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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 11 lutego: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Sprawozdanie z działalności StraŜy PoŜarnej za 

rok 2009r. 
2. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą se-

sję RMG -  druki:  4.1;  4.10. 
3. Przyjęcie protokołu z dnia 21 stycznia 2010r. 
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
5. Spotkanie z radami dzielnic: Cisowa, Chylonia, 

Pustki Cisowskie-Demptowo. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdyni 
p.Krzysztof Markiewicz przedstawił Komisji sprawozda-
nie z działalności PSP za rok 2009. Oprócz typowych 
działań, takich jak: likwidacja skutków zagroŜeń i gasze-
nie poŜarów Komenda PSP realizowała w 2009 zadanie 
polegające na kontynuacji modernizacji budynku PSP, , 
przeprowadziła  kolejną edycję programu edukacyjnego 
„Bezpieczne Ŝycie” w 7 szkołach podstawowych oraz 
akcję informacyjną skierowana do mieszkańców „Tlenek 
węgla-cichy zabójca”. Komenda PSP w roku 2009 pozy-
skała 3 nowe specjalistyczne samochody. Gdyńska Ko-
menda PSP jest jednostką wiodącą w procesie integracji 
słuŜb ratowniczych poprzez organizację Miejskiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Gdyńska Ko-
menda PSP rok budŜetowy 2009 zakończyła bez zobo-
wiązań finansowych.  
Radna Joanna Chacuk zapytała, jak sytuacja ekonomicz-
na w kraju wpłynęła na sytuację PSP. 
Komendant K.Markiewicz odpowiedział, Ŝe budŜet dla 
PSP na rok 2009 był tylko  
o 1% mniejszy niŜ w roku poprzednim. Ponadto udało się 
zaoszczędzić trochę środków w przetargach rozstrzygnię-
tych na korzystniejszych warunkach i tym sposobem 
zakończono rok budŜetowy bez zobowiązań finanso-
wych. 
Radny Andrzej Bień poprosił o wyjaśnienie róŜnicy 
między  pojęciami „opinia” i „decyzja”. Pan Komendant 
wyjaśnił, iŜ dla niektórych instytucji i obiektów wymaga-
na jest do prowadzenia działalności pozytywna opinii 
StraŜy PoŜarnej. JeŜeli stwierdzone zostaną jakieś nie-

prawidłowości, to wydawana jest decyzja, co i jak naleŜy 
zmienić, aby uzyskać pozytywną opinię. 
Przewodniczący Komisji podziękował pracownikom 
Komendy PSP za spotkanie. Szczegółowe sprawozdanie 
zostało dołączone do protokołu. 
Ad. 2 
Skarbnik Miasta – p. Krzysztof Szałucki przedstawił 
następujące projekty uchwał: 
– druk 4.1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/845 
w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 
Radny Marcin Horała poprosił o wyjaśnienie, czym jest 
podyktowana konieczność zwiększenia kapitału zakła-
dowego Agencji Rozwoju Gdyni o 800.000 zł. 
Skarbnik - p. K.Szałucki wyjaśnił, iŜ Spółka spełniając 
swoje zadania nie generuje na razie zysków. Koszty były 
częściowo regulowane środkami pochodzącymi z kapita-
łu zakładowego i stąd konieczność uzupełnienia go. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  3/0/3 
– druk 4.10 w sprawie przejęcia na własność Gminy 
Miasta Gdyni pojazdów usuniętych z dróg na terenie 
Gdyni, 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Radny Mariusz Bzdęga zgłosił wniosek o zaopiniowa-
nie projektu uchwały druk 4.11, w sprawie ustalenia na 
terenie Miasta Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego  
-  który nie był ujęty w porządku obrad Komisji. Radny 
M.Bzdęga zwrócił uwagę na znaczenie edukacyjne i 
zdrowotne zapisów tej uchwały. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie (5/0/0).  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Ad. 3  
Protokół z dnia 21 stycznia br. przyjęto bez uwag, wynik 
głosowania 4/0/0. 
Ad. 5 
RDZ  Chylonia 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia – p.Marek 
Dąbkowski zaprezentował najwaŜniejsze kierunki działań 
Rady Dzielnicy. Plan Finansowy , który realizują, jest 
urozmaicony tak, aby dotyczył wielu dziedzin Ŝycia 
społecznego.  Radni tej dzielnicy przeciwni są przezna-
czaniu środków będących w dyspozycji Rady na „duŜe” 
zadania  inwestycyjne, bo te zadania powinno realizować 
Miasto. Dzielnica przeznacza „swoje” środki na:  

o obiekty sportowe – 
za bardzo waŜne zadanie uwaŜają budowę oraz rewitali-
zację obiektów sportowych, aby młodzieŜ miała gdzie 
spędzać czas wolny; 

o zajęcia sportowe –  
Rada Dzielnicy dofinansowuje popołudniowe zajęcia 
sportowe w szkołach, ponadto R.Dz. przyczyniła się do 
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udostępnienia mieszkańcom boisk sportowych w godzi-
nach popołudniowych; 

o pomoc społeczna – 
współpracują z MOPS-em i DOPS-em organizując co 
roku Wigilię lub paczki świąteczne dla osób potrzebują-
cych wsparcia; zorganizowali Klub Seniora, który w tej 
chwili działa w strukturze CAS; 

o kultura i integracja społeczności lokalnej  - 
co roku organizowane są festyny dla mieszkańców Parku 
Kilońskim. 
Współpracę z wydziałami UMG Przewodniczący uznał 
za satysfakcjonującą, poza Wydziałem InŜynierii Ruchu, 
skąd trudno jest uzyskać odpowiedź na pisma.  
Rada Dzielnicy Chylonia startowała w 6 konkursach. 
Rada popiera ideę konkursów dla rad dzielnic, ale jest 
zwolennikiem zwiększenia puli środków na 1 mieszkań-
ca. 
RDz Cisowa  
Przewodnicząca Zarządu p.Jadwiga Stefaniszyn przed-
stawiła działalność Rady Dzielnicy. Zwróciła uwagę na 
to, Ŝe jest to dzielnica ludzi starszych. Rada współpracuje 
z Caritasem na ul.Jęczmiennej, gdzie skierowali środki na 
rehabilitację mieszkańców dzielnicy. Członkowie Rady 
zauwaŜają potrzebę wybudowania obiektu dla młodzieŜy, 
gdzie mogliby się spotykać, spędzać czas wolny.  
Rada Dzielnicy Cisowa startowała w konkursie „Piękna 
dzielnica” przedstawiając projekt „Mostek na Strudze 
Cisowskiej”, ale nie udało się otrzymać dofinansowania. 
Przewodnicząca dając wyraz rozczarowaniu poprosiła  
o przekazanie wniosku do Komisji konkursowej, aby w 
składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele rad dzielnic. 
Za duŜy sukces został uznany projekt realizowany we 
współpracy z Radą Dzielnicy Chylonia pn. „Święto ulicy 
Chylońskiej”. 
W dziedzinie współpracy z Urzędem Miasta i jednostka-
mi  pozytywnie oceniają relacje z ZDiZ, a negatywnie z 
Wydziałem InŜynierii Ruchu. 
RDZ Pustki Cisowskie-Demptowo 
Przewodnicząca – p.Anna Kamińska omawiając działal-
ność R,DZ. Pustki Cisowskie-Demptowo zwróciła uwagę 
współpracę z SP nr 16 na ul.Chabrowej, 2 przedszkolami, 
Domem Pomocy Społecznej na ul.Pawiej oraz parafią. 
Do spektakularnych osiągnięć Rady Dzielnicy zalicza 
przekonanie władz Miasta i doprowadzenie do wykona-
nia remontu ul.Pawiej oraz trwającą juŜ budowę ekranów 
akustycznych przy obwodnicy Trójmiasta wzdłuŜ dziel-
nicy Pustki z jednej strony i dzielnicy Demptowo - z 
drugiej. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad obiecała 
zakończenie budowy w roku 2011. 
DuŜym problemem  jest ulica Kartuska – konieczne jest 
tu zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza na odcinku od 
skrzyŜowania z ul.Swarzewską i ul. Jaskółczą, do skrzy-
Ŝowania z ul.Morską. Przewodnicząca zaproponowała, 
aby razem z Radą Dzielnicy Chylonia wystąpić z wnio-
skiem w tej sprawie do Wydziału InŜynierii Ruchu. Dru-
gim problemem jest skrzyŜowanie ulic Chabrowa-
Jaskółcza, które stanowi wjazd do Gdyni z kierunku 
Koleczkowo. 
W sprawie współpracy z Urzędem p. A.Kamińska zwró-
ciła uwagę, Ŝe Wydział Architektury przedstawicieli rad 
dzielnic przyjmuje w wyznaczonych godzinach, tak, jak 
interesantów – a tak być nie powinno. Zdarzyło się niepo-
rozumienie z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz 
ZDiZ. 
W związku z konkursami dla rad dzielnic pani 
A.Kamińska wystąpiła z wnioskiem, aby Komisje przed-
stawiały na piśmie uzasadnienie odrzucenia projektów 
konkursowych. Wiele projektów zostało albo odrzuco-

nych, albo nisko ocenionych, a rady dzielnic chcą znać 
powody, po to, aby następnym razem nie popełnić błę-
dów. Wniosek został poparty przez pozostałych przed-
stawicieli rad dzielnic. Pani Przewodnicząca zwróciła 
takŜe uwagę zebranych na niską frekwencję w ostatnich 
wyborach do rad dzielnic i zasugerowała konieczność 
znalezienia  jakichś działań mających na celu  oŜywienie 
ruchu samorządowego 
Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – S.Borski podziękował wszystkim 
przedstawicielom rad dzielnic za udział w spotkaniu 
zobowiązując się do przekazania Prezydentowi Miasta 
wniosków i uwag. 
Ad. 6 
Kolejne posiedzenie Komisji – 18 lutego 2010. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 18 lutego: 
 
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący komisji  
Bartosz Bartoszewicz, który przywitał członków komisji 
oraz stwierdził kworum. 
Gośćmi Komisji byli pracownicy Wydziału InŜynierii 
Ruchu Urzędu Miasta Gdyni: Naczelnik – p.Jacek 
Oskarbski oraz inspektorzy: p.Anna Hellich i p.Rafał 
Lipiński. 
Tematem spotkania było kilka problemów zgłoszonych 
wcześniej przez członków Komisji. 
Pierwszy problem /zgłoszony przez radnego M.Horałę/: 
- jak zwiększyć płynność i bezpieczeństwo ruchu na 
skrzyŜowaniu ulic Kartuskiej, Swarzewskiej i Jaskółczej 
– /problem ten sygnalizowały takŜe rady dzielnic z tego 
okręgu/ 
Pan J.Oskarbski stwierdził, Ŝe skrzyŜowanie to wymaga 
modernizacji, poniewaŜ jest to stary układ drogowy nie 
spełniający obecnych standardów bezpieczeństwa. Kon-
cepcja przebudowy jest przygotowana, wymaga tylko 
decyzji władz miasta i zabezpieczenia odpowiednich 
środków finansowych na realizację. Podobna sytuacja 
dotyczy skrzyŜowania ulic Chabrowa-Jaskółcza. 
Kolejny problem zgłosiła radna Ewa Krym. Sprawa 
dotyczy skrzyŜowania ulic Swarzewska-Morska-Wiejska. 
SkrzyŜowanie to zagraŜa bezpieczeństwu ruchu i naleŜa-
łoby je przebudować lub co najmniej nieco poprawić. Pan 
J.Oskarbski wyjaśnił, Ŝe Wydział InŜynierii zamierza 
wydzielić tam lewoskręty, Ŝeby poprawić  widoczność i 
płynność ruchu. Oznakowanie pasów jest niejednoznacz-
ne. Podobnych zmian wymaga teŜ następne skrzyŜowanie 
w kierunku Rumi, tj. Morska-Kartuska. Oba te punkty 
wymagają decyzji i podjęcia działań przez władze Mia-
sta. Radny Marcin Horała zwrócił uwagę, Ŝe nieuporząd-
kowany jest obszar Swarzewska-Morska. Brak jest tam 
wyznaczonej przestrzeni dla pieszych i brakuje teŜ oświe-
tlenia. Pan J.Oskarbski przyznał rację i zasugerował , Ŝe 
Wydział InŜynierii wystąpi z wnioskiem do Zarządu 
Dróg i Zieleni  o wydzielenie chodnika dla pieszych na 
tym obszarze. 
Radny M.Horała zwrócił uwagę na problem zgłoszony 
przez rady dzielnic; chodzi o parkowanie na ul.Kartuskiej 
na odcinku od ul.Morskiej do Placu Dworcowego. Pan 
J.Oskarbski potwierdził, Ŝe tu jest problem z parkowa-
niem, jest bardzo wąsko, a jeszcze będzie ścieŜka rowe-
rowa. Rejon ten wymaga kompleksowego zagospodaro-
wania. 
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Radna Ewa Krym zapytała, czy moŜliwe jest, aby ulicę 
Krzywą ustanowić ulicą jednokierunkową. Pan Rafał 
Lipiński odpowiedział, Ŝe na pewnym odcinku – tak. Są 
juŜ przygotowane warunki na zrobienie koncepcji, więc 
Wydział InŜynierii moŜe to zadanie zlecić juŜ Zarządowi 
Dróg do realizacji. Za zagraŜające bezpieczeństwu 
p.E.Krym uwaŜa 2 przejścia dla pieszych na ul.Morskiej: 
na wysokości szkół SP40 i SP31. Oba powinny być 
przejściami 1-etapowymi. Naczelnik – p.J.Oskarbski 
poinformował, Ŝe wcześniej ruszyła juz procedura do 
wprowadzenia tej zmiany i prawdopodobnie wiosną 
będzie wykonana. 
Radna Joanna Chacuk przypomniała o sprawie wprowa-
dzenia na ul.Bohaterów Starówki Warszawskiej ruchu 
jednokierunkowego. Pan J.Oskarbski poinformował, Ŝe 
sprawa była uruchomiona przez Wydział w kwietniu 
2009 roku, ale utknęła na etapie uzgodnień z ZDiZ-em. 
Trzeba ZDiZ przypomnieć ten temat. Joanna Chacuk 
poprosiła równieŜ o ustawienie znaku zakazu parkowania 
na rogu ul.Cylkowskiego i Powst.Wielkopolskiego, gdzie 
samochody tak parkują, Ŝe autobusy ZKM nie są  w 
stanie przejechać. Pan J.Oskarbski obiecał, Ŝe sprawdzi 
jak moŜna ten problem rozwiązać. 
Radny Andrzej Bień poprosił p.J.Oskarbskiego o podsu-
mowanie zmian organizacji ruchu w dzielnicy Działki 
Leśne – rejon ulic Kwidzyńskiej i Olsztyńskiej.  Sytuacja 
uległa poprawie, chociaŜby dlatego, Ŝe nowy  przystanek 
autobusowy wymusił ruch 1-kierunkowy na Olsztyńskiej, 
a przy okazji mieszkańcy zyskali kilka miejsc parkingo-
wych. Rada dzielnicy występowała z wnioskiem, aby 
część ul.Kwidzyńskiej ustanowić ulicą jednokierunkową, 
ale najpierw ZDiZ musiałby wygospodarować gdzie 
indziej miejsca parkingowe. W tej sprawie Wydział 
wystąpił juŜ do ZDiZ. 
Przewodniczący obrad B.Bartoszewicz poprosił o przed-
stawienie zamierzeń dotyczących zmian organizacji 
ruchu na Kamiennej Górze i  w Orłowie. Pan Naczelnik 
wyjaśnił, Ŝe na Kamiennej Górze temat będzie rozpatry-
wany po wprowadzeniu  tam  Strefy Płatnego Parkowa-
nia, bo wtedy sytuacja się zmieni i dopiero w nowych 
warunkach przystąpi się do przeanalizowania moŜliwości 
zmian organizacji ruchu. W Orłowie zgłaszane były 
kłopoty z parkowaniem na ul.Olchowej, która znajduje 
się w pobliŜu CH KLIF. Rada dzielnicy pozytywnie 
zaopiniowała pomysł zmiany ulicy Olchowej na 1-
kierunkową. Podobny pomysł był w okolicy 
Pl.Górnośląskiego - chodzi o ulice: InŜynierska-
Bytomska-Wrocławska, ale policja i ZDiZ negatywnie 
zaopiniowali tę koncepcję jako całość. Tylko ulica By-
tomska uzyskała opinię pozytywną, i w najbliŜszych 
tygodniach ZDiZ przystąpi do realizacji zadania. 
Radny Andrzej Bień zgłosił podobny problem z ulicą 
Krasickiego na Kamiennej Górze. PołoŜona tam szkoła 
powoduje dodatkowe utrudnienia z parkowaniem, 
zwłaszcza w okresie spotkań z rodzicami. A.Bień w 
imieniu mieszkańców spytał o moŜliwość przekwalifi-
kowania tej ulicy na 1-kierunkową, zwłaszcza, Ŝe kiedyś 
tak było. Pan Naczelnik obiecał, Ŝe Wydział zajmie się 
tym problemem i sprawdzi, czy jest to moŜliwe. Radny 
A.Bień poruszył takŜe temat  ruchu cięŜkiego na ulicy 
Władysława IV i 10 Lutego, który nie powinien odbywać 
się przez  centrum miasta, tym bardziej , Ŝe Gdynia ma 
obecnie juz takie moŜliwości, aby odbywało się to esta-
kadą i obwodową /pismo A.B. do Wydziału InŜynierii z 
września 2009/. Pan J.Oskarbski odpowiedział, Ŝe czę-
ściowe ograniczenia obowiązują na ulicy 3 Maja i 
Pl.Konstytucji, ale rozszerzenie tych ograniczeń na całe 
centrum miasta to duŜy projekt wymagający na dodatek 

wielu konsultacji. Opracowanie koncepcji ograniczenia 
transportu cięŜkiego w śródmieściu jest w planach władz 
miasta. 
Radna E.Krym zapytała o moŜliwość poszerzenia ulicy 
Nauczycielskiej na Witominie. Samochody parkują po 
obu stronach, więc trudno tamtędy przejechać. Pan 
J.Oskarbski powiedział, Ŝe były juŜ jakieś rozmowy na 
ten temat, były problemy z przekazaniem prywatnych 
działek, ale sprawdzi dokładnie, czy jest to obecnie moŜ-
liwe. 
Radny M.Horała poprosił o informację, czy moŜliwe jest 
uporządkowanie przejścia dla pieszych przy Kościele 
Św.Mikołaja na ul.Opata Hackiego. Pan Oskarbski za-
pewnił, Ŝe wiosną tego roku zostanie zlecone do ZDiZ 
zamontowanie barierek. W tym rejonie będzie równieŜ 
budowana ścieŜka rowerowa.  
Radni zapytali o kolejne plany dotyczące ścieŜek. Pan 
Rafał Lipiński poinformował, Ŝe harmonogram budowy 
ścieŜek rowerowych w najbliŜszym czasie przewiduje: 

1. drogę rowerową wzdłuŜ Al.Zwycięstwa od 
Al.Piłsudskiego do ul.Redłowskiej – realizacja 
2010r., 

2. drogę rowerową wzdłuŜ ul.Unruga od 
ul.Kwiatkowskiego do ul.Puckiej  – realizacja 
2010r., 

3. drogę rowerową wzdłuŜ ul.Puckiej od 
ul.Czernickiego do ul.Kartuskiej – realizacja 
2010r., 

4. drogę rowerową wzdłuŜ Estakady Kwiatkow-
skiego od ul.J.Wiśniewskiego do ul.Unruga – 
realizacja 2011r. 

W kolejnych planach jest ścieŜka wzdłuŜ Bosmań-
skiej i wzdłuŜ bulwaru nadmorskiego, gdzie obecny 
ciąg pieszo-rowerowy będzie tylko dla pieszych, a 
dla rowerzystów będzie zrobiona dodatkowa ścieŜ-
ka. Planuje się równieŜ w Redłowie , Orłowie, Dą-
browie, ale napotyka się na pewne trudności, np. 
własnościowe. 
Radny A.Bień poprosił o informację nt. inwestycji 
przy Al.Piłsudskiego od   Tetmajera do Bulwaru 
Nadmorskiego. Pan Oskarbski obiecał sprawdzić to 
w najbliŜszych dniach. 
Radny Mariusz Bzdęga zapytał, czy jest moŜliwość  
poprawienia ronda na Sokółce przy pętli autobuso-
wej, poniewaŜ autobusy mają problem z wyjazdem – 
jest zbyt wąsko. Takie jest stanowisko ZKM. Pan 
J.Oskarbski twierdzi, Ŝe najpierw powstało rondo, a 
dopiero potem pętla autobusowa i stąd pewnie ten 
problem, ale firma Hossa poprawiła parametry ronda 
i jest lepiej. Radny M.Bzdęga poprosił, aby Wydział 
InŜynierii upewnił się w ZKM, czy kierowcy juŜ się 
nie skarŜą. 
Przewodniczący obrad Bartosz Bartoszewicz po-
dziękował pracownikom Wydziału InŜynierii za 
przybycie. 

Ad. 6 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji – 18 marca 2010. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 3 
marca: 
 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w OPEC, gdzie 
zapoznała się z zakresem działania firmy oraz jej planami 
na przyszłość. 
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OPEC istnieje od 49 lat i przez cały ten czas dostarcza 
ciepło dla mieszkańców Gdyni. Członkowie komisji 
obejrzeli prezentację na temat historii firmy, planów 
rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej, strategii energety-
ki na lata 2007-2025; omawiano równieŜ kierunki i moŜ-
liwości uciepłownienia Gdyni Zachód. 
Dyr. Jan Klawitter omawiał równieŜ zagadnienia związa-
ne z termorenowacją gdyńskiej sieci ciepłowniczej.  
W 2010 r. w Gdyni do miejskiej sieci ciepłowniczej 
podłączonych zostanie ok. 60 obiektów. 
Następne posiedzenie – 17 marca, godz. 2010 r. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 16 marca: 
 
Porządek: 

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

nia, 
3. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą se-

sję. 
4. Zaopiniowanie kandydatur do Nagrody Prezy-

denta z okazji Dnia Bibliotekarza, 
5. Zaopiniowanie kandydatur do Nagrody Prezy-

denta z okazji Dnia Teatru, 
6. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmian w budŜecie miasta na 2010 rok (aneks nr 1) – 
projekt przedstawił skarbnik Miasta informując, Ŝe pro-
jekt jest skutkiem zmian powstałych w okresie między 
zatwierdzeniem budŜetu a dniem dzisiejszym. 
Opinia pozytywna – 4/0/0 
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie (4.6.) – 
projekt zreferował Miejski Konserwator Zabytków, 
R.Hirsch. Rozpatrzono wszystkie wnioski, które wpłynę-
ły do 10 stycznia, uwzględniono 21 z nich (1 odrzucono 
ze względów formalnych). Rozdysponowana w ten spo-
sób została cała tegoroczna dotacja. 
Opinia pozytywna – 5/0/0 
- zaopiniowania zmian w składzie Rady Muzeum Miasta 
Gdyni - Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 
rekomendacji pani Renacie Wierzchołowskiej. Zmiana ta 
wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta Gdyni. 
Opinia pozytywna – 5/0/0 
Ad. 4 
Kandydatury przedstawiła p. Violetta Trela, dyrektor 
MBP. W tym roku przypada 75-lecie gdyńskiej bibliote-
ki.  
Komisja zaakceptowała następujące kandydatury: 
Miejska Biblioteka Publiczna – Łukasz Kosik, Aleksan-
dra Ordowska, Halina Szalwińska, Alicja Binkowska, 
Agnieszka Licznerska, Urszula Radlak, Anna Bojczuk, 
Teresa Arendt. 
Biblioteka Główna AMW i Biblioteka Główna Akademii 
Morskiej – kandydatury zaprezentował przedstawiciel 
Wydziału Kultury. Komisja zaakceptowała następujących 
kandydatów: 
BG AMW – Beata Podedworna, 
BG AM – Zdzisława Bardo. 
Wynik głosowania nad wszystkimi kandydaturami – 
3/2/0. 

Komisja jednogłośnie wnioskowała o zwiększenie liczby 
kandydatur z 8 do 10. 
Ad. 5 
Komisja rekomendowała następujące kandydatury do 
Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Teatru: 

1. Małgorzata Talarczyk (Teatr Miejski) 
2. Stefan IŜyłowski (TM), 
3. Beata Buczek-śarnecka (TM), 
4. Marek Richter (Teatr Muzyczny), 
5. Urszula Bańka (Teatr Muzyczny), 
6. Joanna Roszczyk-Ostrowska (Teatr Muzycz-

ny). 
PowyŜsze kandydatury komisja zaopiniowała pozytywnie 
– 4/0/0. 
Ad. 6 
Termin spotkania nad absolutorium za 2009 – 24.03., 
godz. 10.50. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 17 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-
Ŝonego przez Irenę i Zenona Gajdów dotyczą-
cego uchwały nr XXXIX/858/10 rady Miasta 
Gdyni z 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Chwarz-
no Wiczlino w Gdyni rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni, 

opinia pozytywna – 8/0/0 
3. oddania w trybie bezprzetargowym w uŜytko-

wanie wieczyste działki gruntu połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Buraczanej 5, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Wielkopolskiej, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
5. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Spokojnej – Leśnej, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
6. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 

własność Gminy Miasta Gdyni działek drogo-
wych przy ul. Sportowej, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 

własność Gdyni miasta na prawach powiatu, 
nieruchomości połoŜonych w pasie ul. Stryj-
skiej, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
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8. wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowanych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. Hutniczej w 
formie przetargu ustnego ograniczonego do 
właściciela i uŜytkownika wieczystego nieru-
chomości sąsiednich, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie przetar-

gu ustnego nieograniczonego, zabudowanej 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Le-
gionów 121, stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
10. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Kwa-

dratowej w Gdyni, 
opinia pozytywna – 7/0/0 

11. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Fran-
ciszka Sokoła w Gdyni, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
1. zmiany Uchwały Rady Miasta Nr 

XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2010, 

opinia pozytywna – 4/0/1 
2. skargi z dnia 16 lutego 2010 roku złoŜonej 

przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w 
Gdańsku na uchwałę nr XXXIV/764/09 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – od-
cinek południowy, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
3. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Katarzynę Dobkowską dotyczą-
cego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej 
i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
4. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Danutę Dobkowską dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
5. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Annę i Mirosława Chabowskich 
dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy 
Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
6. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Sylwię Olejniczak dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i 
tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 7/0/0 

7. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-
Ŝonego przez Joannę Rychlik-Król i Rafała 
Króla dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 ro-
ku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dziel-
nicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy 
Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
8. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Ewę i Mieczysława Lodańskich 
dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy 
Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
9. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Kazimierza Nawracałę dotyczą-
cego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej 
i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 6/0/1 
10. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Ewę i Cezarego Lasków dotyczą-
cego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej 
i tzw. Wielkiej Roli, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
11. wezwania do usunięcia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez mieszkańców ulicy Wiczlińskiej 
dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy 
Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. 

opinia pozytywna – 6/0/1 
12. wezwania do usuniecia naruszenia prawa zło-

Ŝonego przez Joannę Karpińską dotyczącego 
uchwały nr XXXIX/865/10 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie Miasta 
Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parko-
wanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 
pobierania oraz wprowadzania opłaty abona-
mentowej. 

opinia pozytywna – 6/0/1 
Ad. 2 
Następne posiedzenie – 24 marca, po sesji, wspólnie z 
Komisją Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. 
Posiedzenie to poświęcone będzie absolutorium za 2009 
rok. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 18 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 
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1. Zaopiniowanie projektów kierowanych na 
marcową sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione 
3. Ustalenia dot. kolejnych terminów posie-

dzeń. 
W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel. 
Ad 1. 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Pkt 1 aneksu nr 1 – projekt uchwały w spr. zmiany 
Uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2010: 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił 
proponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika.  
W związku z pytaniem radnego Zygmunta Zmudy 
Trzebiatowskiego – czy wydłuŜona zima nie spowodo-
wała konieczności poniesienia wydatków w związku z 
potrzebami remontowymi placówek oświatowych? – 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała, iŜ powaŜ-
niejsza awaria miała miejsce jedynie w Zespole Szkół Nr 
5 (zamarznięcie rury z dopływem wody), w związku z 
czym konieczne było zamknięcie placówki na jeden 
dzień. W przypadku pozostałych szkół były to drobne 
szkody, które usuwano na bieŜąco. Na bieŜąco teŜ usu-
wano śnieg z dachów budynków szkolnych. Wszystkie 
niezaplanowane wydatki moŜna było pokryć ze środków 
budŜetowych, w ramach stosownych przesunięć.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  
4.3 – w spr. przyjęcia raportu z realizacji w 2009 roku 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 
Wiceprezydent E. Łowkiel informowała, iŜ raport opra-
cowany jest na podstawie informacji uzyskiwanych od 
jednostek i organizacji zajmujących się działaniami 
związanymi wprost z problemem narkomanii. Raport 
obrazuje, iŜ działania te charakteryzuje stałość i systema-
tyczność.  
Istotną rolę odgrywają Policja i słuŜby celne. Dane do-
starczone przez Policję wskazują, iŜ obecnie wykrywa się 
trzykrotnie więcej przestępstw, co wynika z większej 
aktywności i skuteczności Policji. Bardzo istotny w tym 
zakresie jest udział środków przeznaczanych przez gminę 
na walkę z narkomanią.  
W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są 
przez szkoły programy profilaktyczne (na ten cel pla-
cówki otrzymują dodatkowe, gminne środki). Programy 
w swej formie i treści dostosowane są do rodzaju szkoły. 
Wiceprezydent zwróciła teŜ uwagę na działania OPiTU, 
które m. in. doprowadziły do wzrostu liczby osób uzaleŜ-
nionych, które zostały zarejestrowane. Ośrodek zorgani-
zował konferencję dla szkolnych pedagogów i psycholo-
gów. 
Opinia pozytywna: 3 gł. za 
4.4.- w spr. nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu Nr 1w Gdyni, przy ul. Płka 
Dąbka 277: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.5. w spr. zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe 
dla dzieci niesłyszących …” …: 
O przedmiocie projektu składanego w ramach konkursu 
poinformowała – zgodnie z treścią załącznika – Wicepre-
zydent E. Łowkiel.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poinformował o bardzo 
dobrze zorganizowanym i poprowadzonym spotkaniu 
informacyjnym z rodzicami 6-latków w SP Nr 40.  

Jednocześnie radny zwrócił uwagę, iŜ wciąŜ bardzo duŜo 
rodziców obawia się posłania dzieci do szkoły. 
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iŜ nie jest tak, Ŝe 
w Gdyni 6-latki muszą iść do szkół. Rodzice mają prawo 
wyboru, natomiast byłoby problemem, gdyby wszystkie 
5-latki zostały w kolejnym roku w przedszkolach, ponie-
waŜ uniemoŜliwiłoby to przyjmowanie 3-latków do 
przedszkoli. Są w Gdyni takie przedszkola, z których 
mogą korzystać 6-latki (przedszkola wiedzą o moŜliwości 
tworzenia zerówek). 
Pani Łowkiel zapewniła, iŜ z wyrozumiałością podchodzi 
do obaw rodziców i odpowiada na wszystkie telefony w 
tej sprawie.  
Ad 3.  
24 marca b.r. (po sesji RMG) – posiedzenie poświęcone 
zaopiniowaniu realizacji budŜetu w dziale oświaty. 
25 marca b.r.; godz. 14.30 – posiedzenie wyjazdowe 
(Przedszkole Nr 28) 
______________________________________________ 
 

Komisja Statutowa – 22 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję, 

2. Korespondencja. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie miasta na rok 2010; projekt zreferowała z-ca 
Skarbnika, p. Alicja Helbin. 
Opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Do komisji wpłynęło pismo z Wydziału Geodezji w 
sprawie niekonsekwencji w zapisywaniu nazw ulic. W 
piśmie sugerowano, aby Rada Miasta podjęła uchwałę 
porządkującą zasady nadawania nazw.  
Komisja przyjęła uwagi do wiadomości z prośbą o wska-
zanie, które nazwy ulic koniecznie powinny zostać zmie-
nione, aby ich zapis pozostawał w zgodzie z normami 
językowymi. 
Następne posiedzenie – 29 marca, godz. 16.30. Temat: 
absolutorium. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-03-02: 
 
14082/10/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu 
14083/10/V/P - promocji Gdyni w serwisie Ŝeglar-

skim sails.pl 
14084/10/V/O - akceptacji zmian w zawartych umo-

wach na lata 2008-2010 
14085/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie do 14.000 EUR na realizację za-
dania: „Wysiłkowe nietrzymanie moczu 
(NTM)” 

14086/10/V/O - likwidacji gabinetu stomatologiczne-
go w Zespole Szkół Nr 12 oraz sprzedaŜy 
wyposaŜenia 

14087/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników finałów II Interdyscyplinarnej 
Olimpiady „Magellan 2009/2010” organi-
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zowanej przez Szkołę Podstawową Nr 40 
w Gdyni 

14088/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów II Festiwalu 
Piosenki „Śpiewaj z nami” dla uczniów 
szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 17 w Gdyni 

14089/10/V/O - refundacji kosztów wyjazdu delega-
cji nauczycieli i uczniów z III Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni na finał Ogólno-
polskiego Rankingu Szkół w Warszawie 

14090/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i materiałów niezbędnych do or-
ganizacji XXVIII Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskie-
go „Poezja i Proza Frankofońska” organi-
zowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni 

14091/10/V/O - dofinansowania 47 MłodzieŜowego 
Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leŜy 
nad Bałtykiem” organizowanego przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 

14092/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzy-
jaźnionego liceum w St. Junien we Francji 
w ramach wymiany międzyszkolnej 

14093/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów oraz materiałów niezbędnych do 
organizacji IV edycji międzyszkolnego kon-
kursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umy-
słów” organizowanego przez Zespół Szkół 
Nr 13 w Gdyni 

14094/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów wojewódzkiego konkursu literac-
kiego „Pod Ŝaglami Białej Fregaty” zorga-
nizowanego z okazji 100 rocznicy wodo-
wania „Daru Pomorza” 

14095/10/V/O - dofinansowania realizacji filmu fabu-
larnego o problemach młodzieŜy na tle wy-
darzeń politycznych lat 80-tych dwudzie-
stego wieku, nagrywanego w ramach zajęć 
edukacji filmowej organizowanych przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

14096/10/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców 
piątej edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia – 
miasto, które mnie urzekło” organizowane-
go przez Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni 

14097/10/V/M - wykonania przebudowy pergoli 
śmietnikowej przy ul. Morskiej 89 w Gdyni 

14098/10/V/M - wykonania poręczy na terenie nale-
Ŝącym do Gminy Miasta Gdyni przy bu-
dynku mieszkalnym - ul. Morska 9A-
Wolności 1A w Gdyni 

14099/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 13 D w Gdyni 

14100/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego( MS.DK-71409-1/21/09) 

14101/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14102/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14103/10/V/M - wyboru wykonawcy dla części trze-
ciej w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne na: wykonanie usług geodezyjnych 
na potrzeby Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
przeprowadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 193.000 
EUR i upowaŜnienia do podpisania umów 

14104/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
SP z o.o. w Gdyni 

14105/10/V/M - powołania wspólnie z PGNiG S.A., 
na podstawie listu intencyjnego z dnia 
24.11.2009 r., zespołu zadaniowego dla 
zaplanowania i wdroŜenia projektu popra-
wiającego stan środowiska naturalnego w 
mieście Gdynia 

14106/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup sprzętu 
biurowego 

14107/10/V/O - udzielenia upowaŜnienia dyrektoro-
wi Zespołu Szkół Zawodowych NR 2 w 
Gdyni do likwidacji urządzeń znajdujących 
się w pomieszczeniu warsztatów szkolnych 

14108/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia 
bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 
kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni oraz współorganizacji pokazu mo-
dy dla osób niepełnosprawnych 

14109/10/V/M - usuwania gołoledzi z chodników i 
dróg osiedlowych oraz śniegu i sopli z po-
kryć dachowych i balkonów na terenach i 
obiektach będących w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

14110/10/V/M - usuwania gołoledzi z chodników i 
dróg osiedlowych oraz śniegu i sopli z po-
kryć dachowych i balkonów na terenach i 
obiektach będących w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

14111/10/V/M - ustanowienia dozoru lokalu miesz-
kalnego naleŜącego do Gminy Miasta 
Gdyni w budynku mieszkalnym przy ul. 
ZboŜowej 30 w Gdyni 

14112/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka 
znana i nieznana” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

14113/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Kamienna Góra pt. „Kamienna Gó-
ra – dzielnica Gdyni w słowie, obrazie i 
muzyce” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

14114/10/V/M - opłat za sprawowanie dozoru tech-
nicznego urządzeń w obiektach przystani 
rybackiej Osada Rybacka w Gdyni 

14115/10/V/M - udzielenia zamówienia o wartości 
poniŜej 193000 EUR, w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni 
przez Basketball Investments SSA w 
związku z Finałem Pucharu Polski oraz 
Meczem Gwiazd Euroligi 2010 koszykówki 
kobiet 

14116/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
demontaŜu i montaŜu transparentów z 
siatki i PCV 
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14117/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08.12.2009 r. 

14118/10/V/M - przeniesienia prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udzia-
łów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gdyni 

14119/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14120/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14121/10/V/S - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
związanych z usługami archiwalnymi Ar-
chiwum Państwowego w Gdańsku w 2010 
roku 

14122/10/V/M - ustalenia źródła finansowania po-
datku VAT z tytułu zbycia nieruchomości 
połoŜonych przy ul. Zapotocznej 

14123/10/V/M - ustanowienia dozoru budynku poło-
Ŝonego przy ul. Legionów 121 

14124/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/2000/UI/44/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej koncepcji i wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkin-
giem podziemnym i terenami zielonymi w 
rejonie Skweru Plymouth 

14125/10/V/P - wyznaczenia terminu składania 
wniosków na udzielenie dotacji państwowej 
instytucji kultury na remont statku–muzeum 
Dar Pomorza w Gdyni 

14126/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
drogi publicznej gminnej ul. Franciszka So-
koła w Gdyni 

14127/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
drogi publicznej gminnej ul. Kwadratowej w 
Gdyni 

14128/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę wykona-
nia nasadzeń roślinnych na istniejących 
rabatach sezonowych w Gdyni 

14129/10/V/M - zlecenia Wydziałowi Polityki Go-
spodarczej i Nieruchomości UM Gdyni or-
ganizacji XIII Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów oraz finału 
konkursu „Kolosy” 

14130/10/V/M - ustalenia warunków przetargu ust-
nego nieograniczonego na oddanie w 
dzierŜawę na czas oznaczony – okres 
trzech lat nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, przy ul. Wa-
szyngtona w Gdyni 

14131/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przed-
stawicieli UM Kaliningradu 

14132/10/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego 
nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie Regulaminu Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych 

14133/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/720/UI/240/W/2009 dotyczącej rozbu-
dowy ul. Izyda i ul. Apollina w Gdyni 

14134/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13962/10/V/U w sprawie wszczęcia postę-

powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na wykonanie zadania: „budowa par-
kingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni” 

14135/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie skanowania i powielania 
projektów budowlanych dla przedsięwzię-
cia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji 
sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obsza-
rze Gdyni” 

14136/10/V/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie do-
datkowych robót w ramach zadania: „Prze-
budowa układu drogowego węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

14137/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z realizacją zadania 
pn: „Budowa ulicy Radosnej w Gdyni” 

14138/10/V/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie ter-
momodernizacji dachu budynku I Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego 

14139/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
14077/09/V/U z 23.02.2010 r. 

14140/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dojazdu do 
nieruchomości połoŜonej na terenie działki 
nr 969/430 km 82 w Gdyni 

14141/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
11872/09/V/U w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie projektów zamiennych dla zada-
nia: „Rozbudowa Pomorskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego 

14142/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulic reali-
zowanych w ramach zadania pn: „Przebu-
dowa układu drogowego węzła św. Mak-
symiliana wraz z budową tunelu drogowe-
go pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM 
w Gdyni” 

14143/10/V/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie roboty budowlanej: 
"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy-
Ŝowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską" 

14144/10/V/O - uniewaŜnienia Zarządzenia Nr 
13910/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 lutego 2010 r. 

 
2010-03-05: 

 
14145/10/V/P - zawarcia umowy o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do spotu 
"Mały procent, wielka sprawa" 

14146/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 
14006/10/V/M z dnia 23 lutego 2010 roku 
w sprawie wniesienia aportu do Przedsię-
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biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

 
2010-03-09: 

 
14147/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Jerzemu Jałoszewskiemu dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni 

14148/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14149/10/V/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EOR na opracowanie 
analizy finansowo-ekonomicznej oraz ana-
lizy wariantów dla projektu pn. „Rozbudo-
wa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na od-
cinku od skrzyŜowania ulic Wielkokackiej i 
Rolniczej do skrzyŜowania z ulicą Gierdzie-
jewskiego – etap I” 

14150/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi 
przetwarzania danych w wykorzystaniem 
rozwiązania informatycznego „Nabór Opti-
mum” w celu przeprowadzenia rekrutacji 
elektronicznej do szkól ponadgimnazjal-
nych w Gdyni 

14151/10/V/O - dofinansowania dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów wy-
jazdu grupy uczniów i opiekunów do za-
przyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach 
wymiany polsko – niemieckiej 

14152/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników etapu powiatowego Pomor-
skiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym 

14153/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z Chapmansgymna-
siet w Karlskronie w ramach wymiany mię-
dzyszkolnej 

14154/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 
11038/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Regu-
laminu wynagradzania pracowników Urzę-
du Miasta Gdyni 

14155/10/V/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego 
wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwi-
zacji do Archiwum Państwowego w Gdań-
sku oraz poddanie ich odpłatnemu proce-
sowi dezynfekcji 

14156/10/V/K - zmiany w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

14157/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

14158/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

14159/10/V/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 listo-
pada 2006 roku dotyczącego ustalenia za-
sad struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i budynków 
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy 

14160/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Batalionów Chłopskich 33 w Gdyni 

14161/10/V/M - remontu gminnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni 

14162/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni 

14163/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni 

14164/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej wraz z 
montaŜem kraty w gminnym lokalu uŜyt-
kowym przy ul. Opata Hackiego 17A w 
Gdyni 

14165/10/V/M - wykonania izolacji pionowej i po-
ziomej ścian schronu przy ul. Morskiej 89 
w Gdyni 

14166/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

14167/10/V/M - wykonania remontu komina prowa-
dzącego do gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni 

14168/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodar-
czych wraz z uporządkowaniem terenu 
przy ul. Orłowskiej 25 A i 25 B w Gdyni 

14169/10/V/M - wykonania wymiany posadzek tok-
sycznych w gminnym lokalu mieszkalnym 
nr 1 przy ul. Warszawskiej 18 A w Gdyni 

14170/10/V/M - wykonania pieca grzewczego w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 19 przy ul. 
Zielonej 32 w Gdyni 

14171/10/V/M - wykonania nowego przyłącza wo-
dociągowego dla gminnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Janka Wiśniewskie-
go 9 i 11 w Gdyni 

14172/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Ramułta 32 w Gdyni 

14173/10/V/M - zakupu i montaŜu skrzynek poczto-
wych w budynkach mieszkalnych stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Okrzei 22 i 24 w Gdyni 

14174/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14175/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do udziału wynoszącego 
95/330 części w prawie własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chy-
lońskiej 170 B, stanowiącej własność pry-
watną 

14176/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do udziału wynoszącego 
130/330 części w prawie własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chy-
lońskiej 170 B, stanowiącej własność pry-
watną 

14177/10/V/M - wykonania placu zabaw w obrębie 
ulic Opata Hackiego i Zamenhofa 

14178/10/V/M - wymiany drzwi wejściowych wraz z 
elektrozamkiem oraz montaŜ domofonu w 
budynku przy ul. Zamenhofa 9 

14179/10/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o nakazanie opróŜnienia 
i opuszczenia lokalu uŜytkowego – garaŜu 
przy ul. Biskupa Dominika 3-21 

14180/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

14181/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na wybór wykonawcy zadania „Budowa 
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odcinka sieci oraz wykonanie przyłącza 
wody przy ul. ZboŜowej” 

14182/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją i w okresie gwarancji na 
robotę budowlaną „Budowa odcinka sieci 
oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. 
ZboŜowej” 

14183/10/V/M - zakupu licencji na wykorzystanie 
materiału fotograficznego przedstawiają-
cego kibiców Arki Gdynia 

14184/10/V/P - organizacji pobytu uczestników 
konferencji Związku Miast Bałtyckich w 
Gdyni 

14185/10/V/P - dokonania zmian w umowie NR 
KB/163/PON/6/W/2009 zawartej z Polskim 
Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Wojewódzki 

14186/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
12438/09/V/P w sprawie harmonogramu 
otwartych konkursów ofert dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w roku 
2010 

14187/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadań 
dot. działań na rzecz niepełnosprawnej 
młodzieŜy, mieszkańców Gdyni 

14188/10/V/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

14189/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

14190/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

14191/10/V/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

14192/10/V/P - przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

14193/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie kubków stanowiących na-
grody w konkursie „Zapraszamy ptaki do 
Gdyni” 

14194/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządzeń 
geodezyjnych 

14195/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13667/10/V/M z dnia 26.01.2010 r. w 
sprawie organizacji XII Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Alpini-
stów oraz finału „Kolosy 2009” w dniach 
12-14.03.2010 r. w Hali Sportowo - Wido-
wiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza 
Górskiego 8 

14196/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 1/2010 do 
umowy o najem lokalu uŜytkowego w bu-
dynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z 
POL-Levant Linie śeglugowe 

14197/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 1/2010 do 
umowy o najem lokalu uŜytkowego w bu-
dynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z 
PLO S.A 

14198/10/V/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Makuszyńskiego i ul. Fleszarowej-
Muskat 

14199/10/V/M - zmiany uchwały Zarządu Miasta 
Gdyni nr 1039/93 w/s wykonania uchwały 

Rady Miasta w/s stawek czynszu za najem 
lokali uŜytkowych 

14200/10/V/M - zlecenia wykonania koszulek z logo 
Gdyni oraz znaczków okolicznościowych 
na potrzeby organizacji XII Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Alpini-
stów oraz finału konkursu „Kolosy” 

14201/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na emisję spotu radiowego promującego 
program „Pies w wielkim mieście” 

14202/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na produkcję i emisję spotu radiowego 
promującego XII Ogólnopolskie Spotkania 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów „Kolosy 
2009 

14203/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na przedłuŜenie rejestracji domeny 
www.forum.gdynia.pl 

14204/10/V/K - zatwierdzenia powołania biegłego 
do wydania opinii w postępowaniu podat-
kowym, w sprawie określenia podstaw do 
opodatkowania w podatku od nieruchomo-
ści 

14205/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę mebli biurowych dla 
UMG w 2010 r. 

14206/10/V/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji środka trwa-
łego 

14207/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia „Budowa rowu odprowa-
dzającego wody opadowe i roztopowe z re-
jonu na zachód od ul. Puckiej wraz z bu-
dową drogi wewnętrznej słuŜącej do ob-
sługi rowu i stanowiącej dojazd do przed-
siębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie 
rowu” 

14208/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/525/UI/153/W/2009 z dnia 29.07.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdyni” 

14209/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/286/UI/76/W/2009 z dnia 15.04.2009 r. 
na wykonanie projektu budowlanego i wy-
konawczego wraz z częścią kosztorysową 
dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ulicy 
Oliwkowej w Gdyni” 

14210/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVP2 i TVP INFO na promocję miasta z 
okazji 12-tych Ogólnopolskich Spotkań 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów KOLO-
SY za rok 2009 

14211/10/V/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu na 
oddanie w dzierŜawę na okres 20 lat nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej 

14212/10/V/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

14213/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienia publicznego 
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na świadczenie rocznej usługi aktualizacji 
bazy serwisu prawnego – Lex 

14214/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
nr 14 w celu prowadzenia badań psycholo-
gicznych i treningów relaksacyjnych zwią-
zanych z prowadzeniem warsztatów z in-
formatyki dla uczniów gdyńskich szkół w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

14215/10/V/O - upowaŜnienia dyrektorów placówek 
oświatowych prowadzonych przez gminę 
Gdynia do bezpłatnego udostępniania sal 
na szkolenia nauczycieli i egzaminatorów, 
które organizuje Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna 

14216/10/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Orłowskiej, Szyprów, 
Spacerowej, Al. Zwycięstwa 

14217/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia ulicy Wiczlińskiej w 
Gdyni 

14218/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wytyczenia 
geodezyjnego przebiegu kanałów desz-
czowych w rejonie ulic: Hryniewickiego, Al. 
Marszałka Piłsudskiego, Chwaszczyńskiej 

14219/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacja inwestycji „Regu-
lacja rzeki Chylonki na odcinku od torów 
PKP do ul. Hutniczej” 

14220/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR, a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania „Przebudowa ciągu 
pieszego i schodów terenowych przy ulicy 
Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem ka-
nalizacji deszczowej w ul. Korczaka” 

14221/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 4 845 000 EUR na wykonanie zada-
nia ,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej 
wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni” 

14222/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej odrębny lokal 
mieszkalny nr 3 połoŜonego w budynku 
przy ulicy Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonego do sprzedaŜy w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego 

14223/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej odrębny lokal 
mieszkalny nr 1 połoŜonego w budynku 
przy ulicy Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni, prze-
znaczonego do sprzedaŜy w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego 

14224/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną: „Bu-
dowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w 
Gdyni” 

14225/10/V/P - zakupu map m. Gdyni dla potrzeb 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego 

14226/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę, o wartości poniŜej 
193.000 EUR na naprawy samochodów 
słuŜbowych UMG i StraŜy Miejskiej w 
2010r. 

14227/10/V/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta 
Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzyna-
rodowym w trakcie Kieler Woche 2010 

14228/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka 
znana i nieznana” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

14229/10/V/P - realizacji reportaŜu z planu filmu 
fabularnego „Czarny czwartek” 

14230/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie infor-
matora dla gimnazjalistów 

 
2010-03-10: 

 
14231/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 

14230/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 09 marca 2010r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie informatora dla gimna-
zjalistów 

 
2010-03-02: 

 
14232/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 

udziału Wojciecha Cejrowskiego w nagra-
niach telewizyjnych TVP 2 realizowanych 
podczas 12-tych Ogólnopolskich Spotkań 
PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów KOLO-
SY 2009 

14233/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
poczęstunku dla uczestników i gości studia 
TVP organizowanego z okazji XII Ogólno-
polskich Spotkań PodróŜników, śeglarzy i 
Alpinistów 

14234/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
aktualizacji spotu telewizyjnego promują-
cego 12-te Ogólnopolskie Spotkania Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 
za rok 2009 

14235/10/V/M - montaŜ i demontaŜ rusztowań pod 
banery promocyjne podczas Ogólnopol-
skich Spotkań PodróŜników, śeglarzy i Al-
pinistów oraz finału konkursu Kolosy 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [241] – 2010-03-18 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie wymiany okien w dzielnicy Lesz-
czynki na nowoczesne dźwiękoszczelne i py-
łoszczelne w związku z budową Trasy Kwiat-
kowskiego. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 
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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 czwartek, godz. 14.30 
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 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:   
24.03., po sesji 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  06.04., godz. 16.00   
Komisja Kultury: 24.03., godz. 10.50 
Komisja Oświaty: 24.03., po sesji; 25.03., godz. 14.30, 
wyjazd 
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 
24.03., po sesji 
Komisja Sportu i Rekreacji:   25.03., godz. 15.00 
Komisja Statutowa:  29.03., godz. 16.30 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 06.04., godz. 
16.00 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 24.03., 
godz. po sesji 
_____________________________________________ 


