 5/0/0. 
g) w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wie-
luńskiej 4, Opinia pozytywna: 5/0/0. 
h) w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Dębo-
wej 16. Radni zauwaŜyli brak wniosku spadkobierców o 
przedłuŜenie prawa uŜytkowania wieczystego oraz brak 
informacji o wystąpieniu w procesie spadkowym. Zda-
niem radnych naleŜy umieścić w uzasadnieniu uchwały 
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odpowiedni zapis wyraŜający wolę przyszłych dzierŜaw-
ców, a takŜe nie podejmować uchwały, gdy brak jest 
wyraŜenia takiej woli (wniosku). Opinia pozytywna: 
5/0/0.  
i) w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sło-
necznej 75, Opinia pozytywna: 6/0/0. 
j) w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜo-
nej przy ul. Witomińskiej. Opinia pozytywna: 6/0/0. 
k) w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. 
Waszyngtona i Al. Jana Pawła II w Gdyni. Opinia pozy-
tywna: 6/0/0. 
l) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVVVV/650/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wyraŜającej 
zgodę na zajęcie w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Adwokackiej 18. Opinia 
pozytywna: 6/0/0. 
ł) w sprawie wyraŜenie zgody na bezprzetargową sprze-
daŜ nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Hutniczej na rzecz uŜytkowników wieczystych. 
Opinia pozytywna: 6/0/0. 
m) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomo-
ści zabudowanej oraz nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonych 
przy ul. Działowskiego, w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego. Opinia pozytywna: 6/0/0. 
n) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomo-
ści połoŜonych przy ul. Wzgórze Bernadowo, stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni – w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego. Opinia pozytywna: 6/0/0 
o) w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprze-
daŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielko-
polskiej 395 na rzecz jej uŜytkownika wieczystego. Opi-
nia pozytywna: 6/0/0. 
p) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowa-
nej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej 19 w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego. Opinia 
pozytywna: 6/0/0. 
r) w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 
gminnej połoŜonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 116A. 
Opinia pozytywna: 6/0/0. 
s) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie prawa uŜytko-
wania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Białowieskiej. Opinia pozy-
tywna: 6/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 25 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania, 
2. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję 

RM, 
3. Informacja o działalności klubu piłkarek ręcz-

nych Vistal Łączpol Gdynia – r. Marek Łucyk. 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

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

1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2009 – projekt zreferował 
skarbnik miasta. BudŜet będzie istotnie zmniej-
szany, bo pojawiły się ograniczenia w zakresie 
dochodów. ObniŜone zostały przede wszystkim 
wydatki na inwestycje; postanowiono m.in. od-
stąpić od realizacji boiska przy Okrzei w tym 
roku, za to dokończyć boisko przy ul. Nauczy-
cielskiej. Opinia pozytywna – 5/0/0 

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – opi-
nia pozytywna – 5/0/0. 

3. uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2010 – 
opinia pozytywna – 5/0/0. 

Ad. 3 
Informację o działalności klubu Vistal Łączpol Gdynia 
przedstawił jego dyrektor – r. Marek Łucyk. Jest to grają-
cy w ekstraklasie zespół piłkarek ręcznych. Ma dwóch 
strategicznych sponsorów, obu wyszczególnionych w 
nazwie.  
W tej chwili klub rozpoczyna kolejny sezon rozgrywek. 
Piłkarki trenują na GOSiRze, większość meczów odby-
wać się będzie na hali sportowo-widowiskowej. Pierwszy 
mecz na miejscu klub rozegra 19 września; póki co wstęp 
na mecze jest wolny. Głównym problemem logistycznym 
jest w tej chwili sensowne, w porozumieniu z innymi 
klubami, rozplanowanie treningów.  
Poruszono równieŜ kwestię budowy mniejszej hali tre-
ningowej na terenie GOSiRu, w miejscu obecnych bu-
dynków biurowych i hotelu przy ul. Olimpijskiej. 
Plany klubu obejmują walkę o miejsca medalowe, jak 
równieŜ grę w pucharach Europy. 
Członkowie komisji podziękowali za informację i Ŝyczyli 
klubowi sukcesów. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 29 września, godz. 15.30. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 26 sierpnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian w budŜecie miasta na 
2009 rok i uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 

2. Wolne wnioski. 
Ad. 1 
Zmiany w budŜecie miasta na rok 2009 przedstawił 
skarbnik miasta, prof. K.Szałucki.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
rok 2009 – opinia pozytywna – 12/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego z autopoprawką – opinia pozytywna – 
12/0/0. 
Ad. 2 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 26 sierpnia: 
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Komisja zebrała się celem zaopiniowania projektów 
uchwał kierowanych na najbliŜszą sesję w trybie sied-
miodniowym oraz projektu w sprawie bezpłatnych prze-
jazdów komunikacją miejską dla radnych rad dzielnic. 
Komisja zaopiniowała następujące projekty w sprawach: 

1. skargi z dnia 5 sierpnia 2009 r., złoŜonej przez 
Tadeusza Padzikowskiego na uchwałę nr 
IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerw-
ca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy 
Drzymały, Ramułta – opinia pozytywna – 7/0/0 

2. zmiany uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 
27 lutego 2008 r. wraz z późniejszymi zmiana-
mi w sprawie ustalenia strefy płatnego parko-
wania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatko-
wej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowa-
dzenia opłaty abonamentowej – projekt zrefe-
rował wiceprez. M.Stępa. Zmiany nie naruszają 
filozofii strefy, ich celem jest ochrona przed 
zaobserwowanymi juŜ wynaturzeniami jej 
funkcjonowania. Opinia pozytywna – 7/0/1 

3. 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.) – projekt zreferował w imieniu wnio-
skodawców r.Marcin Horała. Projekt ten jest 
częścią pakietu uchwał zmieniającego zasady 
funkcjonowania rad dzielnic; po jego przyjęciu 
radnym dzielnic przysługiwałyby bezpłatne 
przejazdy na podstawie legitymacji radnego 
dzielnicy. Opinia negatywna – 1/7/0. 

______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 26 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

nia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
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 – projekt przedstawił 
skarbnik Miasta. Marszałek województwa po-
morskiego wycofuje się z dofinansowania bu-
dowy Teatru Muzycznego (środki mniejsze o 
ok. 20%). Opinia pozytywna – 5/0/0. 

• zaciągnięcia kredytu długoterminowego wraz z 
autopoprawką – przedstawił skarbnik Miasta. 
Miasto nie jest w stanie samodzielnie sfinan-
sować zaplanowanych zadań w r. 2010 i być 
moŜe 2011, stąd prośba o zaakceptowanie kre-
dytu. Miasto będzie sięgać po pieniądze w mia-
rę potrzeb. Opinia pozytywna – 5/0/0. 

• uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-

tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2010 – 
przedstawił pełnomocnik prezydenta, r. 
B.Bartoszewicz. W p. 7 naleŜy dopisać słowo 
„i tradycji” do słowa „kultury”. Opinia pozy-
tywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Wiceprzewodniczący komisji A.Gurazda złoŜył pisemną 
rezygnację z funkcji informując, Ŝe przyczyny tej decyzji 
leŜą poza komisją. 
Przedstawiciel Wydziału Kultury, K.Moder, zasygnali-
zowała, Ŝe upływa kadencja dyrektora Centrum Kultury i 
trzeba będzie zaopiniować kolejną kandydaturę. 
R.M. Zabiegałowski przypomniał o tablicy 
D.Baduszkowej przed Teatrem Muzycznym. Na następne 
posiedzenie komisja prosi o informację w sprawie stanu 
prac przy tej tablicy. 
Następne posiedzenie 28 września, godz. 15.00.  
Kolejne – początek października. Temat: obchodu 50-
lecia Teatru Dramatycznego 
______________________________________________ 

 
ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-

STA W SPRAWACH: 
  

2009-08-04: 
 
11592/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację części 
artystycznej imprezy „Bezpiecznie nad 
wodą” 

11593/09/V/P - druku plakatów w związku z ogłosze-
niem IV edycji konkursu „Jak Ŝyć w przy-
jaźni” 

11594/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki „Ar-
chiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkow-
skiego” 

11595/09/V/R - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę, o wartości poniŜej 
206.000 EUR, na zakwaterowanie i wy-
Ŝywienie, wynajem Sali oraz transport dla 
20-osobowych grup uczestniczących w 15 
edycjach 2-dniowych warsztatów oraz 
osoby/osób prowadzącej/cych warsztaty w 
ramach projektu pn.: „Efektywny Samo-
rząd – Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosako-
wo” 

11596/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2009 do umowy 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opie-
ki rodzin naturalnych 

11597/09/V/R - rozbudowy portalu internetowego: 
www.2wojna.gdynia.pl 

11598/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/597/OZ/33-w/2008 z dnia 
10.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 

11599/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/560/OZ/19-w/2008 z dnia 
11.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 

11600/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/577/OZ/3-w/2007 z dnia 08.05.2007r. 
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11601/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/611/OZ/47-w/2008 z dnia 
10.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 z 
dnia 05.03.2009 

11602/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/591/OZ/17-w/2007 z dnia 
08.05.2007r. 

11603/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/637/OZ/43-w/2007 z dnia 
15.05.2007r. 

11604/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/584/OZ/22-w/2008 z dnia 
11.04.2008r. oraz Aneksie nr 1/2009 z 
dnia 16.04.2009 

11605/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/578/OZ/4-w/2007 z dnia 07.05.2007 

11606/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy 
Śródmieście 

11607/09/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki 
11608/09/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny 
11609/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana 
11610/09/V/P - najmu miejsca na montaŜ urządzeń moni-

toringu wizyjnego 
11611/09/V/P - najmu miejsca na maszcie antenowym 

oraz przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjne-
go Miasta 

11612/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
usługi wywozu i zniszczenia dokumentów 
Urzędu Miasta Gdyni 

11613/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 4 przy ul. 
śeglarzy 7 w Gdyni 

11614/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11615/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 129/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodwor-
cowej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

11616/09/V/M - wyraŜenia zgody na podpisanie umowy 
uŜyczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Stoczniowiec” 

11617/09/V/P - organizacji wystawy fotograficznej pt. 
„Wielki Kack wczoraj i dziś” przez Arty-
styczne Studio Projektowania Graficznego 
„Vis-Art” Sp.C. Bujny i s-ka 

11618/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację 3. Międzynarodowego 
Festiwalu Form Multimedialnych – 
TRANSVIZUALIA 09 GDYNIA 

11619/09/V/P - dofinansowania wydania „Zeszytów 
Gdyńskich nr 4” 

11620/09/V/P - dofinansowania wydania opracowania 
ksiąŜkowego „Polski wrzesień 1939r. w 
Gdyni” 

11621/09/V/P - zakupu 100 egzemplarzy ksiąŜki „Leon 
Rybak” 

11622/09/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z 
odlewem rekonstrukcji tablicy upamiętnia-
jącej Iwo Galla 

11623/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup 
koszy i pojemników aŜurowych dla Urzę-

du Miasta Gdyni w 2009r. o wartości do 
14.000 EUR 

11624/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej reki na wykonanie robót 
dodatkowych i akceptacji zmian treści 
umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 z dnia 
30.05.2008r na inwestycję pn.: „przebu-
dowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 
przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” 

11625/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8273/08/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listo-
pada 2008r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego oświetlenia ulicy Turku-
sowej w Gdyni 

11626/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny 
Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 
w Gdyni ul. Reja 2 

11627/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

11628/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie przez Zakład Usługowy 
„Geomawit” w Gdyni usług polegających 
na powielaniu dokumentacji i map 

11629/09/V/U - zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta 
Gdyni Nr 10831/09/V/U z dnia 26 maja 
2009 r. oraz Nr 7133/08/V/U z dnia 29 
lipca 2008 r. dotyczących inwestycji pn.: 
„Budowa stadionu przy ul. Olimpijskiej w 
Gdyni” 

11630/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
opracowanie wskaźnikowego zestawienia 
kosztów na realizację zadania nasadzenia 
pnączy na wybranych terenach miasta 
Gdyni o wartości do 14.000 EUR 

11631/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków, zakresu i spo-
sobu finansowania przebudowy dróg pu-
blicznych spowodowanej budowaną inwe-
stycją polegającą na budowie osiedla 
mieszkaniowego „Apartamenty na Pola-
nie” w Gdyni przy ul. Strzelców i upo-
waŜnienia do podpisania ww. umowy 

11632/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/1/UR/2007 zawartej w dniu 
12.03.2007r. w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przebudowy dróg 
publicznych, spowodowanej inwestycją 
niedrogową – budową pięciu budynków 
mieszkalnych (częściowo z usługami na 
parterze) o wysokości od IV do VII kon-
dygnacji mieszkalnych z garaŜami pod-
ziemnymi na terenie działek nr 1480/4 i 
1481/4, połoŜonych w Gdyni – ObłuŜu 
przy ul. Jantarowej oraz upowaŜnienia do 
podpisania ww. aneksu do umowy 

11633/09/V/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyńskiej 
młodzieŜy 

11634/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-
rekreacyjnego na terenie „Źródła Marii” w 
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni w dniu 15 
sierpnia 2009r. w godzinach 15.00 – 21.00 



18 
 

11635/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia ObłuŜe festynu rodzinnego pod 
hasłem „PoŜegnanie Lata w Gdyni” w 
dniach 2-5 września 2009r. w godzinach 
13.00 – 22.00 na terenach rekreacyjnych 
„Przy Stawku” u zbiegu ulic Płk. Dąbka i 
Kwiatkowskiego 

11636/09/V/P - zakupu 50 egzemplarzy ksiąŜki „Pomor-
skie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego” 

11637/09/V/P - organizacji w dniach 12-24 sierpnia 2009 
r. projektu pod nazwą „Gdynia Business 
Week” we współpracy z Seattle-Gdynia 
Sister City Association oraz Washington 
Business Week 

11638/09/V/M - upowaŜnienia do podpisania Aneksu Nr 
8 do umowy dzierŜawy nr TG/604/92 z 
dnia 22 grudnia 1992r., przedmiotem któ-
rej jest grunt połoŜony na hali łukowej – 
pawilon handlowy nr 19 

11639/09/V/M - upowaŜnienia do podpisania aneksu nr 5 
do umowy dzierŜawy nr TG/312/93 z 19 
października 1993 roku przedmiotem któ-
rej jest grunt połoŜony na placu targowym 
– stragan nr 16/8 

11640/09/V/M - sprawie upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 8 do umowy dzierŜawy nr 
TG/527/92 z 21 grudnia 1992, roku 
przedmiotem której jest grunt połoŜony na 
hali płaskiej – pawilon handlowy nr 201 

11641/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10113/09/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2009 r. 

11642/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego oraz o wykonanie zastęp-
cze /Pl. Górnośląski/ 

11643/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemne-
go nieograniczonego na oddanie w dzier-
Ŝawę na czas oznaczony – okres 30 lat nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy al. Zwycię-
stwa 18-30 w Gdyni 

11644/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego o wartości do 
206.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn. „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apol-
lina od skrzyŜowania z ul. Amona do koń-
ca zabudowy” 

11645/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie projektu sieci wodociągo-
wej w ramach opracowywanej dokumen-
tacji na przedłuŜenie tzw. drogi gospodar-
czej przy Trasie Kwiatkowskiego 

11646/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autor-
skiego nad realizacją inwestycji pn. „Prze-
budowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i 
Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wi-
leńskiej w Gdyni” 

11647/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie robót budowlanych na zadaniu: 
pn. „Przebudowa ulicy Olimpijskiej, Spor-
towej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy 
ul. Wileńskiej w Gdyni” 

11648/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego projektu budo-

wy kanalizacji deszczowej od drogi dojaz-
dowej do ulicy Morskiej 

11649/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji zadania „Budowa miejsc posto-
jowych i kanalizacji deszczowej w ul. Ko-
ścielnej w Gdyni” 

11650/09/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę stacji prostowni-
kowej abonenckiej dla zasilania sieci tro-
lejbusowej wraz z zasileniem po stronie 
SN 15kV i kablami zasilaczy prądu stałe-
go, przy ul. Kieleckiej w Gdyni 

11651/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 7168/08/V/P z 
07.08.2008 r. oraz akceptacji aneksu nr 2/-
9 do umowy KB/473/PK/3/w/08 na opra-
cowanie dokumentacji projektowej i wy-
konanie robót budowlanych – rozbudowa 
monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 

11652/09/V/P - najmu części nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Bosmańskiej 30 oraz przy-
łączenia i dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego miasta 

11653/09/V/P - najmu miejsca na montaŜ urządzeń moni-
toringu wizyjnego 

11654/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na dokonanie zmiany ozna-
czenia uŜytków gruntowych, podziału 
działki i wznowienia odcinka granicy 
działki na terenie zadania inwestycyjnego 
pn: „Rozbudowa cmentarza komunalnego 
przy ul. Spokojnej w Gdyni 

11655/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie pomiarów 
geodezyjnych elementów zagroŜonych 
budowli w Zespole Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 w Gdyni 

11656/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania gminy Gdyni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni 

11657/09/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 6911 z dnia 8.07.2008r. w spra-
wie upowaŜnienia pracowników jednostki 
budŜetowej - "Zarząd Dróg i Zieleni" do 
załatwiania spraw wynikających z ustawy 
o drogach publicznych, dotyczące zmiany 
upowaŜnienia pracownika Bogumiły Gen-
dek 

11658/09/V/M - wprowadzenia w Ŝycie Regulaminu 
Strefy Płatnego Parkowania i wyznaczenia 
jednostki budŜetowej - Zarządu Dróg i 
Zieleni w Gdyni do realizacji zadań w 
Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni 

 
2009-08-11: 

 
11659/09/V/P dofinansowania wydania ksiąŜki „Dzielni-

ce Gdyni” – I tom z cyklu „Gdynia – na-
sze miasto” 

11660/09/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 
świadczenie półrocznej usługi nadzoru au-
torskiego nad eksploatacją oprogramowa-
nia systemu ADAS 

11661/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej – przeszkolenie 90 pracowników 
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Urzędu Miasta Gdyni NT: „Etyka w Ŝyciu 
publicznym” 

11662/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11663/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11664/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11665/09/V/Mwykonania rachunku opłacalności remontu 
budynku mieszkalnego gminnego przy ul. 
Wesołej 5 w Gdyni 

11666/09/V/Mwykonania usług sanitarnych w lokalu 
mieszkalnym nr 3 przy ul. śelaznej 16 B 
w Gdyni 

11667/09/V/Mwykonania badań próbek powietrza w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Ledóchowskiego 5A/8 w Gdyni 

11668/09/V/Mzakupu kosiarki na potrzeby Rady Dziel-
nicy Redłowo w Gdyni 

11669/09/V/Mwykonania ekspertyzy kominiarskiej 
przewodów wentylacyjnych z pomiarami 
przepływu powietrza w gminnym lokalu 
uŜytkowym w budynku mieszkalnym – ul. 
Traugutta 2 w Gdyni 

11670/09/V/Mremontu budynku mieszkalnego przy ul. 
ZboŜowej 30 w Gdyni 

11671/09/V/Mremontu pokrycia dachu i kominów bara-
ku mieszkalnego przy ul. Dachnowskiego 
32 w Gdyni 

11672/09/V/Mzatwierdzenia wyników postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego do 
5.150.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z likwidacją izolacji z koca azbe-
stowego wraz z robotami towarzyszącymi 
w sali gimnastycznej w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni, 
ul. Wejherowska 55-053 Gdynia 

11673/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11674/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11675/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11676/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11677/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11678/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11679/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11680/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 

wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11681/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11682/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia oraz 
wyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej (SM 
KARWINY) 

11683/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 
połoŜonej przy ul. H.Siemiradzkiego 
/A.Asnyka przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony – do 3 lat 

11684/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 76,49 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni sta-
nowiącym własność Gminy Miasta Gdyni 
na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia 
„FAMILIA” 

11685/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 112,92 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Opata Hackiego 17 A w 
Gdyni stanowiącym własność Gminy Mia-
sta Gdyni na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

11686/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 116,59 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Opata Hackiego 17 A w 
Gdyni stanowiącym własność Gminy Mia-
sta Gdyni na rzecz Towarzystwa Profilak-
tyki Środowiskowej „MROWISKO” 

11687/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 211,50 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Płk. Dąbka 52 w Gdyni 
stanowiącym własność Gminy Miasta 
Gdyni na rzecz Towarzystwa Profilaktyki 
Środowiskowej „MROWISKO” 

11688/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego przy ul. 
Portowej 3 w Gdyni, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Sto-
warzyszenia Regionalne Centrum Wspar-
cia Społecznego 

11689/09/V/MwyraŜenia zgody na wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialną oraz sądową /ul. Legio-
nów 52 

11690/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych w Gdyni przy Placu Konsty-
tucji i ul. Dworcowej, przeznaczonych do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony – 10 
lat na rzecz PKP S.A. jako podmiotu reali-
zującego cele publiczne 

11691/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Krawieckiej – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

11692/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
500m2 stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Kępa 
Oksywska – przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 
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11693/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
1.100m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków część działki 80/3 – przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11694/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
1.100m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków część działki 1062/10 – przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

11695/09/V/Mokreślenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako 
działka nr 334/7 przeznaczonej pod budo-
wę sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

11696/09/V/K zmian w budŜecie Miasta Gdyni na rok 
2009 

11697/09/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009r. w 
sprawie ustalenia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budŜetu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

11698/09/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009r. w 
sprawie ustalenia układu wykonawczego 
budŜetu Miasta Gdyni na 2009 rok 

11699/09/V/R zmiany zarządzenia nr 11516/09/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lipca 
2009r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 EUR na 
wykonanie opracowania dotyczącego uza-
sadnienia efektu ekologicznego oraz okre-
ślenia wskaźników zakładanych celów 
oraz rezultatów realizacji projektu „Kom-
pleksowa termomodernizacja dziewięciu 
budynków placówek oświatowych na te-
renie Gdyni” 

11700/09/V/P wyraŜenia zgody na zawarcie z Portalem 
internetowym Trojmiasto.pl Sp. z o.o. po-
rozumienia o współpracy w ramach Pro-
jektu „DOKI - Gdyński Inkubator Aktyw-
ności” 

11701/09/V/Mokreślenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości nie-
zbędnej dla realizacji inwestycji celu pu-
blicznego polegającej na rozbudowie ulicy 
Chwarznieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem 
do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni 

11702/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup sprzętu AGD 
dla StraŜy Miejskiej o wartości do 14.000 
EUR 

11703/09/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację 3. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Form Multime-
dialnych – TRANSVIZUALIA 009 
GDYNIA 

11704/09/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Działki Leśne Festynu Rodzinne-
go na Wzg. Św. Stanisława Kostki w 
Gdyni – Działki Leśne w dniu 20 września 
2009 r. w godzinach 9.00 – 13.00 

11705/09/V/MuŜyczenia lokalu uŜytkowego o po-
wierzchni 213,50 m2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Biskupa Dominika 25 w 
Gdyni stanowiącym własność Gminy Mia-
sta Gdyni na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

11706/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 54 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

11707/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

11708/09/V/P dofinansowania wydania ksiąŜki „Gdynia 
w latach 1939-1945 w źródłach niemiec-
kich i polskich. Aresztowania, egzekucje, 
wysiedlenia cywilnej ludności narodowo-
ści polskiej” 

11709/09/V/K przedstawienia Radzie Miasta i Regional-
nej Izbie Obrachunkowej „Informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Miasta 
Gdyni oraz informacji, o której mowa w 
art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicz-
nych za I-sze półrocze 2009 roku” 

11710/09/V/R zmiany Zarządzenia Nr 6757/2008/V/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 lipca 
2008 r. w sprawie zamieszczenia na ser-
werze serwisu internetowego edukacyjne-
go projektu badawczego „Miasto Gdynia 
w okresie II wojny światowej” 

11711/09/V/P przygotowania projektu graficznego oraz 
wykonania znaczków do wykorzystania 
podczas realizacji konkursu „Jak Ŝyć w 
przyjaźni?” 

11712/09/V/Mzmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 9295/2009/V/M z dnia 3 lutego 
2009 r, w sprawie wyceny nieruchomości 
w Gdańsku przy ul. Bałtyckiej 

11713/09/V/Mzmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8844/2008/V/M z 23 grudnia 
2008 r, w sprawie wyceny nieruchomości 
w Gdańsku przy ul. Rakoczego 

11714/09/V/Mzmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 9758/2009/V/M z dnia 10 marca 
2009 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
w Gdańsku przy ul. Wodnika 

11715/09/V/Mzmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 9757/2009/V/M z dnia 10 marca 
2009 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
w Gdańsku przy ul. Jankiela 

11716/09/V/Mzmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8794/2008/V/M z dnia 16 grud-
nia 2008 r. w sprawie wyceny nierucho-
mości w Gdańsku przy ul. Litewskiej 

11717/09/V/Mnieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego osobie fi-
zycznej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy 
ul. Handlowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

11718/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia dot. 
wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiat-
kowskiego” 

11719/09/V/Mudzielenia zgody na uŜywanie herbu Mia-
sta Gdyni 

11720/09/V/Mudzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie 
ścieŜek rowerowych na terenach leśnych 

11721/09/V/Mudzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie materiałów promo-



21 
 

cyjnych dla uczestników „Gdynia Busi-
ness Week” 

11722/09/V/Muchylenia Zarządzenie Nr 9849/2009/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
17.03.2009r w sprawie skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego wniesionego o wydanie lokalu 
przy ul. Władysława IV 7-15D w Gdyni 
oraz cofnięcia powództwa sądowego 

11723/09/V/P dofinansowania wydania albumu „M/S 
Batory” 

11724/09/V/Mustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 33, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości sąsied-
nich 

11725/09/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie statuetki Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na 34. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w formie rzeźby w 
kamionce 

11726/09/V/S zmiany zarządzenia nr 11038/09/V/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerw-
ca 2009 r. w sprawie Regulaminu wyna-
gradzania pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

11727/09/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009r. 

11728/09/V/S wyraŜenia zgody na uregulowanie opłat 
związanych z rejestracją i ubezpieczeniem 
trzech samochodów dla StraŜy Miejskiej 
w 2009r. 

11729/09/V/S zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup 
zadaszenia rowerowego i stojaków rowe-
rowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 
o wartości do 14.000 EUR 

11730/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

11731/09/V/Mzamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
produkcję i emisję dwóch spotów radio-
wych promujących tematykę zawinięć 
statków pasaŜerskich w Gdyni 

11732/09/V/Mudzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na organizację uroczystości 
wmurowywania tablicy statku „Emerald 
Princess” w Alei Statków PasaŜerskich 

11733/09/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb 
ekologicznych 

11734/09/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5 150 000 EUR na 
wykonanie zadania: „ Budowa miejsc po-
stojowych i kanalizacji deszczowej w ul. 
Kościelnej w Gdyni” 

11735/09/V/U zmiany zarządzenia nr 11040/09/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerw-
ca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoŜonego do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi 
Czerwonej – odcinek południowy 

11736/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
206 000 EUR na usługę pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji roboty budowlanej: Rozbudowa 
ul. Unruga pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. 
Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni” 

11737/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej ulicy Szturmanów i ulicy 
Nawigatorów w Gdyni 

11738/09/V/U akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/2/UI/2/W/2009 z dnia 2.01.2009 na 
wykonanie robót związanych z inwestycją 
pn. „Budowa kładki dla pieszych nad to-
rami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską 
pomiędzy Aleją Zwycięstwa a ulicą Łu-
Ŝycką w Gdyni” 

11739/09/V/S zatwierdzenia wyboru oferenta na wyna-
jem pięciu samochodów osobowych na 
okres trzech miesięcy dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 r. wartości do 14.000 EUR 

11740/09/V/Mudzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwy-
czajnym Zgromadzeniu Wspólników 
SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

11741/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zmienione-
go zakresu inwestycji pn.: „Przebudowa 
skrzyŜowania ulic Morskiej i Kalksztaj-
nów w Gdyni" 

11742/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej oświetlenia ulicznego re-
alizowanego w ramach zadania pn.: „Roz-
budowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i 
Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wi-
leńskiej w Gdyni” 

11743/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autor-
skiego nad realizacją inwestycji pn.: 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 
przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni o budy-
nek sali gimnastycznej wraz z infrastruk-
turą techniczną” 

11744/09/V/U zmiany zarządzenia nr 11078/09/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerw-
ca 2009 r. w sprawie nabycia kolektora 
deszczowego w ul. Wawrzyniaka oraz 
dwóch przykanalików z wypustami ulicz-
nymi przy ul. Osowskiej 

11745/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej oświetlenia kładki dla 
pieszych realizowanej w ramach zadania 
pn: „Budowa kładki dla pieszych nad to-
rami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską w 
Gdyni" 

11746/09/V/U zmiany zarządzenia nr 11648/09/V/U o 
udzielenie zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego projektu budo-
wy kanalizacji deszczowej od drogi dojaz-
dowej od ulicy Morskiej 

11747/09/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego powyŜej 206.000 
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EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania zadania: „Przebudowa 
układu drogowego Węzła Św. Maksymi-
liana wraz z budową tunelu drogowego 
pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w 
Gdyni” 

11748/09/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 a poniŜej 5.150.000 EUR na wy-
konanie zadania „Rozbudowa ul. Unruga 
pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. Podgórską 
i z ul. Kuśnierską w Gdyni” 

11749/09/V/S zmiany brzmienia zarządzenia 
11488/09/V/S z dnia 21 lipca 2009 r. 

11750/09/V/U zamówienia opracowania graficznego oraz 
przygotowania do druku ksiąŜki „Moder-
nizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura lat międzywojennych i jej 
ochrona” w angielskiej wersji językowej 

11751/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego w okresie realizacji robót 
budowlanych związanych z budową scho-
dów skarpowych stalowych pomiędzy 
obiektami WD-2 i WD-3 w ciągu ulicy 
Janka Wiśniewskiego w Gdyni 

11752/09/V/U zmiany zarządzenia nr 11576/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publiczne-
go do 14.000 EUR na wykonanie napraw 
uszkodzeń Węzła Trasy Kwiatkowskiego 
z Obwodową 

11753/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie rozszerzonych 
pomiarów stanu aerosanitarnego i aku-
stycznego zabudowy mieszkaniowej przy-
ległej do Trasy Kwiatkowskiego 

11754/09/V/Makceptacji treści umowy nr 
MG/39/MGG/64/D/09 pomiędzy „ON 
MEDIA” M. Jamiołkowski Spółka Jawna 
a Gminą Miasta Gdyni o ekspozycję 10 
reklam z informacjami turystycznymi i 
planami Miasta 

11755/09/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zaproszeń na uroczystość wrę-
czenia „Medali Promemoria” 

11756/09/V/Mprzygotowania przetargu na roboty remon-
towe wymiany instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych budynku przy ul. 10 Lu-
tego 24 w Gdyni 

11757/09/V/U rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
Ŝonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego 

 
2009-08-18: 

 
11758/09/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na dostawę artykułów biuro-
wych w ramach projektu pn.: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzę-
dzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Ko-
sakowo” 

11759/09/V/P zabezpieczenia technicznego III Zlotu 
Fanów Serialu M jak Miłość 

11760/09/V/U rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-
Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Poto-
ku Wiczlińskiego oraz zbiorników reten-
cyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica” 

11761/09/V/Mustanowienia dozoru budynków mieszkal-
no-uŜytkowych przy Al. Zwycięstwa 30 i 
30A w Gdyni 

11762/09/V/Mrealizację robót związanych z wymianą rur 
deszczowych i robót towarzyszących we-
wnątrz budynku przy 10-lutego 24 w 
Gdyni 

11763/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11764/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11765/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11766/09/V/Mkierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego i egzekucyjnego 

11767/09/V/O dofinansowania organizacji trzech koncer-
tów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne 
spotkania na Chwarznie”, których organi-
zatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdyni 

11768/09/V/O dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 
25 uczniów i 3 opiekunów z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni do Liceum 
Paul Eluard w St. Junien we Francji, w 
ramach wymiany międzyszkolnej 

11769/09/V/O powołania komisji konkursowej dla prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dy-
rektora Szkolnego Schroniska Młodzie-
Ŝowego w Gdyni 

11770/09/V/O dofinansowania zakupu nagród dla laure-
atów konkursów związanych z międzysz-
kolnymi obchodami roku Juliusza Sło-
wackiego, których organizatorami są IV, 
V, VI, Liceum Ogólnokształcące 

11771/09/V/O udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację zada-
nia: „Grupa Rozwoju Zawodowego i In-
terpersonalnego dla Gimnazjalistów „Szu-
kając Siebie” 

11772/09/V/O powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego – w se-
sji letniej 2009r. 

11773/09/V/Mnieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 233/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodwor-
cowej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

11774/09/V/Mokreślenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej na km 27 jako 
działki nr: 129/2, 129/4, 130/2, 185/5, 
przeznaczonej pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę 
publiczną 

11775/09/V/Mokreślenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej na km 26 jako 
działki nr: 119/38, 119/40, przeznaczonej 
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pod budowę sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Za-
chód, a docelowo pod drogę publiczną 

11776/09/V/Mzmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/211/D/08, przedmiotem której jest 
grunt połoŜony w Gdyni przy ul. Przeben-
dowskich 

11777/09/V/Mzatwierdzenia projektu porozumienia oraz 
wyraŜenia zgody ma wydatkowanie środ-
ków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej 
z mocy prawa nieruchomości drogowej 

11778/09/V/Mustalenia wykazu oraz warunków oddania 
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Stoczniowiec” oraz współuŜytkowników 
wieczystych w trybie bezprzetargowym w 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości po-
łoŜonej przy ulicy Bronisława Dembiń-
skiego 

11779/09/V/S wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych oraz pokrycie kosztów udziału w 
konferencji dla pracowników Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2009 roku 

11780/09/V/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 8528/08/V/S dotyczącego 
zabezpieczenia środków na rozliczenie 
kosztów czynszu oraz dostarczanych me-
diów do lokali eksploatowanych przy ul. 
Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, 
Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. T. Wendy 
7/9, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 
44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 
27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwy-
cięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz 
Białostockiej 3 w Gdyni w 2009 roku 

11781/09/V/P dokonania zmian w umowie nr 
KB/171/PON/14/W/2009 zawartej dnia 
24.02.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Klubem Sportowym Niepełno-
sprawnych „START-GDYNIA” 

11782/09/V/U zmiany zarządzenia nr 11021/09/V/U 
dotyczącego rozpoczynającego postępo-
wanie przetargowe na wybór wykonawcy 
dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Gdyni, ul. Cechowa 22” 

11783/09/V/Mźródła finansowania aktu notarialnego 
ustanowienia odrębnej własności lokali 
mieszkalnych połoŜonych przy ul. Orłow-
skiej 4 stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni 

11784/09/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 z na wykonanie 
robót budowlanych obejmujących: kanali-
zację deszczową w ulicy Orłowskiej, Po-
piela i Króla Jana III; parking przy ul. Or-
łowskiej; ulicę Orłowską I etap 

11785/09/V/U akceptacji zmian treści porozumienia dot. 
realizacji umowy nr 
KB/394/UI/72/W/2008 na wykonanie za-
dania: Przebudowa części dachu (z wyjąt-
kiem bloku Ŝywieniowego i sali gimna-
stycznej) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jo-
wisza 60 w Gdyni” w osiach od P4 do L 

11786/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektu dróg 
o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy 
Wiczlino 

11787/09/V/S zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

11788/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na opracowanie 
oceny dokumentacji budowlanej dla Fo-
rum Kultury pod względem ochrony prze-
ciwpoŜarowej 

11789/09/V/S zakupu artykułów malarskich dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

11790/09/V/P dofinansowania wydania foldera-
informatora poświęconego postaci Stefana 
śeromskiego 

11791/09/V/R uchylenia Zarządzenia Nr 5165/08/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lutego 
2008r. w sprawie wprowadzenia regula-
minów organizacyjnych w Rodzinnych 
Domach Dziecka w Gdyni oraz wprowa-
dzenia regulaminów organizacyjnych w 
Rodzinnych Domach Dziecka w Gdyni 

11792/09/V/R akceptacji aneksu Nr 1/2009 do Porozu-
mienia z dnia 29 stycznia 2009r. w spra-
wie realizacji programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 

11793/09/V/R akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

11794/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na dokonanie zmiany ozna-
czenia uŜytków gruntowych na terenie za-
dania inwestycyjnego pn.: „Budowa tym-
czasowej nawierzchni z płyt YOMB 
(50kN) na odcinku ul. Regatowej w Gdy-
ni” 

11795/09/V/S wyraŜenia zgody na wykonanie pomiarów 
ochronnych instalacji elektrycznych w bu-
dynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 o war-
tości do 14.000 EUR 

11796/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa 
oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w 
Gdyni” 

11797/09/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy zada-
nia: „Budowa oświetlenia placu zabaw 
przy ul. Dedala w Gdyni” 

11798/09/V/Mustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
1.220 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków część dziełki 80/3 – przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11799/09/V/P przygotowania projektu graficznego oraz 
druku ksiąŜeczek „Dziecięce zasady jak 
Ŝyć w przyjaźni?” 

11800/09/V/Mzamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
emisję spotu radiowego promującego pro-
gram „Pies w wielkim mieście” 

11801/09/V/O zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
druk 6.000 ulotek tematycznych „Pies w 
wielkim mieście” 

11802/09/V/O zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 
200 sztuk plakatów reklamujących impre-
zę „PomóŜmy razem” 
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11803/09/V/O dofinansowania dla Szkoły Podstawowej 
Nr 21 w Gdyni kosztów wydruku pod-
ręcznika „Policyjna foczka uczy zasad 
bezpieczeństwa” 

11804/09/V/O wyraŜenia zgody na prowadzenie w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 do-
kumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie 
w postaci elektronicznej 

11805/09/V/P pełnienia funkcji inŜyniera Projektu nad 
realizacją i w okresie gwarancji dla zada-
nia inwestycyjnego „Rozbudowa monito-
ringu wizyjnego Miasta Gdyni” 

11806/09/V/P zmiany zarządzenia nr 11425/09/V/P z 
dnia 14.07.2009r. na najem miejsca na 
maszcie antenowym oraz przyłączenia i 
dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Miasta 

11807/09/V/P zmiany zarządzenia nr 11611/09/V/P z 
dnia 04.08.2009 w sprawie najmu miejsca 
na maszcie antenowym oraz przyłączenia i 
dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Miasta 

11808/09/V/P zmiany zarządzenia nr 11610/09/V/P z 
dnia 04.08.2009r. w sprawie najmu miej-
sca na montaŜ urządzeń monitoringu wi-
zyjnego 

11809/09/V/P najmu części powierzchni dachu, elewacji 
budynku i gruntu, na instalację urządzeń 
systemu monitoringu wizyjnego 

11810/09/V/P przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

 
2009-08-25: 

 
11811/09/V/K - ustalenia zasad i terminów sporządzenia 

projektów planów finansowych na 2010 
rok 

11812/09/V/K - zmiany załącznika nr 5 zarządzenia nr 
6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia zasad 
(polityki) rachunkowości w Urzędzie Mia-
sta Gdyni 

11813/09/V/O - dofinansowania organizacji XII Ogólno-
polskiego Konkursu Historyczno – Lite-
rackiego o Zbrodni Katyńskiej 

11814/09/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Działki Leśne „Warszta-
tów dla młodzieŜy w ramach Klubu Gier 
Edukacyjnych” w ramach konkursu dla 
Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach” 

11815/09/V/R - zmiany zarządzenia nr 11758/09/V/R 
dotyczącego udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na dostawę ar-
tykułów biurowych w ramach projektu 
pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna 
Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzę-
dzie Gminy Kosakowo” 

11816/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na zakup 
gaśnic śniegowych dla Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

11817/09/V/S - przeprowadzenia legalizacji urządzeń 
ratowniczych LUKAS Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

11818/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

11819/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytuowa-
nego przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni na rzecz Gdyńskiego Stowarzysze-
nia Integracyjnego „PROMYK” 

11820/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wymianę zniszczonego 
oznakowania na „Wejherowskim” szlaku 
turystyki pieszej 

11821/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
nagranie na nośniku DVX oraz aktualiza-
cję wersji radiowej i telewizyjnej spotu 
„Pies w wielkim mieście” 

11822/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji 
fotograficznej ze Zlotu Wielkich śaglow-
ców w Gdyni 

11823/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 11336/09/V/M 
dotyczącego otwarcia postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego o udzie-
lenie zamówienia publicznego, powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej kwoty 206.000 
EUR, na usługę „Opracowanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
(projektów plastycznych i wykonawczych) 
oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. 
System Identyfikacji Miejskiej” 

11824/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Witomino-Radiostacja festynu z 
okazji 50-lecia Sp-ni Mieszkaniowej „Bał-
tyk” na placu za szkołą 

11825/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie prac z zakresu dotyczącego ak-
tualizacji bazy danych oprogramowania e-
RAN w Wydziale Geodezji 

11826/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/163/PON/6/W/2009 zawartej pomię-
dzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim To-
warzystwem Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Wojewódzki 

11827/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów pro-
wadzących działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie zadań z zakresu działań 
wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy 

11828/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania miasta Gdyni oraz Skarbu Pań-
stwa 

11829/09/V/R - zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „Przebudowa układu drogo-
wego Węzła Św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego 

11830/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wy-
roku sądowego 

11831/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
świadczenie rocznej usługi serwisowej 
oprogramowania Planowanie i Realizacja 
BudŜetu JST 

11832/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie 
publiczne na uruchomienie punktów bez-
przewodowego dostępu do sieci Internet 
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11833/09/V/S - dostawy papieru do drukarek i kseroko-
piarek do 14.000 EUR oraz wyboru ofe-
renta 

11834/09/V/S - wykonania udroŜnienia instalacji c.o. 
przed sezonem grzewczym w budynku 
UMG połoŜonym przy ul. 10 Lutego 24 w 
Gdyni 

11835/09/V/P - organizacji V Międzynarodowego Bien-
nale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej 
EKO BALT – Gdynia 2009 

11836/09/V/P - zorganizowania V Finału akcji „Jestem 
Przyjacielem” Artyści Dzieciom – Gdynia 
PoŜegnanie Lata 

11837/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

11838/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy 
KB/26/MOPS/2008 dotyczącej realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej po-
legającego na prowadzeniu schroniska z 
funkcją interwencyjnego punktu noclego-
wego dla osób w stanie nietrzeźwości i 
upojonych alkoholem przebywających na 
terenie Gdyni 

11839/09/V/P - zapewnienia transportu członkom Stowa-
rzyszenia Gdynian Wysiedlonych na uro-
czystości patriotyczno-religijne w byłym 
obozie Stutthof i w lasach Piaśnicy 

11840/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

11841/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania o zamówie-
nie publiczne na zakup sprzętu kompute-
rowego dla UM Gdyni 

11842/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Centrum Kultury i 
przyjęcia regulaminu konkursu 

11843/09/V/P - promocji medialnej konkursu fotogra-
ficznego „Gdynia pod Ŝaglami” 

11844/09/V/P - zamówienia publicznego na wykonanie 
projektu graficznego, druk plakatów i ulo-
tek informacyjnych dla potrzeb warszta-
tów podróŜniczych realizowanych przez 
organizację pozarządową „Polski Klub 
Przygody” i miasto Gdyni 

11845/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR fundacji „Rokor 1” na 
obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2009” 

11846/09/V/O - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie reklamy typu roll-up 

11847/09/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowa-
dzącego działalność poŜytku publicznego 
na wspieranie zadań z zakresu zajęć opie-
kuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

11848/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla naj-
lepszych tegorocznych maturzystów, ma-
turzystów matury międzynarodowej IB 
oraz okolicznościowego kompletu pióro + 
długopis dla przechodzącego na emeryturę 
dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzie-
Ŝowego 

11849/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜycie znaku gra-
ficznego „Gdynia naturalnie” na potrzeby 
wyprodukowania 5 tysięcy bawełnianych 
toreb ekologicznych przez Thomson Reu-
ters 

11850/09/V/O - ustanowienia regulaminu konkursów na 
najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wy-
niki w nauce oraz najlepszego absolwenta 
szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał 
najwyŜszy wynik na maturze z języka an-
gielskiego 

11851/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wydzieleń geodezyjnych w ramach zada-
nia pn: „Przebudowa ul. Heweliusza w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

11852/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/475/UP/135/W/2008 na wykonanie 
projektu budowy ul. Aragońskiej w Gdyni 

11853/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie 
projektu budowlanego i wykonawczego 
wraz z częścią kosztorysową budowy ka-
nalizacji deszczowej w ulicach śółkiew-
skiego, ks. Miegonia oraz części ul. Mu-
chowskiego w Gdyni 

11854/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/299/UP/79/W/2009 na wykonanie 
projektowo-kosztorysowej budowy kanału 
deszczowego na odcinku od ul. Aragoń-
skiej do ul. Kom. Grudzińskiego w Gdyni 

11855/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/484/UP/97/W/2008 na wykonanie ro-
bót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej” 

11856/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związa-
nych z inwestycją pn: „Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej w Gdyni” 

11857/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/484/UP/97/W/2008 na wykonanie ro-
bót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej” 

11858/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/655/UP/145/W/2008 na wykonanie 
robót na zadaniu pn: „Budowa stadionu 
rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni” 

11859/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją wykonania na-
prawy uszkodzeń węzła Trasy Kwiatkow-
skiego z obwodową 

11860/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót uzupeł-
niających w ramach zadania pn: I etap re-
montu Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w 
Gdyni” 

11861/09/V/U - zmiany treści zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy zada-
nia „Budowa oświetlenia placu zabaw 
przy ul. Dedala w Gdyni” 

11862/09/V/U - akceptacji zmian treści porozumienia z 
dnia 15.07.2009 r. dot. realizacji zadania 
„przebudowa części dachu /z wyjątkiem 
bloku Ŝywieniowego i sali gimnastycznej/ 
ZS nr 15 przy ul. Jowisza 60” w osiach od 
P4 do L 

11863/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie ro-
bót budowlanych obejmujących kanaliza-
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cję deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela 
i Króla Jana III, parking przy ul. Orłow-
skiej oraz ulicę Orłowską – etap I 

11864/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11063/09/V/U w 
sprawie akceptacji treści umowy o przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej sali 
gimnastycznej przy SP nr 18 w Gdyni 

11865/09/V/U - zmiany treści umowy dot. zadania pn. „I 
etap remontu Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 
w Gdyni” 

11866/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicja-
torem o nr. KB/2/UI/2009 na wykonanie 
robót na zadaniu pn. „przebudowa układu 
drogowego wraz z infrastrukturą tech-
niczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowa-
nym w trybie lokalnych inicjatyw inwe-
stycyjnych 

11867/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej oświetlenia ulicy Hewe-
liusza w Gdyni 

11868/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/431/UP/121/W/2008 na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przedłuŜenie drogi gospodarczej, wy-
konanej w ramach budowy Trasy Kwiat-
kowskiego etap III do łącznika pod prze-
jazdem PG1 wraz z wyposaŜeniem tech-
nicznym i kanalizacją sanitarną 

11869/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie oceny stanu 
technicznego budynku kaplicy ZCK przy 
ul. Witomińskiej 76 

11870/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie nadzoru autor-
skiego nad realizacją inwestycji pn: „roz-
budowa ciągu ulicy Unruga pomiędzy 
skrzyŜowaniami z ul. Podgórską i z ul. 
Kuśnierską w Gdyni” 

11871/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11571/09/V/U w 
sprawie wszczęcia postępowania na udzie-
lenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania pn: „Utwardzenie nawierzchni 
płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. 
Zbrojnej oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Jana z Tarnowa” 

11872/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektów za-
miennych dla zadania pn: „Rozbudowa 
Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni” 

 
2009-08-26: 

 
11873/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 

2009 
11874/09/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 rok 2009 

11875/09/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 w 2009 roku 

 
2009-08-27: 

 
11876/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11658/09/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 
2009 r. 

 
2009-09-02: 

 
11877/09/V/P - wprowadzenia zmian do umowy doty-

czącej realizacji zadania publicznego 
„Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 
w Gdyni” 

11878/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10386/V/2009/P 
dotyczącego realizacji projektu Rad 
Dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały 
Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała oj-
czyzna” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

11879/09/V/U - upowaŜnienia Dyrektora Zarządu Dróg i 
Zieleni w Gdyni do wydawania tytułów 
wykonawczych, postanowień i zaświad-
czeń w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni 

11880/09/V/U - upowaŜnienia Kierownika Biura Obsługi 
Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni do wydawania tytułów 
wykonawczych, postanowień i zaświad-
czeń w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni 

11881/09/V/U - rozstrzygnięcia uwag złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w rejonie ulic 
Wileńskiej i Kieleckiej 

11882/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego 

11883/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EURO na rehabilitację 
dla mieszkańców dzielnicy 

11884/09/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyń-
skich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu 
Miasta w Gdyni od firmy „P.H. KAS J. 
Kasperski Sp. J.” z Gdyni w ramach pro-
jektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

11885/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 w 
Gdyni w celu prowadzenia zajęć taneczno 
- ruchowych dla osób niepełnosprawnych i 
seniorów 

11886/09/V/O - zawarcia umowy o dzieło na opracowa-
nie i wydanie skryptu dotyczącego siłowni 
okrętowych w ramach projektu „Dobry 
zawód gwarancją sukcesu” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 

11887/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup godła 
11888/09/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

11889/09/V/M - sprawie ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Stryj-
skiej, przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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11890/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 137/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodwor-
cowej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

11891/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako 
działka nr 186/2, oraz nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej na k.m. 36 jako 
działka nr 186/15 przeznaczonych pod bu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

11892/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego 

11893/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania materiałów promocyjnych-koszulek 
z nadrukiem 

11894/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie 1 100 sztuk drzewców do flag 

11895/09/V/M - wyraŜenia zgody na zakup walizek do 
przewoŜenia korespondencji 

11896/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania znaczków metalowych z okazji 34 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 

11897/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie flag promują-
cych Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych 

11898/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne, powyŜej 14.000 EUR a do 
206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na 
wytycznie oraz oznakowanie ścieŜek ro-
werowych na terenach leśnych przez Nad-
leśnictwo Gdańsk 

11899/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie elementów 
szklanych do ekspozycji wystaw organi-
zowanych przez Miasto 

11900/09/V/M - dokonania zmian w umowie nr 
SK/1222/PON/37-W/2009 zawartej dnia 
01.07.2009r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a AIESEC Polska sp. z o.o. z sie-
dzibą w Markach 

11901/09/V/O - dofinansowania wydania ksiąŜki „Ludzie 
spod znaku Eskulapa” 

11902/09/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany 
treści umowy KB/151/MB/4/W/2008 na 
budowę dwóch budynków mieszkalnych z 
lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w 
Gdyni 

11903/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nierucho-
mości niezabudowanej stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego, połoŜonej przy ul. So-
chaczewskej róg ul. Płockiej 

11904/09/V/M - wykonania remontu pomieszczeń biu-
rowych i korytarza w budynku przy ul. 
Białostockiej 3 w Gdyni z przeznaczeniem 
dla Forum Kultury Sp. z o.o. 

11905/09/V/M - realizacji robót związanych z przygoto-
waniem pomieszczenia na potrzeby wy-
miennikowni zgodnie z wymogami OPEC 

w budynku mieszkalnym z lokalami so-
cjalnymi przy ul. Widnej 10 w Gdyni 

11906/09/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplano-
wanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2009 

11907/09/V/P - przyjęcia treści umowy uŜyczenia ru-
chomych składników majątkowych na po-
trzeby Okręgu Pomorskiego Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej 

11908/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11909/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

11910/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

11911/09/V/S - upowaŜnienia głównego specjalisty w 
Wydziale Architektoniczno – Budowla-
nym 

11912/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10168/09/V/P 
dotyczącego zawarcia porozumienia po-
między Prezydentem Miasta Gdyni a Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w 
sprawie dofinansowania kosztów funkcjo-
nowania Policji na terenie Miasta Gdyni w 
roku 2009 

11913/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości ozna-
czonej na k.m. 21 jako działka nr 231/9 
przeznaczonej pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo 
drogi publicznej w obszarze Gdynia – Za-
chód 

11914/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 
10.12.2001 o najem lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej 
z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 

11915/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 
01.03.2002 o najem lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej 
z Pol-Levant Linie śeglugowe S.A. 

11916/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 
01.03.2002 o najem lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej 
z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A. 

11917/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi szkole-
niowej dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

11918/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej („Kotwi-
ca”) 

11919/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego 

11920/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wy-
roku sądowego 

11921/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni ambasado-
rów państw Grupy Wyszehradzkiej 

11922/09/V/P - ogłoszenia IV edycji konkursu pod na-
zwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 
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11923/09/V/P - wykonania 12 projektów graficznych do 
kalendarza na rok 2010 

11924/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Piękna Dzielnica” 
11925/09/V/S - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielni-

cy” 
11926/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

wymiany dwóch grafik w przenośnych re-
klamach typu roll-up 

11927/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2009 

11928/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K w sprawie ustale-
nia układu wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2009 

11929/09/V/O - Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni dla pracowników gdyńskiej słuŜby 
zdrowia 

11930/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację 
programu „Szkół Otwartych” 

11931/09/V/O - wyraŜenia zgody na zlecenie w trybie 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
wykonania pomiarów hałasu w środowi-
sku 

11932/09/V/O - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki jesień 2009 – zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych” dla Ko-
munalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” i upowaŜnienia do podpisania 
umowy o dotację celową 

11933/09/V/R - zawarcia umowy pomiędzy gminą Gdy-
nia a Reves Aisbl dotyczącej uruchomie-
nia zadań projektu „TQS – Terytorialne 
Standardy Jakości w SSGI /wsparcia spo-
łecznego 

11934/09/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego powyŜej 
206.000 EUR w trybie przetargu nieogra-
niczonego na udzielenie kredytu długo-
terminowego w łącznej wysokości do 
140.000.000 zł z przeznaczeniem na fi-
nansowanie planowanego deficytu budŜe-
towego i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów 

11935/09/V/M - powołania członka rady nadzorczej 
SCVC INVENO sp. z o.o. 

11936/09/V/M - wykonania remontu przewodów komi-
nowych w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Chabrowej 5 w Gdyni 

11937/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11938/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11939/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego poniŜej 
5.150.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej : Zmiana sposobu uŜytkowania 
wraz z przebudową budynku wymienni-
kowni ciepła na potrzeby Placówki opie-
kuńczo- wychowawczej oraz pomieszcze-
nia dla Klubu Seniora .z pomieszczeniami 
towarzyszącymi połoŜonego w Gdyni przy 
ul. Widnej 8 

11940/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 10683/09/V/M 
z 19 maja 2009 r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego wniesionego o wydanie lokalu 
socjalnego przy ul. Dickmana oraz cofnię-
cia powództwa sądowego 

11941/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na 
wykonanie zadania „Budowa ciągu pie-
szo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z 
ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni” 

11942/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę Forum Kultury 
w Gdyni 

11943/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/513/UI/144/W/2009 na wykonanie ro-
bót związanych z inwestycją pn. „Odwod-
nienie działki nr 81/1 przy ul. Górniczej w 
Gdyni” 

11944/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji na robotę budowlaną „Budowa 
ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źró-
dło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w 
Gdyni” 

11945/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie 
łącza sieci internetowej i wyraŜenia zgody 
na wydatkowanie środków finansowych z 
budŜetu miasta 

11946/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie 
łącza sieci internetowej i wyraŜenia zgody 
na wydatkowanie środków finansowych z 
budŜetu miasta 

11947/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umów 
zleceń na wykonanie inwentaryzacji nie-
ruchomości Skarbu Państwa oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego 

11948/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z ty-
tułu utraty wartości nieruchomości – Trasa 
Kwiatkowskiego 

11949/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dotyczącego wypłaty odszkodowania z ty-
tułu utraty wartości nieruchomości – Trasa 
Kwiatkowskiego 

11950/09/V/P - dodruku ulotki przeznaczonej dla gdyń-
skiej młodzieŜy 

11951/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11836/V/2009/P 
w sprawie zorganizowania V finału akcji 
„Jestem Przyjacielem, Artyści Dzieciom – 
Gdynia PoŜegnanie Lata” 

11952/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta 
Gdyni na 34 Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych 

 
2009-09-08: 

 
11953/09/V/P - przeprowadzenia audytu dostępności 

strony internetowej www.gdynia.pl 
11954/09/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu ad-

ministracyjnym) do redagowania 
www.gdynia.pl 

11955/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali bale-
towej w MłodzieŜowym Domu Kultury w 
Gdyni dla Fundacji ,,Gdyński Most Na-
dziei” 

11956/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali lek-
cyjnej w celu spotkań rodziców uczniów 
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niepełnosprawnych w Zespole Szkół Spe-
cjalnych Nr 17 w Gdyni 

11957/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego do 5.150.000 
EUR na wykonanie remontu pomieszczeń 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. świrki i Wigury 14 w Gdyni 

11958/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie utylizacji od-
padów niebezpiecznych z terenu gminne-
go i wewnątrz zabudowań przy ul. Spo-
kojnej 50 w Gdyni 

11959/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie usług sanitar-
no-porządkowych oraz postawienie pięciu 
kontenerów blaszanych przy ul. InŜynier-
skiej 72 w Gdyni 

11960/09/V/M - wykonania placu zabaw w obrębie ulic 
Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni 

11961/09/V/M - wykonania remontu komina w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Dembiń-
skiego 14I w Gdyni 

11962/09/V/M - wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego 
w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

11963/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Węglowej 15 w 
Gdyni 

11964/09/V/M - remontu stropu na strychu w budynku 
mieszkalnym przy ul. Wojewody Wacho-
wiaka 43 w Gdyni 

11965/09/V/M - wykonania rachunku opłacalności re-
montu budynku mieszkalnego gminnego 
przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni 

11966/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej na 
IV piętrze w budynku mieszkalnym przy 
ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

11967/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
2/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej budyn-
ku przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni 

11968/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
1/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej budyn-
ku przy ul. Świeckiej 4 w Gdy 

11969/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

11970/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. Wojewody Wachowiaka 9 ABC w 
Gdyni 

11971/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego poniŜej 
5.515.000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowę Ośrodka Hipo-
terapeutycznego przy ul. Spółdzielczej 

11972/09/V/M - zmiany terminu umowy nr 
SK.863/MB/25-W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na remont Hali Targowej 
przy ul. Wójta Radtkego 

11973/09/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-

storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji robót budowlanych polegających na 
budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego 
przy ul. Spółdzielczej 

11974/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę klimatyza-
cji w budynku UMG 

11975/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkole-
nia okresowego BHP dla osób kierujących 
pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie 
Miasta Gdyni 

11976/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup części za-
miennych oraz usługi serwisowej do kse-
rokopiarki Canon 

11977/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 do umowy 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

11978/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

11979/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
druk zaproszeń na imprezy towarzyszące 
34. Festiwalowi Polskich Filmów Fabu-
larnych 

11980/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 
EUR, na wykonanie przez Axel Springer 
wydawcę Newsweeka usług promocyj-
nych, w ramach projektu Newsweek Me-
eting Point Polska- Szwecja 

11981/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację wyda-
rzenia „Kulinarny Weekend Gdyni” pro-
mującego projekt „Szlak Kulinarny Gdy-
ni” 

11982/09/V/M - podpisania aneksu do umowy zawartej 
w dniu 3 czerwca 2009 roku pomiędzy 
Gminą Gdynia a spółką śywiec SprzedaŜ i 
Dystrybucja 

11983/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania porozumie-
nia nr 5/WTZ/2009 z Sopotem , miastem 
na prawach powiatu, w sprawie pokrywa-
nia przez Sopot kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii 
zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy 
ul. Hallera 31 A 

11984/09/V/R - rozszerzenia składu Rady Naukowej 
Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego 

11985/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie opracowania eksperckiego w 
zakresie propozycji zabudowy terenu in-
westycyjnego lotniska Gdynia – Kosako-
wo obiektami kubaturowymi, związanymi 
bezpośrednio z funkcjonowaniem lotniska 
wraz z obiektami infrastruktury Miasta, 
zapewniającymi dostęp do terenu lotniska, 
z uwzględnieniem organizacji festiwalu 
muzycznego 

11986/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie dwu-
dniowego szkolenia stacjonarnego nt: 
„Dyscyplina finansów publicznych teoria i 
praktyka” dla pracowników Urzędu Mia-
sta Gdyni i Urzędu Gminy Kosakowo ra-
mach projektu pn: ”Efektywny Samorząd-
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Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta 
Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” 

11987/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

11988/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, monta-
Ŝu i demontaŜu transparentów w kształcie 
Ŝagla oraz bramownic promujących 34. 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

11989/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14000 EUR, na wykonanie oraz 
montaŜ jednej tablicy z dibonu 

11990/09/V/U - zamówienia wykonania druku ksiąŜki z 
artykułami z konferencji nauko-
wej„Modernizm w Europie – modernizm 
w Gdyni. Architektura lat międzywojen-
nych i jej ochrona” w angielskiej wersji 
językowej 

11991/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – 
bankietu dla gości konferencji „Moder-
nizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura I poł. XX w. i jej ochrona” 

11992/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – 
obiadów dla gości konferencji „Moder-
nizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura I poł. XX w. i jej ochrona” 

11993/09/V/U - zamówienia noclegów dla gości konfe-
rencji naukowej „Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura I poł. 
XX w. i jej ochrona” 

11994/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na konserwację plotera 
w Wydziale Geodezji 

11995/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego 
zadania inwestycyjnego „Ciąg pieszo 
jezdny łączący ulice Źródło Marii z ul. 
Gryfa Pomorskiego” 

11996/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na realizację progów zwal-
niających w ulicy Orłowskiej 

11997/09/V/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
wypowiedzeniem umowy nr 
574/MG/3119-W/2009 na wykonanie wy-
cen nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
UM Gdyni – zadanie 9 

11998/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wynajem powierzchni reklamowej, z oka-
zji IX Mi ędzynarodowego Forum Gospo-
darczego Gdynia 2009 

11999/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
produkcję 2000 sztuk kopii płyty CD z 
materiałem reklamowym filmu „Miasto z 
morza” wraz z opakowaniem 

12000/09/V/M - udzielenia zamówienia na emisję w TVP 
Ogólnopolskiej reklamy promującej Gdy-
nię z okazji 34. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych 

12001/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie komentarza lektor-
skiego do filmu reklamującego Gdynię 

12002/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na umieszczenie reklamy Gdyni z 
okazji IX Międzynarodowego Forum Go-
spodarczego w miesięczniku FORBES 

12003/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/165/PON/8/W/2009 zawartej dnia 
26.02.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta 

Gdyni a Polskim Towarzystwem Laryn-
gektomowanych Pomorski Oddział Rejo-
nowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni 

12004/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
druk ulotek informacyjnych „Gdynia stu-
dentom” 

12005/09/V/P - promocji gminy Gdynia i 34 FPFF 
12006/09/V/P - organizacji spotkania inaugurującego 34 

FPFF w Gdyni 
12007/09/V/P - oprawy spotkania inaugurującego 34 

FPFF w Gdyni 
12008/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację zajęć świetlicowych dla dzieci 
i młodzieŜy z dzielnicy Gdynia Karwiny 

12009/09/V/U - dokonania płatności za przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej parkomatów za-
silanych energią elektryczną w Gdyni 

12010/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie ro-
bót budowlanych obejmujących kanaliza-
cję deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela 
i Króla Jana III, parking przy ul. Orłow-
skiej oraz ulicę Orłowską – etap I 

12011/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zmienione-
go zakresu inwestycji polegającej na bu-
dowie ulicy Okrzei wraz z odwodnieniem 
w ramach przebudowy skrzyŜowania ulic 
Morskiej i Okrzei w Gdyni” 

12012/09/V/U - wyniku postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wyko-
nanie zadania: „Utwardzenie nawierzchni 
płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. 
Zbrojnej oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni” 

12013/09/V/U - sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji zadania: „Utwardzenie 
nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z 
Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa ka-
nalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa 
w Gdyni” 

12014/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektu kon-
cepcyjnego budowy parkingu przy ul. Ka-
zimierza Górskiego w Gdyni 

12015/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie projektu bu-
dowy oświetlenia ulicy Metalowej w 
Gdyni 

12016/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego budowy scho-
dów terenowych przy ul. Orląt Lwowskich 
w Gdyni 

12017/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty 
prasy specjalistycznej dla UM Gdyni w 
2009 r. 

12018/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wyko-
nanie usług kominiarskich dla UM Gdyni 
w 2009 r. 

 
2009-09-10: 



31 
 

 
12019/09/V/P - zorganizowania wystawy „ARTYŚCI 

Portrety ostatniego stulecia” 
12020/09/V/P - zorganizowania koncertu „Cztery Tenory 

i Diva” w dniu 17 września 2009 r. 
12021/09/V/P - transportu dzieci na seanse filmowe 
12022/09/V/M - udzielenia zamówień, do kwoty 14.000 

EUR, na przygotowanie projektu sceno-
grafii i wykonanie scenografii imprez to-
warzyszących 34. Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [215] – 26.08.2009. – r. Bogdan KrzyŜankowski – w 

sprawie informacji nt. SOW i Ośrodka Adopcyjnego 
– odpowiedź 09.09.09. 

2. [216] – 26.08.2009. – r. Bogdan KrzyŜankowski – w 
sprawie prokuratorskiego wystąpienia po umorzeniu 
sprawy 3DS/08 z 15 maja 2008 r. – odpowiedź 
09.09.09. 

3. [217] - 26.08.2009. – r. Marcin Horała – w sprawie 
aktualnego stanu i planów inwestycyjnych odnośnie 
miejskich placów zabaw - odpowiedź 15.09.09. 

4. [218] – 14.09.2009. – r. Ireneusz Bekisz – w sprawie 
utwardzenia dróg ul. Olgierda i śniwnej. 

5. [219] – 14.09.2009. – r. Ireneusz Bekisz – w sprawie 
przełoŜenia trylinki na ul. Miętowej. 

_________________________________________ 
 

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: 
23.09., godz. 15.30 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 29.09., godz. 17.00 
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji: 29.09., godz. 15.30, s. 104  
Komisja Statutowa: 21.09., godz. 15.00 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 29.09., godz. 
16.00 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  

_____________________________________________ 


