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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 9 marca: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie Zarządu 
Morskiego Portu w Gdyni. Gospodarzem spotkania był 
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarzą-
dzania Majątkiem Walery Tankiewicz, który omówił 
(przekazany członkom komisji 3 marca br.) dokument 
„Podsumowanie roku 2009, perspektywy na rok 2010”. 
Pomimo wyraŜanych obaw  w obliczu skutków rozwija-
jącego się globalnego kryzysu gospodarczego, rok 2009 
dla gdyńskiego portu był kolejnym okresem dodatniej 
koniunktury. Zysk netto na poziomie 31,4 mln zł ( 2008r. 
- 24,4 mln zł), realizacja inwestycji na kwotę 81,75 mln 
zł, przeładunki ogółem w porcie na poziomie 13,26 mln 
ton, wciąŜ wzrastająca liczba wycieczkowców odwiedza-
jących Gdynię (2009r.- 96 jednostek; 2008r. - 89 jedno-
stek), otwarcie nowego połączenia Finnlines, pozyskanie 
dofinansowania unijnego dla waŜnej inwestycji portowej 
pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie 
Gdynia”, podpisanie kolejnego porozumienia o współ-
pracy z armatorem promowym Stena Line - to dobre 
wieści dla wszystkich podmiotów gospodarczo związa-
nych z portem gdyńskim oraz  lokalnej społeczności. 
Najmniej odporna na skutki kryzysu okazała się grupa 
towarowa drobnicy (spadek przeładunków o ok. 1/3), 
jednak juŜ w styczniu br. dał się w gdyńskich terminalach 
odczuć wzrost (w stosunku do stycznia 2009 r.) obrotów 
kontenerowych. Na relatywnie dobry wynik finansowy 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (pomimo spadku 
obrotów ogółem w stosunku do roku ubiegłego) wpływ 
miały niewątpliwie takie czynniki jak: korzystna sytuacja 
na rynku walutowym (osłabienie złotówki), utrzymanie 
zakresu rzeczowego i podmiotowego najmu (przychody z 
najmu stanowiły w 2009 r. 43% przychodów) oraz dys-
cyplina w zakresie kosztów funkcjonowania Spółki. 
Wypracowane zyski zostaną przeznaczone na finansowa-
nie kolejnych inwestycji, których rozmiar na kolejne trzy 
lata ( 2010-2012) określono w planie inwestycyjnym na 
poziomie około 524 mln zł. Planowana jest takŜe m.in. 
inwestycja prowadzona przez ZMPG-a S.A. w obszarze 
portu - "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdy-
nia", współfinansowana ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i śro-
dowisko 2007-2013. 
Inwestycje planowane 2010r. wyniosą ok. 136,5 mln zł, 
w tym m.in.: infrastruktura dostępu drogowego i kolejo-
wego do wschodniej części Portu Gdynia, rozbudowa 

infrastruktury portowej do obsługi statków RO-RO z 
dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia, 
przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia, prze-
budowa Ostrogi  Pilotowej, zabezpieczenie konstrukcji 
nabrzeŜy poprzez umocnienie dna oraz pogłębienie 
akwenów portowych, budowa infrastruktury Centrum 
Logistycznego w Porcie Gdynia, zagospodarowanie 
rejonu NabrzeŜa Bułgarskiego, budowa magazynu pła-
skiego składowania, budowa magazynu wysokiego skła-
dowania, a takŜe przebudowa infrastruktury Bazy Przeła-
dunku Paliw Płynnych w zakresie konstrukcji wraz z 
instalacjami, przebudowa nb. Śląskiego, przebudowa 
NabrzeŜa Pomorskiego, przebudowa nb.  Szwedzkiego 
wraz z poszerzeniem umocnienia dna, drogi i place: 
wymiana rozjazdów na terenie BCT, przebudowa układu 
kolejowego w ul. Czechosłowackiej, wym. rozjazdów  na 
NabrzeŜu Śląskim, przebudowa kanału energetycznego 
na terenie BCT, zadania dotyczące sieci: infrastruktury 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej, wodociągowo-
kanalizacyjnej, wspólnej, telekomunikacyjnej, informa-
tycznej. Odpowiadając na pytania radnych, Pan Wicepre-
zes udzielił równieŜ wyjaśnień na temat ochrony socjal-
nej pracowników prywatyzowanych spółek portowych.  
Przewodniczący komisji podziękował za informacje i 
spotkanie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
marca: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
marcową sesję RM. 
2. Sprawa zjeŜdŜalni na plaŜy śródmiejskiej. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
W dyskusji na temat przedmiotowej kwestii wzięli 
udział: Dyrektor GOSiR Jerzy Jałoszewski, oraz dzier-
Ŝawiące teren, na którym znajduje się zjeŜdzalnia, pp. 
Labudda i Mnich. 
Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Pkt 1. aneksu- projekt zmian w budŜecie na rok 2010: 
Zmiany omówił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik 
Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Radny Ireneusz Bekisz zapytał, czy prawdą jest, Ŝe akcja 
„Zima” kosztowała prawie o 5 mln. zł. więcej niŜ zapla-
nowano. 
Skarbnik K.Szałucki stanowczo zaprzeczył. Co prawda 
nie ma jeszcze pełnych danych, ale juŜ wiadomo, iŜ koszt 
wyniósł ok. 11 mln. zł. przy zaplanowanej kwocie w 
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wysokości ok. 10 mln. zł. Część środków pochodziła 
jeszcze z budŜetu ubiegłego roku.  
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, iŜ w roku bieŜącym są 
jeszcze listopad i grudzień, a tymczasem wydano juŜ 
wszystko.  
Skarbnik zgodził się z powyŜszą uwagą stwierdzając, iŜ 
w razie potrzeby środki trzeba będzie znaleźć.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za. 
PoniŜsze projekty omówił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak.  
4.7. – w spr. oddania w trybie bezprzetargowym , w 
uŜytkowanie wieczyste, działki gruntu połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Wielkopolskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.8. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Wielkopolskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.9. – w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. Spokojnej – Leśnej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.10 – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność działek drogowych przy ul. Sportowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.11- w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ nieruchomości połoŜonych w pasie ul. Stryjskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
4.12- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowa-
nych nieruchomości /…/ poł. przy ul. Hutniczej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Radny B. KrzyŜankowski poprosił Wiceprezydenta o 
poinformowanie, jakie stosuje się metody wyceny warto-
ści nieruchomości. 
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ jest to metoda 
porównawcza. Biegły dokonuje oceny transakcji realizo-
wanych na danym terenie. Istotny jest charakter działki 
przeznaczonej do zbycia.  
Radny B. KrzyŜankowski uszczegółowił pytanie: jak 
wyceniana jest działka, która nie ma statusu działki bu-
dowlanej, natomiast ma być dołączona do działki budow-
lanej?  
Wiceprezydent poinformował, iŜ kaŜdorazowo rzeczo-
znawca musi dokonać analizy uwarunkowań (działki 
sąsiednie). Na cenę wpływają teŜ cechy terenu, dlatego 
taka działka jest odrębnie wyceniana. W wycenie nie 
bierze się pod uwagę przyszłego sposobu zagospodaro-
wania – dana działka musi być wyceniona przed dołącze-
niem.  
4.13 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ nieru-
chomości poł. przy ul. Legionów 121: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Dyrektor J. Jałoszewski zaznaczył na wstępie swojego 
wystąpienia, iŜ nie jest stroną umowy dot. dzierŜawy. 
Zarówno umowa, jak i aneksy do umowy są zawierane z 
dzierŜawiącymi przez Miasto. ZjeŜdŜalnia została zain-
stalowana jeszcze przed przejęciem przez GOSiR w 
zarząd zespołu obiektów nadmorskich, usytuowanych na 
plaŜy śródmiejskiej. PlaŜa śródmiejska jest jedyną szero-
ką, dostępną dla mieszkańców, gdyńską  plaŜą. Na jej 
terenie realizowanych jest szereg funkcji – wypoczynko-
wa, turystyczna, rozrywkowa, sportowa i sportowo – 
rekreacyjna. Władze Miasta dostrzegły parę lat temu 
potrzebę zagospodarowania przedmiotowego terenu. Taki 
projekt powstał – jest to koncepcja p. Droszcza. W na-
stępstwie dzierŜawcy zostali zobowiązani do budowy 
punktu restauracyjnego o określonym kształcie architek-
tonicznym. Powstał  deptak, sanitariaty i pas zieleni. 
Projekt spotkał się z uznaniem mieszkańców Gdyni oraz 

nagrodzony został prestiŜową nagrodą w Krakowie. W 
miejscu usytuowania zjeŜdŜalni znajdują się teŜ boiska 
do piłki siatkowej. Siatkówka jest dyscypliną bardzo 
popularną w Gdyni. Z boisk młodzi ludzie korzystają 
przez 7 do 8. miesięcy w roku. Dni słonecznych jest w 
Gdyni niewiele, wobec czego pewne funkcje realizowane 
na plaŜy stanowią alternatywę co do sposobu spędzania 
czasu nad wodą. Na terenie plaŜy powstał teŜ plac zabaw, 
który okazał się hitem. Wobec bardzo duŜego zapotrze-
bowania na ten rodzaj usługi, powstał zamysł rozbudowy 
placu (jest juŜ wstępna koncepcja). Do tego potrzebna 
jest przestrzeń, co koliduje z aktualnym usytuowaniem 
zjeŜdŜalni.  
Przed odniesieniem się do kwestii samej zjeŜdŜalni pan J. 
Jałoszewski zaznaczył na wstępie, iŜ przedstawi swoją 
osobistą opinię – zjeŜdŜalnia, z uwagi na swoją estetykę, 
odstaje od koncepcji architektonicznej. Jest to obiekt z 
wczesnych lat 80., zaś w aspekcie technicznym stanowi 
obiekt tymczasowy. Woda jest pobierana z hydrantu, 
który słuŜy do celów przeciwpoŜarowych. Napowietrzna 
rura wygląda na prowizorkę. Jest to jedyne miejsce, które 
nie ma uregulowanej kwestii zaopatrzenia w wodę. 
Współpraca  z osobami dzierŜawiącymi teren pod zjeŜ-
dŜalnią od pewnego czasu przestała się układać. Imprezy 
organizowane na plaŜy miejskiej (organizowane nie tylko 
przez GOSiR) napotykają na niedogodności związane ze 
zjeŜdŜalnią. Był czas, w którym zjeŜdŜalnia była wyko-
rzystywana jako nośnik reklam.  
Argumenty osób dzierŜawiących teren pod zjeŜdŜalnią, 
odnoszące się, jak zaznaczyły, do zarzutów formułowa-
nych w lokalnej prasie, jak i tez zawartych w wystąpieniu 
Dyrektora J. Jałoszewskiego: 
- Nie ma nowego planu zagospodarowania dla przedmio-
towego terenu (o czym pisano w prasie), natomiast zgod-
nie z decyzją z roku 1998 (zjeŜdŜalnia powstała pod 
koniec lat 90., a nie 80.) inwestycja (zjeŜdŜalnia) jest 
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania śródmieścia; 
- obecnie na stałe funkcjonują dwa boiska do siatkówki, 
ale jeśli jest taka potrzeba, jest ich nawet 8 i zawsze się 
mieszczą (po zawodach są likwidowane). Na tych bo-
iskach grają przede wszystkich zawodnicy, a mało miesz-
kańców i turystów. Turyści zainteresowani grą mają 
trudności ze zdobyciem siatki i piłki. Siatkówka plaŜowa 
bardzo często przeszkadza plaŜowiczom. Likwidacja 
zjeŜdŜalni umoŜliwiłaby utworzenie maksimum 2. boisk, 
a więc byłaby to oferta dla niewielu osób, w przeciwień-
stwie do zjeŜdŜalni.   
- Imprezy są organizowane i zjeŜdŜalnia nigdy nie stano-
wiła przeszkody. Imprezy coraz bardziej się zawęŜają, 
poniewaŜ jest coraz mniej chętnych do korzystania z tego 
rodzaju koncertów. Ponadto teren nie wydaje się odpo-
wiedni na organizowanie takich przedsięwzięć z uwagi 
na ochronę środowiska. Po kaŜdej imprezie pozostaje 
bardzo duŜo śmieci (puszki, butelki, itp.).  
- Teren zawsze jest udostępniany. Współpraca z pracow-
nikami GOSiR-u układa się bardzo dobrze.  
- ZjeŜdŜalnia zaczyna funkcjonować w połowie czerwca, 
ale trampolina znajdująca się na terenie zjeŜdŜalni jest juŜ 
dostępna od połowy maja. 
- Mimo iŜ zjeŜdŜalnia jest – w przeciwieństwie do boisk 
– płatna, to i tak korzysta z niej znacznie więcej osób niŜ 
z boisk (do wglądu są wpisy osób chcących, aby zjeŜ-
dŜalnia nadal funkcjonowała). Uiszczane są opłaty z 
tytułu dzierŜawy oraz podatek od nieruchomości, co 
stanowi wpływy dla Miasta, natomiast imprezy generują 
przede wszystkim wydatki. 
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- Podłączenie wody rzeczywiście nie jest zbyt estetyczne. 
Gdyby dzierŜawiące miały gwarancję, Ŝe zjeŜdŜalnia nie 
będzie zlikwidowana, zainwestowałyby w nowe podłą-
czenie (wiąŜe się to z koniecznością poniesienia duŜych 
kosztów). Nie jest wykorzystywany przeciwpoŜarowy 
przełącznik. Takie rozwiązanie zostało narzucone, a więc 
nie jest to wymysł właścicielek zjeŜdŜalni. 
- Rzeczywiście parę lat temu, w czasie jednego sezonu, 
wywieszano reklamy,  z chwilą jednak gdy zostało to 
zabronione, nigdy więcej reklam nie było. W czasie 
zawodów natomiast, reklamy są wywieszane bez zgody 
dzierŜawiących teren, na naleŜących do nich płotkach.  
- Plac jest rzeczywiście bardzo udany, ale czy trzeba 
urządzać następny?  
Panie Labudda i Mnich podkreśliły, i Ŝ inwestycja kosz-
towała je 0,5 mln. zł. Te pieniądze nie zwróciły się jesz-
cze. Popyt na ich usługi jest bardzo duŜy, o czym świad-
czy lista wpisów, którymi dysponują.  
Dyrektor J. Jałoszewski jeszcze raz podkreślił, i Ŝ ani on, 
ani GOSiR nie są inicjatorami jakichkolwiek działań 
związanych ze zjeŜdŜalnią czy artykułów prasowych na 
ten temat. GOSiR nie jest stroną umowy. Umowa ma 
charakter czasowy.  
Nie jest teŜ prawdą, iŜ współpraca z pracownikami GO-
SiR-u jest dobra.  
Reklamy są wieszane na płotach naleŜących do GOSiR-u.  
Radny Ireneusz Bekisz oświadczył, iŜ jest zwolennikiem 
pozostawienia zjeŜdŜalni. Gdynia jest miastem morskim, 
a zjeŜdŜalnia jest atrakcją dla osób przyjeŜdŜających do 
Gdyni na wakacje. Gdynia powinna przyciągać małych 
inwestorów, a takimi inwestorami są pp. Labudda i 
Mnich. 
Pan Bekisz oświadczył, iŜ jest przeciwnikiem budowy 2. 
boisk, z których będzie mogło korzystać jednorazowo 8 
osób.  
Zdaniem radnego komisja powinna wystąpić z wnio-
skiem o pozostawienie zjeŜdŜalni na śródmiejskiej plaŜy. 
NaleŜałoby wyegzekwować od właścicielek działania, 
które miałyby na celu poprawę estetyki. ZjeŜdŜalnia nie 
wyklucza realizowania załoŜeń nagrodzonej koncepcji (tu 
radny zasugerował zasięgnięcie opinii autora koncepcji 
co do estetyki zjeŜdŜalni).  
Z większością powyŜszych argumentów zgodził się 
Przewodniczący komisji, radny Marcin Horała. Uzupeł-
nienie oferty plaŜowej w postaci boisk do piłki siatkowej 
nie jest dobrym pomysłem. Dobrym natomiast pomysłem 
jest urządzenie drugiego placu zabaw (radny wyraził 
przypuszczenie, iŜ moŜna plac tak zainstalować, aby nie 
kolidował z innymi obiektami). Argument nawiązujący 
do kwestii estetyki jest słuszny w pewnym tylko stopniu, 
poniewaŜ plaŜa jest miejscem Ŝywym, a nie miejscem do 
eksponowania dzieł sztuki. NaleŜałoby określić wymogi, 
a właścicielki zjeŜdŜalni zadeklarowałyby w trakcie 
negocjacji, jaki jest konieczny okres funkcjonowania 
zjeŜdŜalni, aby nakłady zwróciły się.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski stwierdził, iŜ jego zda-
niem największą wartością przedmiotowego terenu jest 
róŜnorodność ofert. Trudno będzie funkcję zjeŜdŜalni 
odtworzyć, poniewaŜ wiąŜe się to ze znacznymi koszta-
mi. Likwidacja zjeŜdŜalni będzie, zdaniem radnego, 
sygnałem, Ŝe w Gdyni nie warto inwestować, bo ponie-
sione koszty mogą się nie zwrócić. NaleŜałoby określić 
jak długo zjeŜdŜalnia będzie mogła funkcjonować, aby 
moŜliwe było zainwestowanie w podłączenie wody czy 
polepszenie estetyki.  
Place zabaw moŜna budować wszędzie, przede wszyst-
kim w osiedlach. TakŜe wszędzie moŜna urządzić boiska 
do gry w siatkówkę.  

Radny stwierdził, iŜ Gdynia w zbyt małym stopniu stara 
się uzyskać status Miasta atrakcyjnego turystycznie, a 
funkcja zjeŜdŜalni jest związana ze specyfiką morską.  
Radny Andrzej Bień przypomniał, iŜ w trakcie dyskusji 
na przedmiotowy temat z udziałem Naczelnika T. Banela 
wskazano, iŜ pierwotną przyczyną kwestionowania za-
sadności pozostawienia zjeŜdŜalni na plaŜy była  koncep-
cja  zagospodarowania plaŜy i jej otoczenia.  
Radny zaproponował zaproszenie na któreś z kolejnych 
posiedzeń autora koncepcji, pana Droszcza.  
Na pytanie radnego A. Bienia, jaki charakter miała za-
warta umowa, jedna z pań poinformowała, iŜ pierwotnie 
umowa była zawarta na czas nieoznaczony, następnie zaś 
została zerwana.  
Radny A. Bień zwrócił uwagę, iŜ to nie GOSiR stawiał 
wniosek o likwidację zjeŜdŜalni. Radny zauwaŜył, Ŝe 
wyczuwa się napięcie w relacjach Dyrektora GOSiR-u z 
dzierŜawiącymi teren pod zjeŜdŜalnię.  
Panie Labudda i Mnich oświadczyły, Ŝe chętnie będą 
współpracowały z GOSiR-em.  
Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, iŜ w pasie nadmorskim 
jest zaledwie kilka zjeŜdŜalni, w tym w Gdyni. 
Dyrektor J. Jałoszewski podkreślił, i Ŝ na zagospodarowa-
nie plaŜy naleŜy patrzeć całościowo, pod kątem realizo-
wania róŜnego rodzaju funkcji. KaŜda z nich jest nie-
zbędna. W tym kontekście nie moŜna się zgodzić z twier-
dzeniami, Ŝe jeśli są na plaŜy boiska, to ona funkcjonuje 
nieprawidłowo. KaŜda z plaŜ stara się pozyskać duŜe 
imprezy związane z siatką plaŜową. Mistrzostwa w pla-
Ŝowej piłce siatkowej przyciągają turystów. Z kolei 
gdyński plac zabaw na plaŜy jest juŜ znany w całej Pol-
sce. Takiego placu nie uda się zbudować w osiedlu. 
Dlatego dobrze by było, gdyby udało się stworzyć drugi 
taki plac, ale wokół niego musi być zachowana strefa 
bezpieczeństwa i w tym kontekście zjeŜdŜalnia stwarza 
trudność. Temat zjeŜdŜalni nie powinien być asumptem 
do twierdzeń, Ŝe nie jest potrzebna piłka siatkowa, czy 
nie jest potrzebny plac.  
Z powyŜszymi argumentami polemizował radny I. Be-
kisz. Istniejące boiska całkowicie zaspakajają potrzeby. 
Mistrzostwa plaŜowej piłki siatkowej odbywają się w 
duŜych miastach, dysponujących odpowiednią bazą 
hotelową. Do Gdyni będą przyjeŜdŜać turyści nie dlatego, 
Ŝe na plaŜy są boiska, ale dlatego, Ŝe Gdynia jest przyja-
znym miastem 
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego, koncepcje 
zagospodarowania dla plaŜ muszą zawierać propozycje 
wypośrodkowane między estetyką a funkcjonalnością. 
Jeśli najlepsza nawet koncepcja spowoduje, Ŝe plaŜa 
stanie się martwym miejscem, to będzie to wielka strata. 
Nie naleŜy likwidować funkcji, która juŜ na plaŜy istnie-
je, która została stworzona kosztem duŜego wysiłku 
finansowego. Dla poprawienia estetyki potrzebne są 
odwrotne działania, dające perspektywę długotermino-
wości. 
Radny A. Bień zapytał Dyrektora GOSiR-u, czy jego 
zdaniem moŜliwe jest pogodzenie wszystkich obecnie 
istniejących funkcji i wprowadzenie dodatkowego placu 
zabaw oraz dodatkowych boisk.  
Dyrektor J. Jałoszewski nie wykluczył takiej moŜliwości 
zaznaczając jednak, iŜ wszystko dynamicznie się rozwija 
i podmiot zarządzający zjeŜdŜalnią musi zagwarantować, 
Ŝe jest w stanie tak dofinansować obiekt, aby zmieniał się 
on w harmonii z otoczeniem (tymczasem obiekt ten nie 
zmienia się od 10. lat).  
Dyrektor zasugerował rozwaŜenie moŜliwości przenie-
sienia zjeŜdŜalni w inne miejsce, co spotkało się z prote-
stem radnego B. KrzyŜankowskiego, natomiast właści-
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cielki zjeŜdŜalni zwróciły uwagę, Ŝe byłoby to bardzo 
kosztowne.  
Ostatecznie wszyscy członkowie komisji zgodzili się, iŜ 
na jedno z kolejnych posiedzeń naleŜy zaprosić autora 
przywoływanej w trakcie dyskusji koncepcji zagospoda-
rowania plaŜy śródmiejskiej 
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia (wspólnego z Komisją 
Strategii i Polityki Gospodarczej): 6 kwietnia b.r.; godz. 
16 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 24 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

nia, 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu w dziale 

kultura i dziedzictwo narodowe za rok 2009, 
4. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Sprawozdanie przedstawił pan skarbnik, prof. 
K.Szałucki. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 
96,3%, wydatki bieŜące – 99,6%, wydatki inwestycyjne – 
86,5%. Miasto rozliczyło się ze wszystkich zadań dota-
cyjno-subwencyjnych. Rozliczenia te oceniamy bardzo 
wysoko. 
Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budŜetu miasta za rok 2009 w dziale 921 – 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wynik gło-
sowania – 5/0/0. 
Ad. 4 
Przedstawiciel Wydziału Kultury zaprosił obecnych na 
Międzynarodowy Dzień Teatru – 26 marca w Teatrze 
Miejskim – gdzie zostaną wręczone Nagrody Prezydenta 
Miasta. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 24 marca: 
 
Porządek posiedzenia – zaopiniowanie realizacji budŜetu 
w roku 2009, w dziale oświaty 
Stopień realizacji wydatków i dochodów w roku 2009 
omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Realizację budŜetu 2009 w dziale oświaty omówiła, 
zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykona-
nia budŜetu w roku 2009,  Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawione-
go materiału.  
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała realiza-
cję budŜetu 2009 w dziale oświaty: 4 gł. za.  
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 24 marca: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zmiany do budŜetu na rok 2010, 

2. Wolne wnioski. 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie zreferował 
skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 12/0/0. 
Ad. 2 
Przewodniczący przypomniał harmonogram prac nad 
absolutorium za rok 2009 i przygotowań do sesji absolu-
toryjnej. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 25 marca: 
 
Porządek posiedzenia –  zapoznanie się z problemami 
i warunkami funkcjonowania Przedszkola Nr 28 
Członków komisji podjęła Dyrektor Przedszkola Nr 28, 
pani Jolanta Orenet.  
W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel.  
Dyrektor poinformowała członków komisji o trwającej 
rekrutacji do Przedszkola. Zapisy będą się odbywać do 
19 kwietnia b.r. Kartę moŜna było pobrać w urzędzie i na 
stronie internetowej, ale w obu przypadkach trzeba ją 
osobiście przynieść do placówki. Obecnie zrezygnowano 
z pośrednictwa internetowego z uwagi na zmiany wyni-
kające z reform. Bez względu na rodzaj stosowanej pro-
cedury naboru dzieci po zakończeniu rekrutacji nauczy-
ciele muszą dokonać weryfikacji danych, poniewaŜ część 
rodziców składa dokumenty w kilku przedszkolach.  
W przedszkolu będzie stworzona grupa  dzieci 6-letnich. 
Obecnie do Przedszkola uczęszcza 46. 5-latków. Na 150. 
dzieci z pobytu 5-cio godzinnego korzysta 5-ro dzieci. 
Generalnie rodzice deklarują 8-godzinny pobyt dzieci.  
W przypadku dłuŜszych  spóźnień (półgodzinne spóźnie-
nia miały miejsce dwa razy) naliczane są kary. Rodzice 
nie protestują mając świadomość konsekwencji spóźnia-
nia się.  
Z uwagi na minusowy stan budŜetu (- 77 tys. zł.) Dyrek-
tor zmuszona była do dokonania redukcji etatów (do 7/8 
etatów woźnym i do ¾ etatów 2. nauczycielom emery-
tom). Przyczyną niedoboru są zmienione przepisy, w 
wyniku których część rodziców płaci za pobyt dzieci 
mniej niŜ dotąd (o 50 zł. mniej w przypadku pobytu 8-
godzinnego).  
W Przedszkolu brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrud-
nione są młode osoby, które są w trakcie zdobywania 
niezbędnych kwalifikacji.  
Zapytana przez radnego Zygmunta Zmudę Trzebiatow-
skiego o kwestię dodatkowych zajęć Dyrektor odpowie-
działa, iŜ wynajmuje na ten cel salę gimnastyczną. Zaję-
cia dodatkowe prowadzą osoby z zewnątrz.   
Wiceprezydent przypomniała, iŜ przedszkola są zakłada-
mi budŜetowymi i otrzymują określoną dotację na jedno 
dziecko. Przedszkola same prowadzą swoje rachunki. 
Jeśli wynik jest minusowy, jak w przypadku Przedszkola 
Nr 28, jedynym rozwiązaniem jest redukcja etatów. 
Obecnie rodzice płacą za faktyczny czas pobytu dziecka.  
Członkowie komisji zostali oprowadzeni po terenie 
przedszkola.  
______________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 24 marca: 
 
Posiedzenie poświęcone było zaopiniowaniu sprawozda-
nia z wykonania budŜetu Miasta za rok 2009. 
Skarbnik, prof. K.Szałucki, oraz wiceprez. M.Stępa 
zreferowali wykonanie dochodów i wydatków w dziale 
gospodarka komunalna, ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji miejskich.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu za 
rok 2009 w części dotyczącej gospodarki komunalnej. 
Wynik głosowania – 5/1/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 25 marca: 
 
Posiedzenie poświęcone było zaopiniowaniu sprawozda-
nia z wykonania budŜetu Miasta za rok 2009. 
Informacje nt. wykonania budŜetu przedstawiła zastępca 
skarbnika, p. Alicja Helbin. Dochody zostały wykonane 
lepiej niŜ wydatki – w 93%. 
Wydatki na inwestycje wykonano w ponad 70%. Wystę-
puje ostatnio tendencja, aby inwestycje mogły być reali-
zowane przez jednostki, bo one mogą odliczać VAT. 
Inwestycje w sporcie omówiła p. Teresa Horiszna.  
Komisja Sportu pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu za rok 2009 w dziale sport – 4/0/0. 
Następnie członkowie komisji wysłuchali informacji, jak 
przebiega budowa stadionu. Praca była przez całą zimę 
kontynuowana, o ile tylko pozwalała pogoda. Opóźnienia 
są mniejsze niŜ moŜna by się spodziewać po tak ostrej 
zimie. 
Na kolejnym posiedzeniu Komisja omówi przebieg Gdy-
nia Sailing Days. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 31 marca: 
 
Posiedzenie poświęcone było zaopiniowaniu sprawozda-
nia z wykonania budŜetu Miasta w 2009 r. Na posiedze-
niu gościli skarbnik miasta, prof. K.Szałucki i dyrektor 
urzędu, J.Zając. 
Ad. 1 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu. 
Recesja spowodowała, Ŝe dochody wykonano na pozio-
mie 97,34%, wydatki – 93,21%, z czego inwestycje 83%. 
W wydatkach dominują oświata i transport, w inwesty-
cjach – infrastruktura i sport. 
W dziale 750 (administracja) wykonanie przedstawia się 
dość tradycyjnie. Tę część sprawozdania omówił dyrek-
tor J.Zając. DuŜym zadaniem dla budŜetu i słuŜb miej-
skich był zakup budynku PLO. Wydatki na administrację 
wykonano w 94% - koszty funkcjonowania urzędu moŜ-
na szacować jedynie orientacyjnie. Sporo zainwestowano 
w system parkingowy, ale te nakłady zaczynają się juŜ 
zwracać. W tej chwili stawiamy na inwestycje usprawnia-
jące system funkcjonowania miasta.  
Na koniec dyrektor omówił w skrócie funkcjonowanie 
StraŜy Miejskiej oraz systemu monitoringu.  
Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania 
budŜetu miasta za rok 2009 w dziale 750 – administracja. 
Opinia pozytywna – 3/0/0. 
Ad. 2 
Komisja postanowiła wnieść na najbliŜszą sesję RM 
projekt uchwały w sprawie odwołania r. Ireneusza Beki-

sza z funkcji delegata do KZG „Dolina Redy i Chylonki” 
– w związku ze złoŜoną przez niego rezygnacją. 
Opinia pozytywna – 3/0/0. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-03-16: 
 
14236/10/V/M - zmiany adresu jednostki budŜetowej 

„Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni 
14237/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie projektu graficznego, przy-
gotowanie do druku oraz druk materiałów 
informacyjnych dla potrzeb kampanii „Mały 
procent, wielka sprawa" 

14238/10/V/P - druku plakatów i ulotek informują-
cych o gdyńskich Dniach Zadumy 

14239/10/V/P - promocji Gdyni w programach tele-
wizyjnych z cyklu „Atelier smaku” 

14240/10/V/P - podpisania listu intencyjnego dot. 
nawiązania współpracy pomiędzy miastem 
Gdynia a miastem Rustavi (Gruzja) 

14241/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na współorganizację 
Gdynia Design Days 2010 

14242/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia 
bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 
kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni 

14243/10/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości 
Teatralnej Dzieci i MłodzieŜy Szkół Spe-
cjalnych „My zaczarowani Teatrem” 

14244/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

14245/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

14246/10/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 

14247/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa szcze-
gólnego pani Annie Borkowskiej, dyrekto-
rowi Gdyńskiego Centrum Innowacji 

14248/10/V/R - w sprawie ustalenia miesięcznego 
kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 
Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawiej 31 

14249/10/V/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2009 
roku Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

14250/10/V/O - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdzia-
łania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnic-
twa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny 
łownej 

14251/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w 
Gdyni 

14252/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
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Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz 
rodziców uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

14253/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora V 
Liceum Ogólnokształcącego Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

14254/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz 
rodziców uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

14255/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz 
rodziców uczniów, celem powołania komisji 
konkursowe 

14256/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicz-
nych w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłania-
nia przedstawicieli: rady pedagogicznej 
oraz rodziców uczniów, celem powołania 
komisji konkursowej 

14257/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 23 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

14258/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

14259/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Samorządowego Nr 52 w 
Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz 
rodziców uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

14260/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Technikum Transportowego w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

14261/10/V/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego Po-
morskiego Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym 

14262/10/V/O - dofinansowania zakupu materiałów i 
nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy 
o Europie” oraz „Teatralii Gimnazjalnych” 

organizowanych przez Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Nr 6 w Gdyni 

14263/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników VII Mię-
dzyszkolnego Konkursu Nakrywania Sto-
łów Świątecznych, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni 

14264/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów II Międzyszkolnego Festiwalu 
Gwiazd Muzyki pop 2010 „You Can Sing!”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 
11 w Gdyni 

14265/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla uczestników kon-
certu „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej 
Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę 
Muzyczną I i II stopnia w Gdyni 

14266/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród, 
pucharów i dyplomów dla zwycięzców kon-
kursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 
w Gdyni 

14267/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Orłowo 

14268/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo 

14269/10/V/S - wyraŜenia zgody na rozpoczęcie 
postępowania w trybie zapytania o cenę na 
dostawę umundurowania dla funkcjonariu-
szy StraŜy Miejskiej w Gdyni do 193.000 
EUR w 2010 roku oraz powołanie komisji 

14270/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup flag do 
14.000 EUR oraz akceptacji wyboru ofe-
renta 

14271/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup naczyń 
szklanych, jednorazowych i uzupełnienie 
artykułów gospodarstwa domowego oraz 
akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR 

14272/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Bp. Dominika 8 w Gdyni 

14273/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Batorego 22 w Gdyni 

14274/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Abrahama 64 w Gdyni 

14275/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wójta Radtkego 30 w Gdyni 

14276/10/V/M - remontu tarasu nad mieszkaniem 
gminnym przy ul. Szafranowej 

14277/10/V/M - wykonania adaptacji pomieszczeń 
gminnych na trzy lokale mieszkalne przy 
ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni 

14278/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

14279/10/V/M - zapłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.DK-71409/23/09) 

14280/10/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 

14281/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 8889/08/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 
2008 roku dotyczącego przejęcia budynku 
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przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni, w za-
rząd 

14282/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14283/10/V/P - najmu części nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Paprykowej 10 dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta 

14284/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8137/IV/05/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie udziela-
nia zamówień publicznych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Miasta Gdyni 

14285/10/V/M - zmian w „Instrukcji w sprawie trybu 
udzielania zamówień publicznych” 

14286/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę roczną za 2009 i za 2010 rok z tytu-
łu uŜytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Gminy Kosakowo – 
cmentarz w Kosakowie 

14287/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
3/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Przychodni 
Lekarskiej „Witomino” Spółka z o.o., z sie-
dzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 2 

14288/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
1/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmie-
ście” Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni 
przy ul. Armii Krajowej 44 

14289/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
4/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność NZOZ 
„Wzgórze Św. Maksymiliana” Spółka z 
o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 
67 

14290/10/V/M - powołania Komisji Przetargowej dla 
przeprowadzania przetargów ustnych 
ograniczonych i nieograniczonych na zby-
cie lokali uŜytkowych – garaŜy stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni 

14291/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14292/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14293/10/V/P - wyraŜenia zgody na udzielenie do-
tacji Centralnemu Muzeum Morskiemu w 
Gdańsku na remont statku–muzeum Dar 
Pomorza w Gdyni 

14294/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Zielonej - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14295/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 193.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji robót budowlanych polegających, na 
rozbudowie wraz z przebudową Szkoły 
Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworco-
wej 36 w Gdyni 

14296/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup serwera pocztowego 

14297/10/V/M - uzupełnienia zarządzenia nr 
13736/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 02 lutego 2010 r. 

14298/10/V/O - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki wiosna 2010 - zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych” dla Komu-
nalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki” i upowaŜnienia do podpisania umo-
wy 

14299/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup czyści-
ków z mikrowłókien syntetycznych 

14300/10/V/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie 39 grawerów na nagrodach 
przyznanych w dwunastej edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

14301/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie banerów inter-
netowych „Gdynia – Ŝeglarska stolica Pol-
ski” 

14302/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania dokumentacji budowlano-
konstrukcyjnej masztu flagowego w Gdyni 

14303/10/V/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta Gdyni oraz sprawozdania, 
o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o 
finansach publicznych za 2009 rok i przed-
stawienia Radzie Miasta i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej 

14304/10/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji 
projektu pn. „INTERFACE – intermodalne, 
transgraniczne rozwiązania transportowe, 
wspierające integrację w Regionie Połu-
dniowego Bałtyku” 

14305/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
uczniów klas drugich gdyńskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w ramach pro-
gramu edukacji ekologicznej „Spotkanie z 
Morzem Bałtyckim” 

14306/10/V/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń rekompensujących drzew na wybra-
nych terenach Gdyni w tym: wzdłuŜ ulicy 
Wielkopolskiej na odcinku od ul. Płockiej 
do ul. Sopockiej, wzdłuŜ Alei Zwycięstwa 
oraz na terenach wnioskowanych przez 
mieszkańców Gdyni 

14307/10/V/R - przekazywania składki członkow-
skiej Miasta Gdyni na rzecz Stowarzysze-
nia Miast Autostrady Bursztynowej z sie-
dzibą w Gdyni 

14308/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników eliminacji do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Dzieci i MłodzieŜy oraz druŜy-
nowych mistrzostw polski w gimnastyce ar-
tystycznej dzieci z klas IV i V szkół pod-
stawowych organizowanych przez Zespół 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących w 
Gdyni 

14309/10/V/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
MDK w Gdyni oraz ustalenie trybu wyła-
niania przedstawicieli rady pedagogicznej 
oraz rodziców uczniów, celem powołania 
komisji konkursowej 
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14310/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni, związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

14311/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwarznień-
skiej 

14312/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przed-
stawicieli Seattle-Gdynia Sister City Asso-
ciation 

14313/10/V/M - wykonania remontu pomieszczenia 
węzła centralnego ogrzewania w budynku 
przy ul. Morskiej 89 w Gdyni 

14314/10/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

14315/10/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

14316/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli 
biurowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz 
system zabezpieczeń elektronicznych o 
wartości do 14.000 EUR 

14317/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na roczny abonament na aktualizację i 
asystę techniczną oprogramowania TRA-
WERS 

14318/10/V/M - akceptacji aneksu nr 3/2010 do 
umowy najmu KB/14/MOPS/2005 z 
7.09.2005 r. na wynajęcie domu na prowa-
dzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 na 
terenie Gdyni 

14319/10/V/M - akceptacji aneksu nr 3/2010 do 
umowy najmu z 16.04.2007 r. na wynajęcie 
nieruchomości na prowadzenie Rodzinne-
go Domu Dziecka nr 4 na terenie Gdyni 

14320/10/V/M - akceptacji aneksu nr 4/2010 do 
umowy najmu z 1.10.2007 r. na wynajęcie 
nieruchomości na prowadzenie Rodzinne-
go Domu Dziecka nr 5 na terenie Gdyni 

14321/10/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do 
umowy najmu z 26.04.2006 r. na wynajęcie 
nieruchomości na prowadzenie Rodzinne-
go Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni 

14322/10/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do 
umowy najmu KB/12/MOPS/2005 z 
14.07.2005 r. na wynajęcie nieruchomości 
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziec-
ka nr 7 na terenie Gdyni 

14323/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie analizy 
przepustowości kanalizacji deszczowej w 
ul. Lipowej 

14324/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia odcinka 
ul. Cisowskiej w Gdyni 

14325/10/V/U - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego 

14326/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/725/UI/244/W/2009 z 13.11.2009 r. na 
wykonanie robót związanych z inwestycją 
pn: „Budowa ul. Radosnej w Gdyni” 

14327/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót uzu-
pełniających w ramach zadania pn: „I etap 
remontu Akademickiego Liceum Ogólno-

kształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w 
Gdyni” 

14328/10/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 „Budo-
wa oświetlenia z utwardzeniem nawierzch-
ni ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

14329/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Budowa ulicy Radosnej od 
skrzyŜowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy 
Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w 
Gdyni” 

14330/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dodatko-
wych prac projektowych w ramach zadania 
pn: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na 
filię MBP w Gdyni” 

14331/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebo-
wej z zapleczem technicznym dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 

14332/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/632/UI/207/W/2009 z 18.09.2009 r. do-
tyczącej wykonania projektu budowlanego i 
wykonawczego oświetlenia ulicy Metalowej 
w Gdyni 

14333/10/V/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę odgałę-
zień kanalizacji sanitarnej celem przyłą-
czenia nieruchomości w ramach inwestycji 
pt: „Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze 
Gdyni” 

14334/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej szafki oświetleniowej 
w ramach inwestycji pn: „Zagospodarowa-
nie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w 
pobliŜu mola i rzeki Kaczej 

14335/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa parkingu przy ul. Maku-
szyńskiego w Gdyni” 

14336/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodat-
kowych robót w ramach zadania: "Przebu-
dowa układu drogowego Węzła Św. Mak-
symiliana wraz z budową tunelu drogowe-
go pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP 
w Gdyni" 

14337/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
drogi powiatowej al. Jana Pawła II w Gdyni 

14338/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
drogi publicznej gminnej ul. Jerzego Wa-
szyngtona w Gdyni 

14339/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/12/UR/2008 z 19.05.2008 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków, za-
kresu i sposobu finansowania przebudowy 
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dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
rozbudowie istniejącego Centrum Handlo-
wego „Wzgórze” w Gdyni oraz upowaŜnie-
nia do podpisania ww. aneksu do umowy 

14340/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie kompleksu handlowo-usługowego 
na terenie działek nr 289/12, 289/9, 
289/10, 289/11, 189/13, 257/6, 260/43, 
260/40 /teren 096 P, U zgodnie z MPZP nr 
2201/ składającego się z trzech budynków: 
C-1, C-2, i C-3 w Gdyni i upowaŜnienia do 
podpisania ww. umowy 

14341/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie osiedla ALTORIA – apartamenty, 
na terenie określonym, jako 03MW4 w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon ulic śniwnej i Grenadierów i 
upowaŜnienia do podpisania ww. umowy 

14342/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie osiedla mieszkaniowego Sokółka 
Zielenisz na terenie między ulicami Śliską, 
L. Staniszewskiego, Janki Bryla i Gen. Ma-
riusza Zaruskiego określonym, jako 100 i 
101 MW2 w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego nr 2201 części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, re-
jonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 
Śliskiej i upowaŜnienia do podpisania ww. 
umowy 

14343/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na zmianę 
programu sygnalizacji świetlnej na skrzy-
Ŝowaniu ul. Chylońskiej z ul. Kartuską w 
Gdyni i upowaŜnienia do podpisania umo-
wy w tej sprawie 

14344/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie zespołu budynków wielorodzin-
nych w Gdyni na terenie działek nr 857/20, 
856/20, 855/20, 858/20, km 71 połoŜonych 
przy zbiegu ul. Legionów i Powstania 
Styczniowego oraz upowaŜnienia do pod-
pisania ww. aneksu do umowy 

 
2010-03-17: 

 
14345/10/V/M - uzupełnienia zarządzenia nr 

10672/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 14 maja 2009 r. 

 
2010-03-18: 

 

14346/10/V/P - przygotowania wystawy zdjęć po-
święconej pielgrzymkom Jana Pawła II 

 
2010-03-19: 

 
14347/10/V/R - zgody na wystąpienie o zmianę 

pozwolenia na budowę dla ścieŜki rowero-
wej przy PPNT wraz z jego przeniesieniem 
na Gdyńskie Centrum Innowacji 

 
2010-03-23: 

 
14348/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 

Janiny Młyńskiej-Niwińskiej „Rodzinne hi-
storie. Wspomnienia” 

14349/10/V/P - zakupu ksiąŜki Henryka Spigarskie-
go „Z głębokiego lądu nad morze. Józef Li-
sowski biografia” od Fundacji Promocji 
Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Mor-
skiej 

14350/10/V/P - zakupu 21 egzemplarzy II tomu 
ksiąŜki Ryszarda Leszczyńskiego „Ginące 
frachtowce” od Fundacji Promocji Przemy-
słu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 

14351/10/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1526/OK/147/W/2009 z dnia 16 wrze-
śnia 2009 r., zawartej pomiędzy Gminą 
Gdynia a Panią Małgorzatą Sokołowską, 
prowadzącą oficynę Verbi Causa 

14352/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację przewozu dla uczestników 
obchodów 65 rocznicy wyzwolenia Obozu 
Koncentracyjnego Stutthof 

14353/10/V/R - aktualizacji procedur wdroŜenia 
projektu pn. „Przebudowa układu drogo-
wego Węzła Św. Maksymiliana wraz z bu-
dową tunelu drogowego pod Droga Gdyń-
ską, torami SKM i PKP w Gdyni” 

14354/10/V/R - zmiany adresu jednostki budŜetowej 
Miejskiegi Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gdyni 

14355/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
sów do umów zawartych ze Stowarzysze-
niem na Rzecz bezdomnych Dom Modlitwy 
AGAPE”, Fundacją „Dziecięca Przystań, 
Fundacją „Nasza Rodzina”, Chrześcijań-
skim Stowarzyszeniem Dobroczynnym 
Oddział w Gdyni oraz umowy najmu sie-
dziby dla placówki opiekuńczo wychowaw-
czej połoŜonej w Gdyni przy ul. Leszczyki 
74 

14356/10/V/O - skierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14357/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Obe-
rasbach koło Norymbergii w Bawarii w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

14358/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
czytelni przy bibliotece Zespołu Szkół Ad-
ministracyjno-Ekonomicznych dla Towa-
rzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich w Gdyni 

14359/10/V/O - dofinansowania zakupu materiałów 
do inscenizacji przedstawienia „Upiór w 
operze” przygotowywanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z okazji 
obchodów 60-lecia istnienia placówki 
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14360/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Spor-
towych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją Gdyń-
skiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

14361/10/V/O - przeznaczenia środków finanso-
wych dla Zespół Szkół Mechanicznych w 
Gdyni na dofinansowanie kosztów wyjazdu 
laureatów Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „Ośmiu wspaniałych” na ogólno-
polskie eliminacje do Warszawy oraz finał 
w Wałbrzychu 

14362/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Dąbrowskiego 45 w Gdyni 

14363/10/V/M - remontu gminnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego nr 
45,47,49,51,59 w Gdyni 

14364/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

14365/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Necla 5 w Gdyni 

14366/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Dickmana 38 w Gdyni 

14367/10/V/M - zmiany zarządzenia Nr 
2615/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 26 czerwca 2007 roku dotyczącego 
administrowania boksami rybackimi przy 
ul. Orłowskiej 3 w Gdyni 

14368/10/V/M - wykonania ekspertyzy przewodów 
wentylacyjnych z ich oczyszczeniem w bu-
dynku uŜytkowym przy ul. 10 lutego 24 w 
Gdyni 

14369/10/V/M - wykonania zagospodarowania tere-
nu gminnego przy ul. Kopernika 12-14 w 
Gdyni 

14370/10/V/M - wykonania uporządkowania i zago-
spodarowania terenu gminnego przy ul. 
Sandomierskiej 1 A w Gdyni 

14371/10/V/M - zagospodarowania terenu w zakre-
sie wykonania nasypu wzmacniającego 
skarpę przy budynku mieszkalnym przy ul. 
Kapitańskiej 39 w Gdyni 

14372/10/V/M - wykonania remontu instalacji wod-
nej w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni 

14373/10/V/M - rozbiórki wolnostojącego budynku 
uŜytkowego wraz z uporządkowaniem te-
renu przy ul. InŜynierskiej 72 w Gdyni 

14374/10/V/M - rozbiórki części zabudowań gospo-
darczych wraz z uporządkowaniem terenu 
przy ul. Spokojnej 52 w Gdyni 

14375/10/V/M - przestawienia pieców grzewczych w 
13 mieszkaniach gminnych 

14376/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodar-
czych wraz z uporządkowaniem terenu po 
rozbiórce przy ul. Chwarznieńskiej 6,8 w 
Gdyni 

14377/10/V/M - wykonania dokumentacji technicz-
nej oraz kosztorysów inwestorskich na 
wymianę drewnianego stropu oraz remont 
pękniętego muru ceglanego w budynku 
mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 10 w 
Gdyni 

14378/10/V/M - wykonania dokumentacji technicz-
nej oraz kosztorysu inwestorskiego na roz-
biórkę gminnego garaŜu murowanego 
wbudowanego w skarpę na której posado-
wiony jest budynek mieszkalny przy ul. 
Ujejskiego 3 w Gdyni 

14379/10/V/M - opracowania dokumentacji tech-
nicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Abrahama 62 w Gdyni 

14380/10/V/M - opracowania dokumentacji tech-
nicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni 

14381/10/V/M - opracowania dokumentacji tech-
nicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. świrki i Wigury 8 w Gdyni 

14382/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
mieszkaniach oraz w budynku mieszkal-
nym przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni 

14383/10/V/M - wykonania instalacji domofonowej w 
budynku mieszkalnym będącym w zarzą-
dzie Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 39 w 
Gdyni 

14384/10/V/M - wykonania uporządkowania na-
wierzchni placów zabaw pomiędzy budyn-
kami mieszkalnymi przy ul. Chylońskiej 
133-137 w Gdyni 

14385/10/V/M - urządzenia placu zabaw we wnętrzu 
blokowym przy ul. Surmana 6 w Gdyni 

14386/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 23 
w Gdyni 

14387/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Chwarz-
nieńskiej 176 C w Gdyni 

14388/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14389/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Surmana – przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

14390/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

14391/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Pionierów 17 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

14392/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Krasickiego przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

14393/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Gedymina 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14394/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kowieńskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14395/10/V/M - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 10 do umowy dzierŜawy nr TG /541/ 
92 z dnia 21 grudnia 1992 roku przedmio-
tem której jest grunt połoŜony na hali pła-
skiej - pawilon handlowy nr 211 

14396/10/V/M - zmiany warunków umowy dzierŜa-
wy nr 44/70 z dnia 21 stycznia 1970 r. za-
wartej na czas nieokreślony, przedmiotem 
której jest grunt połoŜony przy ul. Burszty-
nowej 12 w Gdyni 

14397/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
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połoŜonej przy ul. Al. Marszałka Piłsud-
skiego 1 – POL- LEVANT Linie śeglugowe 
Sp. z o.o. 

14398/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk 250 sztuk 
egzemplarzy plakatu promującego szkole-
nie dla osób niepełnosprawnych z zakresu 
zakładania działalności gospodarczej 

14399/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
czyszczenia flag na drzewiec promujących 
imprezy miejskie 

14400/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
12706/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 10 listopada 2009r. oraz zarządzenia 
nr 13977/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 16 lutego 2010 r. 

14401/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
3991/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utwo-
rzenia Zespołu d.s. negocjacji warunków 
nabycia nieruchomości 

14402/10/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Szturmanów 9 

14403/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 131/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

14404/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Zielonej 9A, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

14405/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rybaków przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14406/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 123/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

14407/10/V/O - przekazania środków na dofinanso-
wanie zadania „Odtworzenie Zasobów 
Rybnych Zatoki Puckiej – Ryby dla Zatoki” 
dla Związku Międzygminnego Zatoki Puc-
kiej i upowaŜnienia do podpisania umowy o 
dofinansowanie 

14408/10/V/K - rozłoŜenia na raty płatności IX raty z 
tytułu sprzedaŜy Niepublicznym Zakładom 
Opieki Zdrowotnej składników majątko-
wych wg umów sprzedaŜy zawartych w 
2001 roku przez Gminę Miasta Gdyni 

14409/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie analizy 
przepustowości kanalizacji deszczowej w 
ul. śurawiej w Gdyni na odcinku od ul. 
Chabrowej do ul. Modrzewiowej 

14410/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie umowy dofinansowania w 
ramach projektu SEGMENT 

14411/10/V/S - akceptacji aneksu do umowy z 
Pocztą Polską dotyczącej odbioru i dorę-
czania przesyłek pocztowych 

14412/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Nowelizacja ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie „ dla 
22 pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

14413/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14414/10/V/M - przekazania do korzystania organi-
zacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni, tj. MłodzieŜowemu Domowi Kul-
tury lokalu uŜytkowego przy ul. Grabowo 2, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni 

14415/10/V/M - zmiany umowy dzierŜawy i sporzą-
dzenia aneksu nr 1 do umowy 
MG/101/D/88 z dnia 03.06.1988 r. 

14416/10/V/M - rozszerzenia zakresu zamówienia 
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej (projektów pla-
stycznych i wykonawczych) oznakowania 
śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfi-
kacji Miejskiej” 

14417/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjne-
go Urzędu Miasta Gdyni 

14418/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. J. Korzeniowskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14419/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia dla 50 pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2010 roku 

14420/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na realizację 
usługi polegającej na napisaniu treści, 
stworzeniu projektu graficznego oraz wy-
daniu Memorandum Gdyni w wersji pol-
skiej i angielskiej 

14421/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na renowację ekspozycji re-
klamowej programu „Pies w wielkim mie-
ście”, na autobusie komunikacji miejskiej w 
Gdyni 

14422/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na aktualizację materiałów reklamowych 
miasta do emisji telewizyjnej oraz na ekra-
nach diodowych 

14423/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie mate-
riałów promujących Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

14424/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie 
spotkania inauguracyjnego dla członków 
Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2010” 

14425/10/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, płyt 
do ekspozycji planu Gdyni na nośnikach 
reklamowych zlokalizowanych w centrum 
Miasta 

14426/10/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Antologia. Morze i Ŝagle w poezji polskiej” 
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14427/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup stanowisk, aktualizacji i usługi 
serwisowej systemu Norma PRO, usługi 
szkolenia w zakresie podstaw kosztoryso-
wania w systemie Norma PRO 

14428/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników V Edycji Mistrzostw Gdyni w 
dwa ognie, którego organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 

14429/10/V/M - zmian w „Regulaminie postępowa-
nia przy udzielaniu zamówień publicznych, 
których wartość szacunkowa jest wyŜsza 
niŜ 4.000 zł. ale nie przekracza wyraŜonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 
EUR” 

14430/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia 
bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 
kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni 

14431/10/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do przygotowania projektu: „System wspie-
rania przedsiębiorczości w obszarach se-
mimetropolitalnych miast południowego 
Bałtyku – „IDEAS” /Integrated Deve-
lopment Advisory System for Enterpreneu-
rial South Baltic Semi-metropolitan Towns/ 
- Program Współpracy Transgranicznej Po-
łudniowy Bałtyk 

14432/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
miasta Rustavi /Gruzja/ 

14433/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie porozumienia pomiędzy 
partnerami projektu TROLLEY – Promote 
Clean Public Transport 

14434/10/V/P - zakupu 30 egzemplarzy ksiąŜki 
Marka H. Kotlarza „Opowiadania z pierw-
szej połowy” od Wydawnictwa Exter sp. z 
o.o. 

14435/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack koncertu jazzo-
wego w dniu 11 kwietnia 2010 r. w Klubie 
Jazz Cafe 

14436/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn: „Lato zaczyna się w Gdyni – „Cuda-
wianki” 

14437/10/V/P - realizacji projektu pn: „Oko Opatrz-
ności” 

14438/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk plakatów informacyjnych 

14439/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14302/10/V/M z 16 marca 2010 r. 

14440/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. ŁuŜyckiej 10 

14441/10/V/M - udzielenia zamówienia na udostęp-
nienie łącza sieci internetowej i wyraŜenia 
zgody na wydatkowanie środków finanso-
wych z budŜetu miasta 

14442/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13642/10/V/M z 26 stycznia 2010 . w 
sprawie określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia Zachód – rejon ulic: Suchej i Wicz-
lińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 
Śliskiej, a docelowo przeznaczonych pod 
drogi publiczne 

14443/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy 
MG/87/D/2008, przedmiotem której jest 
grunt połoŜony w Gdyni przy ul. Dworcowej 
11 a 

14444/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13589/10/V/M na wyraŜenie zgody na wy-
datkowanie środków finansowych na opła-
tę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarcze-
nie mediów /energia, telefon, internet/ na 
potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej 
na dworcu PKP 

14445/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni 
w miesięczniku „Brief” 

14446/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
produkcji dwóch reportaŜy z 12-tych Ogól-
nopolskich Spotkań PodróŜników, śeglarzy 
i Alpinistów „Kolosy” 2009 

14447/10/V/M - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/496/UI/135/W/2009 zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsię-
biorstwem Specjalistycznym „ZAMKO” 

14448/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót dodatko-
wych, to jest docieplenia dachu budynku 
szkoły w ramach zadania pn: „II etap re-
montu Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w 
Gdyni” 

14449/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej wyko-
nania projektu budowlanego i wyko-
nawczego ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Bul-
waru Nadmorskiego w Gdyni 

14450/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji 
wariantowej sposobu zagospodarowania i 
odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych z ulicy Bazyliowej w Gdyni 

14451/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji 
zagospodarowania polany leśnej przy ul. 
Rdestowej w Gdyni Dąbrowie 

14452/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji wielobranŜowej dla budowy schodów te-
renowych pomiędzy ulicami Powstania Li-
stopadowego i Powstania Wielkopolskiego 

14453/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na 
wykonanie zadania „Budowa oświetlenia z 
utwardzaniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w 
Gdyni” 

14454/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z realizacją zadania pn: „Rozbu-
dowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz 
z przebudową kanalizacji deszczowej w 
ulicy Unruga w Gdyni” 

14455/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów: 
KB/355/UP/96/W/2008, 
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KB/374/UI/124/W/2009, 
KB/138/UI/34/2010 

14456/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów I Międzyszkolnego Konkursu 
Origami „Papierowy zawrót głowy”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Nr 13 w 
Gdyni” 

14457/10/V/M - zarządzania budynkiem przy ul. 
Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni 

 
2010-03-24: 

 
14458/10/V/P - przekazania środków pienięŜnych 

na pokrycie opłaty od apelacji 
 

2010-03-26: 
 
14459/10/V/U - podpisania aneksu do porozumienia 

z dnia 28.02.2008 r. zawartego pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanali-
zacji a Gminą Miasta Gdyni w celu realiza-
cji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sys-
temów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia 
w wodę na obszarze Gdyni” 

 
2010-03-30: 

 
14460/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na dodruk 300 sztuk plakatów na potrzeby 
projektu Gdyńskie Warsztaty PodróŜnicze 
„Szerokie Horyzonty” 

14461/10/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Wa-
szyngtona 

14462/10/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Por-
towej 

14463/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Meta-
lowej w Gdyni 

14464/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia drogi 
wewnętrznej i parkingu przy ul. Kazimierza 
Górskiego w Gdyni 

14465/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót 
budowlanych obejmujących: kanalizację 
deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i 
Króla Jana III; parking przy ul. Orłowskiej; 
ulicę Orłowską I etap 

14466/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania: ”Rozbudowa ulicy Unru-
ga pomiędzy skrzyŜowaniem z ul. Podgór-
ską i z ul. Kuśnierską” 

14467/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia Nr 1 WTZ/2010 z Sopotem, mia-
stem na prawach powiatu, w sprawie po-
krywania przez Sopot kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii 
zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy 
ulicy Hallera 31 A w części nieobjętej dofi-

nansowaniem ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

14468/10/V/R - zawarcia porozumienia z Fundacją 
Marcus na realizację zadania polegającego 
na zapewnieniu miejsca dla osoby niepeł-
nosprawnej intelektualnie w środowisko-
wym domu samopomocy 

14469/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa szcze-
gółowego dyrektorowi jednostki budŜeto-
wej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gdyni” 

14470/10/V/O - delegowania przedstawiciela Gminy 
Miasta Gdyni do Zarządu i Rady Nadzor-
czej Fundacji „Agencja Regionalnego Mo-
nitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” 

14471/10/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania pn.: „Prowadzenie re-
gionalnego monitoringu atmosfery” 

14472/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
14266/10/V/O dotyczącego dofinansowa-
nia zakupu nagród, pucharów i dyplomów 
dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego organizowanego przez 
Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni 

14473/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Wiosennego Festiwalu Piosenki 
Niemieckojęzycznej, którego organizato-
rem Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Gdyni 

14474/10/V/P - zakupu kamizelek odblaskowych z 
nadrukiem 

14475/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14057/10/V/M dotyczącego wszczęcia po-
stępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej 4.845.000 euro na wykonanie 
roboty budowlanej „Rozbudowa wraz z 
przebudową Szkoły Podstawowej nr 20, 
przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni” 

14476/10/V/M - remontu gminnego lokalu mieszkal-
nego przy ul. Szafranowej 12 D w Gdyni 

14477/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

14478/10/V/M - wykonania robót remontowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zie-
lonej 32 w Gdyni 

14479/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

14480/10/V/M - wykonania ogrodzenia dwóch bu-
dynków mieszkalnych z lokalami socjalny-
mi przy ul. Okrzei 22-24 w Gdyni 

14481/10/V/M - remontu instalacji elektrycznej w 
trzech mieszkaniach gminnych przy ul. Ka-
pitańskiej 27/6, Nauczycielskiej 5/66, Wid-
nej 11/10 w Gdyni 

14482/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej w mieszkaniu gminnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. Abrahama 46 A w 
Gdyni 

14483/10/V/M - wywozu i utylizacji odpadów, niety-
powych śmieci, sprzętu z terenu nierucho-
mości gminnej przy ul. Bernadowskiej w 
Gdyni 

14484/10/V/M - naprawy pokrycia dachu na obiek-
cie uŜytkowym przy ul. Morskiej nr 61 w 
Gdyni 
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14485/10/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 

14486/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14487/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-
71410/3/09) 

14488/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
13/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność NZOZ „Przy-
chodnia Orłowo” sp. z o.o., z siedzibą w 
Gdyni przy ul. Wrocławskiej 54 

14489/10/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 
nr 02/NZOZ/06 z dnia 24 lutego 2006r. 
dzierŜawy nieruchomości będącej własno-
ścią Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej 
na działalność Portowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Bernarda Chrzanow-
skiego 3/5 

14490/10/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat lokalu 
uŜytkowego przy Al. Marszałka Piłsudskie-
go 18 Gdyni, stanowiącego własność Gmi-
ny Miasta Gdyni na rzecz Portu Lotniczego 
Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. 

14491/10/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na promocję Miasta Gdyni podczas II 
Festiwalu Kawy 

14492/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/686/UI/227/W/2009 z dnia 08.10.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na od-
cinku od ulicy Wejherowskiej do ul. Osow-
skiej” 

14493/10/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Sterników 3 

14494/10/V/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Zamenhofa 17 

14495/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ulicy śukowskiej 
będącej w uŜytkowaniu wieczystym 

14496/10/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzo-
wych w Bohema Jazz Club 

14497/10/V/P - odnowienia domen dla Rad Dzielnic 
14498/10/V/P - powołania składu Komisji Oceniają-

cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadań dotyczących aktywiza-
cji społecznej niepełnosprawnej młodzieŜy, 
mieszkańców Gdyni 

14499/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Nordea Bank Polska S.A. 

14500/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z BudŜetu Miasta 
Gdyni związanych z wystawieniem imien-
nego zaświadczenia 

14501/10/V/P - przyjęcia programu zadań do reali-
zacji w ramach polityki społecznej dotyczą-
cej osób niepełnosprawnych mieszkańców 
Gdyni 

14502/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
14072/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23.02.2010 r. 

14503/10/V/M - przekazania do korzystania organi-
zacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej lokalu uŜytkowego przy 
ul. Grabowo 2, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

14504/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wspomaga-
nia wentylacji mechanicznej w krytej pły-
walni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy 
ulicy Stawnej 4/6 

14505/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Lotników 

14506/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na km 22 jako 
działka nr 334/17 przeznaczonej pod bu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a do-
celowo pod drogę publiczną 

14507/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup odkurza-
czy oraz akcesoriów do sprzątania 

14508/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

14509/10/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

14510/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. doty-
czącego ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

14511/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. doty-
czącego ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

14512/10/V/P - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 12438/09/V/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 13 października 2009 
r. w sprawie: harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2010 roku 

14513/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywa-
telskich 

14514/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru 

14515/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni w III Festiwalu Teatrów Mu-
zycznych w Gdyni 

14516/10/V/O - zwarcia umów zleceń na realizacje 
zajęć dodatkowych/ wyrównawczych w 
ramach projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 

14517/10/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji 
udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
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nych do rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

14518/10/V/R - udzielenia upowaŜnienia do zawar-
cia porozumienia pomiędzy Gdynią mia-
stem na prawach powiatu a Stowarzysze-
niem „RAZEM” dotyczącego ustalenia za-
sad partnerstwa w zakresie współpracy na 
rzecz inkubacji podmiotu ekonomii spo-
łecznej na terenie Gdyni 

14519/10/V/M - powołania zespołu dotyczącego 
ogłoszenia konkursu na świadczenia zdro-
wotne 

14520/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na realizację 
wdraŜania produktu turystycznego „Szlak 
kulinarny Centrum Gdyni” 

14521/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10288/09/V/M z 14.04.2009 r. w części do-
tyczącej gruntu o powierzchni 50 m2 przy-
ległego do nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Głogowej 23 

14522/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
demontaŜu nośników wizualnej identyfika-
cji Gdyni planu miasta oraz tablic informa-
cyjnych 

14523/10/V/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni przy al. Jana Pawła II, Bulwarze 
Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przeben-
dowskich, ul. Zawiszy Czarnego przezna-
czonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

14524/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
dokumentacji zdjęciowej z gdyńskich im-
prez wraz z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych 

14525/10/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na promocję miasta Gdyni w Regio-
nalnym Punkcie Informacji Turystycznej na 
Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym 
przez Gdańską Organizację Turystyczną 

14526/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania polo z logo Gdyni 

14527/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
8.12.2009 r. 

14528/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/812/UI/286/W/2009 z 2 grudnia 2009 r. 
na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zmienionego zakresu 
inwestycji pn. „Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ Estakady Kwiatkowskiego od ul. 
Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w 
Gdyni” realizowanej w ramach programu 
„Rozwój komunikacji rowerowej Aglomera-
cji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” 

14529/10/V/M - wykonania remontu schodów osie-
dlowych prowadzących do budynków 
mieszkalnych przy ul. Leszczynki 175 i 175 
A w Gdyni 

14530/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/767/UI/304/W/2007 z 12 grudnia 2007 
r. na opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa ścieŜek rowerowych w Gdyni, w 
ramach programu „Rozwój komunikacji ro-

werowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

14531/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. do-
tyczącej opracowania koncepcji i doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej w 
Gdyni 

14532/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/742/UI/252/W/2009 z 14.09.2009 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej 
odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego 

14533/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/8/UR/2007 z dnia 11.07.2007 r. w 
sprawie ustalenia szczegółowych warun-
ków przebudowy dróg publicznych spowo-
dowanej inwestycją niedrogową polegającą 
na budowie budynku mieszkalno-
usługowego wraz z infrastrukturą tech-
niczną przy ul. Morskiej 127 na działkach 
nr 374/262 i 375/262 km 49 w Gdyni oraz 
upowaŜnienia do podpisania ww. aneksu 
do umowy 

14534/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/526/UI/154/W/2009 z dnia 29.07.2009 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem TRISTAR dla przed-
sięwzięcia pn: „Usprawnienie ruchu trans-
portu miejskiego w obszarze centralnym 
Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Ruchem TRI-
STAR 

14535/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków budowy dróg 
oraz sposobu finansowania przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej planowa-
ną inwestycją niedrogową, polegającą na 
budowie budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego na działkach nr 292/3 i 291/3 
przy ul. Chabrowej w Gdyni i upowaŜnienia 
do podpisania ww. umowy 

14536/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 
ul. Dantyszka w Gdyni 

14537/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
rekompensacyjnych zieleni na terenie 
Gdyni wraz z pielęgnacją przez trzy sezony 
wegetacyjne 

14538/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 193.000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gmin-
nych wraz z infrastrukturą techniczną w re-
jonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni” 

14539/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania i odprowadzania wód 
deszczowych na terenie zlokalizowanym 
pomiędzy ulicami Chylońską, Kartuską, 
Morską i Gospodarską wraz z koncepcją 
układu drogowego ul. Świeckiej w Gdyni 
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14540/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji 
drogi serwisowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej 
na odcinku od skrzyŜowania z ul. Gedymi-
na do skrzyŜowania z ul. Racławicką po 
północnej stronie ul. Wielkopolskiej w Gdy-
ni i upowaŜnienia do podpisania umowy w 
tej sprawie 

14541/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zmianę programu sy-
gnalizacji świetlnej na przejściu dla pie-
szych przez ul. Morską w rejonie budynku 
nr 303 w Gdyni i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy w tej sprawie 

14542/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
opracowania pn: „Program funkcjonalno-
uŜytkowy dla Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania 
ruchem i transportem publicznym” i upo-
waŜnienia do podpisania umowy w tej 
sprawie 

14543/10/V/P - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Prowadze-
nie Biura Porad Obywatelskich” 

14544/10/V/P - przyznania dotacji dla projektu „Ra-
zem dla europejskiego dialogu – 25-lecie 
partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” ze środ-
ków Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej 

14545/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie porozumienia Programu In-
teligenta Energia Europa /IEE/ 

14546/10/V/P - przygotowania i druku materiałów 
informacyjnych dotyczących 60. rocznicy 
zbrodni katyńskiej 

14547/10/V/P - druku folderu i ulotki informujących o 
wystawie „Pomorska Przygoda Harcerska” 

14548/10/V/P - przygotowania projektu i druku za-
proszeń na uroczystość obchodów Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

14549/10/V/P - organizacji IV Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów i Programów Sportowych 
w Gdyni w dniach 10-12.06.2010 r. 

14550/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. „Lato zaczyna się w 
Gdyni-Cudawianki 

14551/10/V/P - zakupu środków konserwacyjnych 
na wyposaŜenie magazynu sprzętu OC i 
ratownictwa 

14552/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
rekompensacyjnych drzew na wybranych 
terenach miasta Gdyni, w tym wzdłuŜ ul. 
Wielkopolskiej na odcinku od ul. Płockiej 
do ul. Sopockiej w Gdyni, wzdłuŜ al. Zwy-
cięstwa oraz na terenach wnioskowanych 
przez mieszkańców Gdyni 

14553/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup i wymia-
nę opon w samochodach słuŜbowych w 
UM, StraŜy Miejskiej i OSP Wiczlino do 
14.000 EUR w 2010 r. oraz akceptacji wy-
boru oferenta 

14554/10/V/S - wyraŜenia zgody na przerejestrowa-
nie samochodu słuŜbowego będącego w 
uŜytkowaniu OSP Wiczlino 

 
2010-03-31: 

 
14555/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania dziecka w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych zlokalizo-
wanych na terenie miasta Gdyni 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [242] – 2010-03-24 – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie uporządkowania ruchu na skrzyŜo-
waniu ulic Śląskiej, Warszawskiej i Witomiń-
skiej. 

2. [243] – 2010-03-24 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierun-
kowego na ul. Nowogrodzkiej, 

3. [244] – 2010-03-24 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie poprawy płynności ruchu na odcin-
ku ul. Tatrzańskiej od ul. Kwidzyńskiej do 
skrzyŜowania ul. Tatrzańskiej z ul. Olsztyńską, 

4. [245] – 2010-03-24 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie rozwiązania problemu komunika-
cyjnego w rejonie skrzyŜowania ul. Tatrzań-
skiej i ul. Olsztyńskiej, 

5. [246] – 2010-03-24 – radny Marcin Horała – w 
sprawie postępowania w sprawie przekazania 
własności działki zabudowanej przez GSM 
działkami o numerach Kartuska 52 i 54, 

6. [247] – 2010-03-24 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zapewnienia dostępu do bezpłatnej 
opieki dentystycznej dla mieszkańców Chylo-
ni, Cisowej, Pustek Cisowskich, Demptowa i 
innych dzielnic – odpowiedź 08.04.2010, 

7. [248] – 2010-03-24 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zapewnienia dojazdu do domów przy 
ul. Południowej w trakcie skrzyŜowania ul. 
Chylońskiej i Północnej – odpowiedź 
09.04.2010. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 
17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III 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 
______________________________________________ 
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INFORMACJA O TERMINACH 
POSIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:   
21.04., godz. 15.30  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:      
Komisja Kultury:   
Komisja Oświaty:   
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:   
Komisja Sportu i Rekreacji: 27.04., godz. 15.30    
Komisja Statutowa:   26.04., godz. 16.30 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:   
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:   
_____________________________________________ 


