
Rejestr porozumie ń zawartych przez Gmin ę Miasta Gdyni w latach 2007- 2016 
 

0722 - Porozumienia i umowy z gminami i instytucjami zagranicznymi. 
031 - Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej. 
 
L.p.  DATA ZAWARCIA 

POROZUMIENIA 
PRZEDMIOT POROZUMIENIA UWAGI  

SOO.0722 

rok 2007 

1. 19.12.2006 Umowa z Krajowym Towarzystwem Autyzmu (Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni) w sprawie 
określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów 

terapii zajęciowej 

  

2. 10.01 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji nauki zawodu w systemie kursowym 
w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkól Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  

3. 10.01 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie Organizacji nauki zawodu w systemie 
kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkól Budownictwa Okrętowego 

w Gdyni 

  

4. 3.01 Porozumienie Nr 9/06 z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i ustalenia wysokości wydatków na jego utrzymanie 

  

5. 3.01 Porozumienie Nr 1/2007 z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i ustalenia wysokości wydatków na jego utrzymanie 

Aneks nr 1  
z dnia 13.03.2007 

Aneks nr 2  
z dnia 09.07.2009 

6. 17.01 Umowa zawarta z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych   

7. 3.01 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Szemud w zakresie dotacji udzielanej na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni, 

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Szemud  

  

8. 18.01 Porozumienie Nr 1/2007 w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gm. Żukowo 
niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

  

9. 19.01 Porozumienie w sprawie współpracy Gminy Miasta Rumi z Gminą Miasta Gdyni dotyczące 
zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gdyni w przedszkolach niepublicznych w Rumi 

  



10. 29.01 Umowa Nr 17/2007 z ZSZ nr 2 w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych   

11. 29.01 Umowa Nr 16/2007 z ZSZ nr 2 w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych   

12. 6.02 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
26.03.2012 

/SOO.031.37.2012/ 
13. 6.02 Porozumienie z Gdańskiem w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ustalenia 

wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej 
  

14. 15.02 Porozumienie w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu 
kosztów pobytu dzieci z Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

  

15. 15.02 Porozumienie w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdyni z Gminy Miasta Sopot w sprawie 
zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Miasta Sopot w przedszkolach niepublicznych i 

publicznych niesamorządowych w Gdyni 

  

16. 15.02 Porozumienie w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Rumi w sprawie zwrotu 
kosztów pobytu dzieci z Gminy Miasta Rumi w przedszkolach niepublicznych i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

  

17. 5.02 Porozumienie z Gminą Miasta Redy w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto 
Reda w formie dotacji na dziecko będące mieszkańcem Gdyni i uczęszczające w roku 2007 do 

Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" w Redzie  

  

18. 08.03 Umowa z SEMEKO Grupą Inwestycyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia 
szczegółowych warunków budowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową - 

budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Sambora i Dembińskiego 

  

19. 5.02 Umowa  Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych    

20. 15.03 Porozumienie pomiędzy Powiatem Puckim, a Gminą Miastem Gdynią w sprawie umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej 

  

21. 12.03 Porozumienie w sprawie współpracy Gminą Miasta Puck z Gminą Miastem Gdynia w sprawie 
zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gdyni w przedszkolach niepublicznych w Pucku 

  

22. 13.03 Porozumienie pomiędzy Powiatem Bytowskim a Miastem Gdynia w sprawie umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń 

przysługujących rodzinie zastępczej  

Porozumienie wygasło z 
dniem 31.12.2011 na mocy 

porozumienia z dnia 
10.04.2012 

/SOO.031.51.2012/ 
23. 28.03 Karta Trójmiasta dotyczy współpracy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu przy realizacji 

najpilniejszych zadań związanych z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej 
  



24. 10.04 Umowa z Gdyńska Wyższą Szkołą Humanistyczną w sprawie prowadzenia studenckich praktyk 
zawodowych 

  

25. 18.04 Umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-2/78/2007 na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: "Wykonanie 
Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) - etap I" 

  

25A 19.04 Deklaracja Miast Siostrzanych Współpracujących z Miastami Prowincji Hainan w Chinach   

26. 26.04 Umowa z Akademią Morską w Gdyni w sprawie studenckich praktyk zawodowych   

27. 30.04 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Gdyni 

  

28. 2.05 Umowa z Euroschool w sprawie praktyk zawodowych    

29. 7.05 Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w sprawie dofinansowania za środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce w SMS w Gdyni 

  

30. 16.05 Umowa z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych    

31. 18.05 Porozumienie z Gmina Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sopot 
niepublicznym przedszkolom w Sopocie, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Gdynia 

  

32. 23.05 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, przy ul. Krasickiego 28 

  

33. 24.05 Porozumienie dot. realizacji budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej umowa do porozumienia  
(wpł. do SOO 15.12.2009)  

/oryginał w Wydz. Inwestycji/ 

34. 31.05 Porozumienie z Narodowym Stowarzyszeniem Klasy Optimist, Polskim Związkiem Żeglarskim i 
NIVEA Polska SA w sprawie organizacji Mistrzostw Świata klasy Opimist 2009 

  

35. 31.05 Porozumienie Zarządem Dróg i Zieleni w sprawie zwrotu wydatków na usługi telekomunikacyjne 
świadczone na rzecz ZDiZ 

Aneks nr 1 z dnia 31.08.2007 
Aneks nr 2 z dnia 31.10.2007 
Aneks nr 3 z dnia 01.03.2008 

36. 30.05 Porozumienie w sprawie zorganizowania w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni biura Stowarzyszenia 
Miast Autostrady Bursztynowej 

  

37. 4.06 Porozumienie z Politechniką Gdańską w sprawie współpracy w zakresie edukacji młodzieży w 
Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  



38. 6.06 Umowa z FIRMĄ STERLING w sprawie prezentacji wyrobów rzemiosła artystycznego na stoisku 
gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche" w Kilonii 

  

39. 12.06 Umowa z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych   

40. 20.06 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Miasto Gdańsk przedszkolom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez podmioty 

inne niż jst na terenie Gdańska, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

  

41. 21.06 Porozumienie Nr 2/2007 z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej 

  

42. 21.06 Porozumienie Nr 3/2007 z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
15.06.2012 

/SOO.031.123.2012 
43. 6.07 Umowa o prace twórcze (realizacja reżyserii) dotyczące przedstawienia p.t. "Casanova" 

przewidzianego do wystawienia na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni) 
  

44. 6.07 Umowa o dzieło (realizacja reżyserii przedstawienia p.t. "Casanova" przewidzianego do 
wystawienia na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni)   

  

45. 24.07 Porozumienie z Powiatem Sztumskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 31.12.2011 na mocy 

porozumienia z dnia 
27.03.2012 

/SOO.031.28.2012/ 
46. 26.07 Porozumienie nr MOPS.DOD.0711-13/POW/07 w sprawie pokrycia kosztów pobytu dziecka w 

placówce opiekuńczej 
  

47. 21.06 Porozumienie z Powiatem Człuchowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

48. 25.07 Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej  

Aneks nr 1  
z dnia 24.08.2011 

49. 26.07 Porozumienie z Powiatem Włocławskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

50. 24.07 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

51. 27.08 Porozumienie międzygminne w sprawie realizacji przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań 
publicznych Gminy Miasta Gdyni w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  

  



52. 31.08 Porozumienie z Gmina Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na uczniów zamieszkałych w Gminie Kosakowo i uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni, od 1 września do 31 
grudnia 2007 

  

53. 31.08 Porozumienie z Gmina Miasta Sopotu w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na uczniów zamieszkałych w Gminie Miasta Sopotu i uczęszczających do 

oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni, od 1 września 
do 31 grudnia 2007 

  

54. 31.08 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  

55. 31.08 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  

56. 1.10 Porozumienie w sprawie  zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Szemud w przedszkolach 
niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyni 

  

57. 10.09 Porozumienie z Elblągiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących 

rodzinie zastępczej  

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
28.03.2012 

/SOO.031.42.2012/ 
58. 17.10 Protokół uzgodnień współpracy Miasta Gdyni z Miastem Synferopol w Republice Ukrainy   

59. 8.10 Umowa sprzedaży konia "Kręgla"   

60. 11.10 Umowa z Pomorska Wyższą Szkoła Humanistyczną w Gdyni w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych 

  

61. 16.10 Umowa z Zaoczną Policealną Szkołą COSINUS w sprawie praktyk zawodowych    

62. 23.10 Umowa nr 87/2007/2008 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w sprawie praktyk 
zawodowych  

  

63. 31.10 Porozumienie z Urzędem Morskim w Gdyni w sprawie realizacji zadania "Przebudowa 
Falochronu Wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni" 

  

64. 5.11 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie zasad zwrotu wydatków związanych z pobytem 
dziecka w rodzinie zastępczej  

  

65. 15.11 Porozumienie nr RZ/p/8/2007 z Gmina Miasta Sopotu w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących 

rodzinie zastępczej 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
26.03.2012 

/SOO.031.38.2012/ 



66. 10.12 Porozumienie z Powiatem Kołobrzeskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków na jego utrzymanie   

Aneks nr 1  
z dnia 04.08.2010 

Porozumienie wygasło z 
dniem 19.09.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
19.09.2012 

/SOO.031.171.2012/ 
67. 17.12 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej rzez 

Miasto Gdańsk oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez podmioty inne niż jst na terenie Gdańska, na uczniów będących 

mieszkańcami Gminy Miasta Gdyni    

  

68. 17.12 Porozumienie z Fundacją Ryszarda Krauze w sprawie zasad utrzymywania stada koni będących 
własnością Urzędu, do czasu jego faktycznej likwidacji po zakończeniu działania Ośrodka 

Hipoterapii w Kolibkach 

  

69. 19.12 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
19.04.2012 

/SOO.031.75.2012/ 
70. 19.12 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka, w rodzinie zastępczej 

i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
  

71. 20.12 Porozumienie ze Słupskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących 

rodzinie zastępczej 

  

72. 31.12 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadań drogowych z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  

  

73. 31.12 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  

74. 31.12 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Budownictwa Okrętowego w Gdyni 

  

 
rok 2008 

1. 4.01 Porozumienie z Powiatem Będzińskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz wysokości wydatków na jej utrzymanie przysługujących rodzinie zastępczej 

  

2. 4.01 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu nr P/4/2007 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 24.04.2009; 

Aneks Nr 2 
z dnia 11.06.2009  

Porozumienie rozwiązane w 
dniu 31.05.2011 



3. 1.02 Porozumienie z Gminą Miasta Redy dot. zwrotu kosztów ponoszonych przez Gm. M. Reda w 
formie dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gm. Gdynia i uczęszczającymi w 2008r. do 

Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" 

  

4. 2.01 Porozumienie  Nr PN-1/2008 z Gminą Miasta Puck  w spr. współpracy Gm. M. Puck z Gm. M. 
Gdynia dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm. M. Gdyni w przedszkolach niepublicznych w 

Pucku 

  

5. 3.01 Porozumienie z Gminą Szemud w spr. refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gm. 
Szemud na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gm. Szemud 

będących mieszkańcami Gdyni 

  

6. 11.02 Porozumienie z Gminą Miasta Rumi w spr. współpracy Gm. M. Rumi z Gm. M. Gdyni dot. zwrotu 
kosztów pobytu dzieci z Gdyni w przedszkolach niepublicznych w Rumi 

  

7. 30.01 Porozumienie z Pomorską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdyni w sprawie prowadzenia 
studenckich praktyk zawodowych 

  

8. 11.02 Umowa z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni o praktykę zawodową   

9. 15.01 Porozumienie Nr 3/2008 z Miastem Gdańsk w spr. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
18.05.2012 

/SOO.031.111.2012 

10. 26.02 Porozumienie Nr 2/2008 z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

  

11. 12.02 Porozumienie Nr 9/2008 z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

12. 11.03 List intencyjny dot. wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku 
Kulturowego "Szlak Bursztynowy" 

  

13. 12.03 Porozumienie z Gmina Miasta Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej 
przedszkolom niepublicznym na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

Aneks nr 1  
z dnia 16.06.2008; Aneks nr 2  

z dnia 05.12.2008 
14. 21.03 Umowa sprzedaży klaczy "Bieługa"   

15. 17.03 Porozumienie z Gminą Kosakowo dot. zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę Gdynia 
na uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych lub/i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

  

16. 17.03 Porozumienie z Gminą Kosakowo dot. zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę Gdynia 
na uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

  

17. 28.03 Porozumienie z Gmina Miasta Rumi dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy M. Gdyni w 
oddziale zerowym przy niepublicznej szkole podstawowej na terenie Rumi 

  



18. 11.03 Umowa PZU Życie SA z siedziba w Warszawie dot. ubezpieczenia pracowniczego   

19. 28.03 Porozumienie z Fundacją Kultury Liberty z siedzibą w Gdyni w zakresie upowszechniania kultury 
na terenie Gdyni 

  

20. 20.03 Umowa z Gminą Kosakowo dot. przygotowania wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Nowoczesny 
Samorząd - Profesjonalna Kadra" 

  

21. 7.04 Umowa nr 02/08 z ZSZ Nr 2 w Gdyni o praktykę zawodową   

22. 9.04 Umowa z Technikum Transportowym o praktykę zawodową   

23. 8.04 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Szemud 

  

24. 11.04 Porozumienie z Gminą Miasta Rumi w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Miasta Rumi 

  

25. 11.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jej utrzymanie 

  

26. 14.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

27. 15.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jej utrzymanie 

  

28. 26.03 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę zawodową   

29. 29.04 Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą w Warszawie dot. 
Dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży 

uzdolnionej sportowo w gimnastyce artystycznej w SMS Gdynia 

  

30. 29.04 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie refundacji kosztów dotacji, udzielonej przedszkolom 
przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gdańska, na uczniów będących 

mieszkańcami Gdyni 

  

31. 30.04 Porozumienie z Gminą Miasta Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Sopot w oddziałach przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

  

32. 30.04 Porozumienie z Gminą Miasta Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Sopot w przedszkolach niepublicznych lub/i 

publicznych niesamorządowych w Gdyni 

  

33. 22.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

34. 19.03 Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
15.06.2012 

/SOO.031.120.2012/ 



35. 19.04 Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
15.06.2012 

/SOO.031.119.2012/ 
36. 22.04 Porozumienie z Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia warunków i sposobu 

przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, umieszczonego w 
rodzinie zastępczej 

  

37. 22.04 Porozumienie z Powiatem Wyszkowskim  w sprawie określenia warunków i sposobu 
przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, umieszczonego w 

rodzinie zastępczej 

Porozumienie wygasło z 
dniem 31.12.2011 na mocy 

porozumienia z dnia 
02.04.2012 

/SOO.031.45.2012/ 
38. 20.05 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 

wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 
Aneks nr 1  

z dnia 27.08.2008 
Aneks nr 2  

z dnia 05.05.2010 
Porozumienie wygasło z 

dniem 01.01.2012 na mocy 
porozumienia z dnia 

17.07.2012 
/SOO.031.163.2012/ 

39. 8.05 Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w tej 

placówce 

   

40. 10.06 Umowa z firmą „Starling” z siedzibą w Gdyni dot. prezentacji wyrobów rzemiosła artystycznego 
na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche" w Kilonii 

  

41. 19.06 Porozumienie z Miastem Człuchów w sprawie podjęcia współpracy w zakresie promocji regionu 
oraz rozwoju kultury i turystyki 

  

42. 10.06 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

43. 7.07 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom 
niepublicznym w Sopocie, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

  

44. 9.07 Porozumienie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Gdyni w sprawie współdziałania 
Straży Miejskiej oraz Placówki Straży Granicznej w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ" 

  

45. 9.07 Protokół uzgodnień w spr. przystąpienia do realizowanego przez KMP Gdyńskiego Policyjnego 
Programu Prewencyjnego "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ GDYNIA" podpisany przez Komendanta 
Miejskiej Policji, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Placówki Straży 

Granicznej, Komendanta Straży Miejskiej w Gdyni 

  

46. 17.06 Umowa z Akademią Ekonomiczną w Gdyni o praktykę   

47. 4.06 Porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim Wydziałem Prawa i Administracji w sprawie 
organizacji praktyki zawodowej studentów 

  

48. 25.06 Umowa z COSINUS Sp. z o.o. o praktykę zawodową   



49. 1.07 Umowa z Politechniką Gdańską o praktykę zawodową   

50. 12.07 Umowa z Miastem Kunda w Republice Estońskiej o współpracy   

51. 15.07 List intencyjny dot. wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podpisany z Arką Gdynia 
Sportową Spółką Akcyjną w Gdyni 

  

52. 21.07 Umowa z Zespołem szkół Administracyjno-Ekonomicznych o praktykę zawodową   

53. 4.07 Porozumienie z Miastem Szczecin w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 08.05.2009 

Aneks nr 2 
z dnia 23.02.2010 

rozwiązanie porozumienia  
dnia 25.10.2010 

54. 21.05 Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 

  

55. 1.08 Porozumienie  w sprawie współdziałania w ramach projektu o nazwie: "Gdańsk, Gdynia, Sopot - 
Plus - Karta Turystyczna" zawarte z Gdańską Organizacją Turystyczna, Samorządem 

Województwa Pomorskiego, Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Sopot, Metropolitalnym 
Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną 

  

56. 29.07 Porozumienie z Gminą Miasta Wejherowa o zwrot kosztów ponoszonych przez Wejherowo na 
uczniów z Gdyni uczęszczających do niepubl. przedszkoli w Wejherowie oraz zwrot kosztów 

ponoszonych przez Gdynię na uczniów z Wejherowa uczęszczających do gdyńskich przedszkoli 
niepubl. 

  

57. 13.08 Umowa 2/ŚDS z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy 
społecznej - zorganizowanie i wyposażenie budynku w celu prowadzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 

  

58. 16.06 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

59. 31.07 Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
04.04.2012 

/SOO.031.72.2012/ 
60. 31.07 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 

wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
Porozumienie wygasło z 

dniem 01.01.2012 na mocy 
porozumienia z dnia 

06.08.2012 
/SOO.031.154.2012/ 

61. 6.08 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSBO w Gdyni 

  

62. 31.07 Porozumienie nr 39/2008 z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1  
z dnia 06.05.2009 



63. 18.08 Umowa nr 10/2008 z ZSZ Nr 2 w Gdyni o praktykę zawodową   

64. 27.08 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
19.04.2012 

/SOO.031.78.2012/ 
65. 6.08 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 

systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSBO w Gdyni 
  

66. 23.09 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm. M. Gdyni w 
przedszkolu niepublicznym w Kosakowie 

  

67. 1.09 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
27.03.2012 

/SOO.031.27.2012/ 
68. 9.09 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
  

69. 11.08 Porozumienie z Powiatem Człuchowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

70. 30.09 Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej oraz ponoszenia kosztów na jego utrzymanie 

  

71. 6.10 Umowa z Kolegium Miejskim – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę 
zawodową 

  

72. 10.10 Umowa nr 603/UM/DIF/2008 dot. zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla 
przedsięwzięcia "Kolej Metropolitalna w Trójmieście" 

Aneks nr 1 z dnia 07.11.2008 
Aneks nr 2 z dnia 10.08.2009 

73. 7.10 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

74. 10.10 Porozumienie z Powiatem Lidzbark Warmiński w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

75. 17.11 Umowa z Kolegium Miejskim – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę 
zawodową 

  

76. 30.10 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

77. 30.10 Porozumienie z Powiatem Szczycieńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1  
z dnia 28.11.2011 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
04.04.2012 

/SOO.031.48.2012/ 



78. 19.11 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

79. 19.11 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
19.04.2012 

/SOO.031.77.2012/ 
80. 19.11 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
 Porozumienie wygasło z 

dniem 01.01.2012 na mocy 
porozumienia z dnia 

27.06.2012 
/SOO.031.133.2012/ 

81. 20.11 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 31.05.2010 

82. 23.10 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

83. 10.12 Porozumienie z Powiatem Obornickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
zwrotu świadczeń 

  

84. 10.12 Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej 

 Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
15.06.2012 

/SOO.031.122.2012/ 
85. 17.11 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 

wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
  

86. 17.11 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu  w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
26.04.2012 

/SOO.031.69.2012/ 
87. 9.12 Porozumienie z Powiatem Nowodworskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
Aneks nr 1 

z dnia 03.07.2009 

88. 19.12 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

89. 29.12 Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 Porozumienie wygasło z 
dniem 31.12.2011 na mocy 

porozumienia z dnia 
02.04.2012 

/SOO.031.53.2012/ 
90. 29.12 Porozumienie z Powiatem Lęborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 

wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
Porozumienie wygasło z 

dniem 01.01.2012 na mocy 
porozumienia z dnia 

21.03.2012 
/SOO.031.24.2012/ 



91. 18.07 Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnej realizacji projektu 
pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza - 

pilotażowe wdrożenie w Gdyni" 

Aneks nr 1 z dnia 21.08.2008 

92. 30.12 Porozumienie z Gminą Miasta Puck w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Miasta 
Gdyni w przedszkolach niepublicznych w Pucku 

  

93. 5.12 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska  w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gm. M. Gdyni przedszkolom niepublicznym na uczniów będących mieszkańcami Gm. M. 

Gdańska 

  

94. 16.12 Umowa z Gminą Kosakowo o współpracy partnerskiej w zakresie wdrażania projektu pn. 
"Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w UM Gdyni i UG Kosakowo" 

Aneks nr 1 z dnia 12.11.2008 

95. 19.12 Porozumienie z  Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSBO w Gdyni 

  

96. 31.12 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSBO w Gdyni 

  

97. 31.12 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSBO w Gdyni 

  

98. 18.12 Porozumienie nr 12/UMWP/ROPS/RPOW/2008 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

99. 18.12 Porozumienie nr 13/UMWP/ROPS/RPOW/2008 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

100. 18.12 Porozumienie nr 14/UMWP/ROPS/RPOW/2008 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 22.04.2010 

101. 18.12 Porozumienie nr 15/UMWP/ROPS/RPOW/2008 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 22.04.2010 

102. 18.12 Porozumienie nr 16/UMWPO/ROPS/RPOW/2008 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 22.04.2010 

103. 26.06 Umowa nr 309/UM/DIF/2008 w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu 
wykonania wielowariantowego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

"Kolej Metropolitalna w Trójmieście" 

 

104. 23.10 Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks nr 1 
z dnia 15.12.2009 

Aneks nr 2 
z dnia 16.12.2009 
Aneks nr 3 i nr 4 

z dnia 09.04.2010 
Aneks nr 5 z dnia 17.08.2010 

Porozumienie wygasło z 
dniem 01.01.2012 na mocy 

porozumienia z dnia 
17.07.2012 

/SOO.031.162.2012/ 



rok 2009 

1. 05.01. Porozumienie z Powiatem Tucholskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

2. 05.01. Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Szemud na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Gminy Miasta Gdyni 

  

3. 19.02. Umowa z Zespołem Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni o praktykę zawodową  

4. 19.02. Umowa z Zespołem Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni o praktykę zawodową  

5. 23.02. Porozumienie z Gminą Miasto Reda w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonej przez 
Gm.M.Reda na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Gminy Miasta 

Gdyni 

 

6. 11.02. Porozumienie z Powiatem Malborskim w spr. umieszczenia dzieci: w zawodowej 
niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych 

na ich utrzymanie 

 

7. 18.02. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

8. 12.03. Porozumienie z Powiatem Złotowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 01.07.2009 
r. 

9. 19.03. Porozumienie z Powiatem Włocławskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

10. 24.03. Porozumienie z Gminą Żukowo nr 2/2009 w sprawie zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym 
przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

11. 26.03. Umowa partnerska z Miastem Sopot i Miastem Gdańsk w sprawie realizacji projektu  "Rozwój 
Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" 

Umowa szczegółowa nr 1 z 
dnia 1 lipca 2011 r. do 
Umowy Partnerskiej z 

26.03.2009 r. 
12. 17.03. Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego nr 139/UM/DES/2009 w sprawie 

pomocy finansowej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 
2012" 

 

13. 14.04. Porozumienie z Gminą Miasta Rumi w sprawie zwrotu kosztów dotacji, udzielonej na uczniów 
będących mieszkańcami Gdyni 

 

14. 16.04. Porozumienie z III LO w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

15. 16.04. Porozumienie z V LO w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

16. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w spr. programu 
stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 
(program realizowany z EFS) 

 



17. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Usługowych w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, 
pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program 

realizowany z EFS) 

 

18. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w spr. programu 
stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 
(program realizowany z EFS) 

 

19. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w spr. programu 
stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 
(program realizowany z EFS) 

 

20. 16.04. Porozumienie z Technikum Budowlanym w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

21. 16.04. Porozumienie z XIV LO  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni w spr. programu 
stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 
(program realizowany z EFS) 

 

22. 16.04. Porozumienie z Technikum Transportowym w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

23. 16.04. Porozumienie z IV LO w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

24. 16.04. Porozumienie z I Akademickim LO w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości ,pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

25. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, 
pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program 

realizowany z EFS) 

 

26. 16.04. Porozumienie z X LO w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów 

wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program realizowany z EFS) 

 

27. 16.04. Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni w spr. programu stypendialnego dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, 
pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (program 

realizowany z EFS) 

 

28. 20.04. Umowa z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

29. 22.04. Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

30. 22.04. Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

31. 20.04. Umowa z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  



32. 20.04. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dzieci: w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

33. 23.04. Porozumienie z Miastem Katowice w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

34. 19.01. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka  w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Porozumienie rozwiązane w 
dniu 31.12.2009 r. 

35. 13.05. Porozumienie Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 30.12.2009 
r. 

Aneks Nr 2 z dnia 26.09.2011 
r. 

36. 29.05. Porozumienie z Gminą Kartuzy w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Kartuzy w zakresie dotacji udzielanej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, 

będących mieszkańcami Gdyni 

Aneks Nr 1 z dnia 20.04.2010 
r. 

Aneks Nr 2 z dnia 11.01.2011 
r. 

Aneks Nr 2 z dnia 06.03.2013 
r. 

37. 08.06. Umowa z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

38. 15.06. Porozumienie z Gminą Miasta Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez 
Gminę Miasta Wejherowo na uczniów - mieszkańców Gdyni, uczęszczających do niepublicznych 

przedszkoli w Wejherowie 

 

39. 06.05. Porozumienie Nr 11/2009 z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2011 
r. 

40. 06.05. Porozumienie Nr 20/2009 z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 09.09.2009 
r. 

Aneks Nr 2 z dnia 15.12.2010 
r. 

Aneks Nr 3 z dnia 
29.03.2011r. 

41. 24.07. Umowa z COSINUS Sp. Z o.o. Łódź o praktykę zawodową  

42. 29.05. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznym 
przedszkolom na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni 

 

43. 26.06. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przedszkolom 
niepublicznym na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

44. 18.05. Porozumienie z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

45. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Usługowych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

46. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Mechanicznych w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 



47. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

48. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

49. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

50. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

51. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

52. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

53. 18.05. Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi projektu "Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

 

54. 01.07. Umowa z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu w sprawie studenckich praktyk zawodowych 

 

55. 10.08. Porozumienie Nr 48/UMWP/PROS/RPOW/2009 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie umieszczenia dziecka  w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Gdańsku i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 
 z dnia 22.04.2010 r. 

56. 28.08. Porozumienie z Archiwum Państwowym w Gdańsku w sprawie rozwinięcia współpracy dla 
realizacji projektu badawczego "Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej" 

 

57. 04.09. Porozumienie nr WE-II/13/09 z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej 
przedszkolom niepublicznym, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

58. 09.07. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim nr 9/09 w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

59. 12.08. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

60. 22.09. Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo, uczęszczających do niepublicznych 

przedszkoli w Gdyni 

 

61. 24.08. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 
 z dnia 24.08.2009 r. 

62. 21.09. Porozumienie z Gminą Miasta Rumi w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Miasta Rumi, uczęszczających do niepublicznych 

przedszkoli w Gdyni 

 

63. 25.08. Porozumienie nr 11/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

64. 25.08. Porozumienie nr 13/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 



65. 25.08. Porozumienie nr 14/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

66. 25.08. Porozumienie nr 15/09 z Powiatem Wejherowskim  w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

67. 25.08. Porozumienie nr 16/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 15.10.2009 r. 

68. 25.08. Porozumienie nr 17/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

69. 28.09. Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Szemud, uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach w Gdyni 

 

70. 05.10. Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo, uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach w Gdyni 

 

71. 12.10. Umowa nr C/312/09/132 z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedsięwzięcia 
inwestycyjnego ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 

72. 15.09. Porozumienie nr 12/09 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

73. 30.10. Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo, uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych lub/i publicznych niesamorządowych w Gdyni 

 

74. 25.09. Porozumienie z Gminą Miasta Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez 
Gminę Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Miasta Sopot, uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach w Gdyni 

 

75. 30.10. Porozumienie  z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Szemud, uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych lub/i publicznych niesamorządowych w Gdyni 

 

76. 18.11. Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami 

Gdyni 

 

77. 03.11. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

78. 24.11. List intencyjny z PGNiG w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu mającego na 
celu poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście Gdyni poprzez propagowanie 

wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w miejskiej komunikacji taksówkowej 

 

79. 20.11. Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka  w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

80. 17.11. Porozumienie z Miastem Warszawa w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 17.06.2010 r. 

81. 19.11. Porozumienie z Miastem Siedlce w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 



82. 04.12. Umowa z Telewizją Polską S.A. dot. emisji koncertu pt.: "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem"  

83. 16.12. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przedszkolom 
niepublicznym na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

84. 10.12. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

85. 16.12. Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

Aneks Nr 1/2011 z dnia 
12.07.2011 r. 

Aneks Nr 2/2011 z dnia 
24.11.2011 r. 

86. 30.12. Porozumienie z Gminą Miasta Puck w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Gdynia w 
przedszkolach niepublicznych w Pucku 

 

87. 29.12. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie 
kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w ZSBO w Gdyni 

 

88. 18.12. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w ZSBO w Gdyni 

Aneks Nr 1  
z dnia 24.05.2010 r. 

89. 29.12. Porozumienie  z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w ZSBO w Gdyni 

Aneks Nr 1  
 

z dnia 24.05.2010 r. 
90. 10.06.  Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka: w rodzinie zastępczej i 

wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 
 

 
rok 2010 

1. 18.01. Stanowisko powiatów i gmin położonych nad Zatoką Pucką w sprawie zaostrzenia form ochrony 
przyrody akwenu 

 

2. 4.02. Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Pruszcz 

Gdański na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

3. 12.02. Umowa dot. przeniesienia prawa własności udziału w samochodzie marki Opel Agila  

4. 22.02 Umowa z KM CKU o praktykę zawodową  

5. 9.03. Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

 



6. 16.03. Porozumienie z ZDiZ w sprawie przeniesienia do pracy w ZDiZ pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

 

7. 31.03. Umowa z KM CKU o praktykę zawodową  

8. 4.01 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks nr 1/2010 z dnia 
31.05.2010 

9. 21.12.2009 Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie rozwiązania umowy w sprawie umieszczenia 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie, 

zawartej dnia 23.03.2005r. 

 

10. 5.03. Umowa z Miastem Kłajpeda o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy Miastem 
Gdynia w RP a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej 

 

11. 10.02. Porozumienie z Gminą Miasta Puck w sprawie współpracy dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci z 
Miasta Gdyni w przedszkolach niepublicznych w Pucku 

 

12. 8.04.  
Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 

Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 
 

 

13. 12.04. Porozumienie z Gminą Miasta Wejherowa w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Wejherowo na uczniów - mieszkańców Gdyni, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w 
Wejherowie oraz zwrotu dotacji ponoszonej przez Gdynię na uczniów - mieszkańców Wejherowa, 
uczęszczających do gdyńskich przedszkoli niepublicznych lub/i publicznych niesamorządowych 

 

14. 6.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków, ponoszonych na ich utrzymanie 

 

15. 6.04. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

16. 7.04. Umowa z Sopocką Szkołą Wyższą w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

17. 12.04. Porozumienie z Powiatem Lęborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

18. 16.04. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

19. 29.04. Porozumienie z Politechniką Warszawską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

20. 24.02. Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania prac renowacyjno - 
remontowych na cmentarzu "Obrońców Wybrzeża" w Gdyni-Redłowie 

 



21. 12.05. Umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

22. 31.05. Porozumienie z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w sprawie umieszczenia 
dzieci w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

23. 13.05. Porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie warunków i sposobu korzystania przez 
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (prowadzony przez Samorząd Województwa 

Pomorskiego) oraz IX LO (prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni) z budynku szkolnego przy ul. 
Żeromskiego 31 w Gdyni 

 

24. 16.06. Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

25. 11.06. Porozumienie z Gminą Miasta Redy w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta 
Redy na dzieci mieszkające w Gdyni i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Redzie 

Aneks nr 1 z dnia 28.12.2010, 
aneks nr 2 z dnia 5.05.2010 

26. 21.06. Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Gdynia w 
przedszkolu niepublicznym i w niepublicznych punktach wychowania przedszkolnego w 

Kosakowie 

 

27. 2.06. Porozumienie w sprawie prezentacji wyrobów rzemiosła artystycznego na stoisku gdyńskim w 
trakcie imprezy "Kieler Woche" w Kilonii 

 

28. 24.06. List intencyjny podpisany z Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie wyrażenia woli 
wspólnych działań na rzecz powstania Muzeum Emigracji 

 

29. 1.06. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zasad ponoszenia odpłatności przez Miasto 
Gdynia za uczestnictwo mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na 

terenie Miasta Gdańska 

 

30. 14.06. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej 
przedszkolom niepublicznym na terenie Gdańska, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

31. 20.04. Porozumienie z Gminą Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sopot 
niepublicznym przedszkolom, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Gdyni 

 

32. 29.06. Umowa z pracownikami Archiwum Państwowego w Gdańsku – Oddział w Gdańsku w sprawie 
identyfikacji danych osobowych z kart meldunkowych 

 

33. 28.06. Umowa (porozumienie) z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych 

 

36. 2.07. Porozumienie z gminami i powiatami o współdziałaniu w realizacji programu "Sprawna 
Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 

 

35. 15.07. Umowa wsparcia z Portem Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. w sprawie budowy na lotnisku Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy 

 



36. 8.07. Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na uczniów - mieszkańców Gminy Szemud w oddziałach przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

37. 19.07. Porozumienie z Gminą Miasta Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na uczniów - mieszkańców Gminy Miasta Sopot w oddziałach przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

38. 28.07. Porozumienie z Gminą Miasta Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Gminę Miasta Gdyni na uczniów - mieszkańców Gminy Miasta Wejherowo w oddziałach 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

39. 22.07. Porozumienie z Powiatem Sępoleńskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

40. 22.06. Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

41. 9.08. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Miasta Gdańska oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta 
Gdańska, na uczniów będących mieszkańcami Miasta Gdyni 

 

42. 31.05. Porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie zasad wyrażenia zgody 
współwłaścicielowi - Gminie Miasta Gdyni na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. 
Żeromskiego na cel budowlany, tj. wdrożenie e-Dziennika, instalację sieci komputerowej i 

elektrycznej, zaadaptowanie pomieszczeń na serwerownię oraz instalację sprzętu 
komputerowego oraz cel projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" 

 

43. 10.08. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

44. 20.08. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk niepublicznym punktom przedszkolnym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego na terenie Gdańska, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

45. 6.08. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks nr 1/10 z dnia 
5.10.2010 

46. 1.09. Umowa z Technikum Transportowym nr 10/2010G o praktykę zawodową  

47. 23.08. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

48.  
1.09. 

Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie współpracy dot. zwrotu kosztów dotacji ponoszonej 
przez Gminę Miasta Gdyni na uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo w oddziałach 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

49. 20.07. Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w oddziałach przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 



50. 30.08. Umowa partnerska z Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu w sprawie wspólnej 
realizacji Projektu pn.: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w 

Gdańsku, Gdyni i Sopocie" 

Aneks nr 1 z dnia 23.02.2011, 
aneks nr 2 z dnia 9.07.2013, 

aneks nr 3 z dnia 21.08.2015, 
aneks nr 4 z dnia 5.04., 

umowa szczegółowa nr 5 z 
dnia 26.09.2016 

51. 8.09. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miasta Gdyni na dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Sopot w przedszkolach niepublicznych, 

publicznych niesamorządowych oraz punktach przedszkolnych w Gdyni 

Aneks nr 1 z dnia 15.09.2010 

52. 22.09. Umowa nr 26/08/09 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę 
zawodową 

 

53. 30.08 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Szemud niepublicznym przedszkolom, prowadzonym przez podmioty inne niz JST na terenie 

Gminy Szemud, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

54. 03.09. Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

55. 03.09 Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

56. 07.09. Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

57. 11.10. Porozumienie z Sądem Rejonowym, Prokuratura Rejonową, Komendą Miejską Policji w Gdyni w 
sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 

58. 23.09 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

59. 27.09. Porozumienie z Powiatem Zgierskim w sprawie umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków, ponoszonych na jego utrzymanie 

 

60. 14.10. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków, ponoszonych na jego utrzymanie 

 

61. 14.10. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków, ponoszonych na jego utrzymanie 

 

62. 26.07. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gdańska w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych w Gdyni 

 

63. 28.10. Umowa z KM Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę zawodową  



64. 09.11. Umowa z Zaoczną Policealną Szkoła Administracji COSINUS w Gdyni o praktykę zawodową  

65. 05.10 Porozumienie (nr 6/2010) z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka  w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

66. 05.10 Porozumienie (nr 7/2010) z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

67. 20.10. Porozumienie  Nr KB/657/KB/8/W/2010 z Miastem Leszno w sprawie ponoszenia wydatków na 
utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

 

68. 07.09. Umowa z Sygnity spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 

 

69. 02.12. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gdańsk 
oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez 

podmioty inne niż JST na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

70. 17.12. Umowa z Optima Sc z siedzibą w Gdańsku dot. wydrukowania folderu informacyjnego pt. "Czas 
Gdyni" 

 

71. 17.11. Porozumienie z Gminą Miejską Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Miasto Gdynia na dzieci (mieszkańców Rumi) uczęszczające do przedszkoli w Gdyni oraz zwrotu 

dotacji ponoszonej przez Miasto Rumia na dzieci (mieszkańców Gdyni) uczęszczających do 
przedszkoli w Rumi 

 

72. 25.11 Porozumienie z Gmina Miejską Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Miasto Gdynia na dzieci (mieszkańców Rumi) uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy 
niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni oraz zwrotu dotacji ponoszonej przez Miasto 

Rumia na dzieci (mieszkańców Gdyni) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 
niepublicznych szkołach podstawowych w Rumi 

 

73. 08.12 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Miasto Gdynia na uczniów (mieszkańców Gdańska) uczęszczających do przedszkoli w Gdyni 

 

74. 14.12. Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Miasto 
Gdynia na uczniów (mieszkańców Gminy Szemud) uczęszczających do przedszkoli w Gdyni 

 

75. 24.11. Porozumienie nr 08/10 z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

76. 24.11. Porozumienie nr 09/10 z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

77. 21.10. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków, ponoszonych na jego utrzymanie 

 



78. 19.11. Porozumienie nr 3/2010 z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

79. 29.11. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

80. 19.11. Porozumienie nr 4/2010 z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

81. 19.11. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

82. 29.10. Porozumienie nr 12/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

83. 29.10. Porozumienie nr 13/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

84. 29.10. Porozumienie nr 14/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

85. 29.10. Porozumienie nr 15/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

86. 19.11. Porozumienie nr 17/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

87. 19.11. Porozumienie nr 18/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

88. 19.11. Porozumienie nr 19/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

89. 14.12. Porozumienie z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w sprawie umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

90. 06.12 Porozumienie z Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

91. 29.12. Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Żukowa w przedszkolach niepublicznych oraz punktach przedszkolnych 

w Gdyni 

 

92. 30.12. Porozumienie z Gminą Wejherowo w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków w 
gminie Wejherowo na nieruchomościach przyległych do granicy z Miastem Gdynia 

 



93. 23.12 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

94. 08.12. Porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie powierzenia Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do 

właściwości Prezydenta Miasta Gdyni 

 

95. 20.04. Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w sprawie dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce sportowej w SMS Gdynia 

 

 
SOO.031 

rok 2011 

1. 7.02 Porozumienie w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

  

2. 14.02 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

  

3. 7.03 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

  

4. 3.01 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

  

5. 4.01 Porozumienie z Sopotem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

6. 9.02 Porozumienie nr 21/2010 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

  

7. 9.02 Porozumienie nr 14/2010 z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

8. 18.02 Porozumienie z Gmina Miasta Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Redę na 
dzieci - mieszkańców Gdyni, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Redzie 

Aneks nr 1  
z dnia 29.12.2011 

9. 9.02 Porozumienie nr 3/2011z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Żukowo niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami 

Gdyni 

 

10. 9.02 Porozumienie nr 4/2011z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Żukowo niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami 

Gdyni 

 



11. 9.02 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

12. 18.02 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka: w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

13. 17.03 Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w sprawie dofinansowania, za środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce artystycznej w SMS w Gdyni 

 

14. 22.03 Deklaracja partnerstwa w projekcie "Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC)"  

15. 24.03 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011r. 

 

16. 15.03 Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

17. 25.03 Porozumienie z Gminą Wejherowo w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdynia przy ul. Krasickiego 28 

 

18. 15.03 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

19. 15.03 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

20. 15.03 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

21. 25.01 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" 

 

22. 5.04 Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

23. 14.04 Porozumienie z Gmina Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jst na 

uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

Aneks nr 1  
z dnia 6.05.2011 

24. 31.01 Porozumienie nr 8/2011 z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Szemud przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jst na 

uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

25. 11.04 Porozumienie z Gminą Kolbudy w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Kolbudy na 
ucznia, zamieszkałego w Gdyni i uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy 

niepublicznej szkole podstawowej w Kolbudach 

 

26. 14.04 Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez jednostki inne niż jst na 

uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 



27. 20.04 Umowa z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji na finansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu 

"Radosna szkoła" 

 

28. 20.04 Umowa z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie utworzenia placów 
zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 

 

29. 19.04 Umowa nr 01/2011G z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

30. 7.02 Umowa nr 13/2011 z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

31. 6.09.2004 Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji projektu PHARE 
2003 "Zintegrowany System Katastralny - Faza III" 

Porozumienie przekazane 
do SOO w dniu 16.05.2011r. 

32. 22.03.1996r. Porozumienie z Gdańską Izbą Gospodarczą, Izbą Przemysłowo-Handlową, z Prezydentem 
Miasta Gdańska w sprawie integracji samorządu gospodarczego w makroregionie gdańskim 

Porozumienie przekazane 
do SOO w dniu 17.05.2011r. 

33. 30.03.1996 Porozumienie z Miastem Karpacz w sprawie ustanowienia więzi Miast Partnerskich Porozumienie przekazane 
do SOO w dniu 31.05.2011r. 

34. 5.05.1997 Porozumienie z Wyższą Szkołą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w 
Gdyni w sprawie współpracy w rozwoju miasta jako ośrodka samorządowego 

Porozumienie przekazane 
do SOO w dniu 31.05.2011r. 

35. 13.04 Porozumienie ze spółką Abrys z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia zasad współpracy 
związanej ze współorganizacją V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Zieleń Miejska" 

 

36. 28.04 Porozumienie z Gminą Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sopot 
niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

 

37. 31.05 Porozumienie z Gmina Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Kosakowo niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

 

38. 7.03 Deklaracja współpracy na rzecz wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 
Femern Sund Baelt 

 

39. 31.05 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

40. 14.06 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

 

41. 20.06 Porozumienie z Gmina Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię 
na uczniów - mieszkańców Gminy Wejherowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w 

Gdyni 

 

42. 27.06 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Miasto 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych i 

publicznych niesamorządowych w Gdyni 

 



43. 27.06 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Kosakowa, w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych w Gdyni 

 

44. 5.07 Porozumienie z Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu w sprawie prowadzenia studenckich 
praktyk zawodowych 

 

45. 21.06 Porozumienie z Miastem Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Rumi uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

Aneks nr 1  
z dnia 9.08.2011 

46. 28.06 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Sopotu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

47. 28.06 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Sopotu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

 

48. 4.07 Porozumienie z Miastem Kościerzyna w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Gdynię na uczniów - mieszkańców Kościerzyny uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i 

publicznych niesamorządowych w Gdyni 

 

49. 5.07 Porozumienie na rzecz powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, Spółki z o.o.  

50. Sprawa omyłkowo zarejestrowana pod sygn.SOO.031 

51. 11.06 Porozumienie z Miastem Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Miasto 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Wejherowa uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 

oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w Gdyni 

 

52. 12.07 Umowa z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji na finansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu 

"Radosna szkoła" 

 

53. 22.07 Porozumienie z Gminą Przodkowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Miasto 
Gdynia na uczniów - mieszkańców Gminy Przodkowo uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych, publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w 
Gdyni 

 

54. 8.08 Umowa z Wojskową Agencją Mieszkaniową w Gdyni w sprawie realizacji projektu "Budowa małej 
infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni" 

 

55. 1.08 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji 
Inwestycji w Warszawie, Województwem Pomorskim, a IVV Ingenieurgesellschaft fur 

Verkehrsplanung Und Verkerssichereung GmbH w sprawie umowy nr 603/UM/DIF/2008 z dnia 
10 października 2008r. na wykonanie opracowania studium wykonalności dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pod nazwą „Kolej Metropolitalna w Trójmieście” 

 

56. 29.07 Porozumienie z Miastem Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Redy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych 

niesamorządowych w Gdyni 

 

57. 11.08 Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji projektu 
"Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne - Projekt 

Pilotażowy" 

 



58. 9.08 Porozumienie z Miastem Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Rumię na 
uczniów - mieszkańców Gdyni uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Rumi 

Aneks nr 1  
z dnia 29.12.2011 

59. 19.08 Porozumienie z Miastem Lublin w sprawie umieszczenia dziecka w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej oraz ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

60. 29.08 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dzieci w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie i ustalenia wysokości 

wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks nr 1  
z dnia 27.09.2011 

61. 29.08 Porozumienie z Miastem Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Rumi uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

62. 12.09 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

63. 15.09 Umowa z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

64. 19.09 Umowa z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

65. 1.09 Porozumienie z Miastem Wejherowo w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego 
mieszkańca Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie 

 

66. 16.09 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Sopot 
niepublicznym szkołom podstawowym na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni, uczęszczające do 

oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Sopocie 

Aneks nr 1  
z dnia 21.10.2011 

67. 31.08 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

68. 16.09 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Szemud uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

69. 16.09 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, 
publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w Gdyni 

 

70. 7.10 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji, udzielonej przez Gdańsk 
oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, na uczniów będących 

mieszkańcami Gdyni 

 

71. 7.10 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji, udzielonej przez Gdańsk 
niepublicznym punktom przedszkolnym prowadzonym przez podmioty inne niż jts, na uczniów 

będących mieszkańcami Gdyni 

 

72. 31.08 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, 
publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w Gdyni 

 

73. 28.09 Porozumienie z Powiatem Wąbrzeskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 



74. 26.10 Porozumienie z Gminą Kolbudy w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Kolbudy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

75. 17.10 Porozumienie nr UG.4431.367.2011.MS z Gminą Puck w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z 
Gdyni w Punkcie Przedszkolnym "Słoneczko" w Mrzezinie 

 

76. 10.11 Porozumienie w sprawie przeniesienia pracowników Urzędu Miasta Gdyni do pracy w Zarządzie 
Dróg i Zieleni  

 

77. 22.11 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie przejęcia przez Gminę Gdynia zadania w zakresie 
gospodarki odpadami 

 

78. 13.11 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

79. 8.11 Porozumienie z Powiatem Inowrocławskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

80. 25.11 Porozumienie nr 11/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

81. 25.11 Porozumienie nr 12/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

82. 30.11 Porozumienie z Powiatem Wołomińskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

83. 25.11 Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Wejherowo na uczniów - 
mieszkańców Gdyni, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych 

punktów przedszkolnych w Wejherowie 

 

84. 7.12 Porozumienie nr 13/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

85. 7.12 Porozumienie nr 14/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

86. 15.12 Porozumienie Nr 17/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

87. 15.12 Porozumienie Nr 18/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

88. 15.12 Porozumienie Nr 19/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

89. 15.12 Porozumienie Nr 20/2011 z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 



90. 15.12 Porozumienie z Powiatem Nowodworskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

91. 21.12 Porozumienie z Gminą Przodkowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię 
na uczniów - mieszkańców gminy Przodkowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 

przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

92. 22.12 Porozumienie z Miastem Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Redy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

93. 14.12 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gdańska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w Gdyni 

 

94. 21.12 Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

95. 29.12 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ustalenia 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

96. 14.12 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gdańska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych w Gdyni 

 

97. 15.04 Porozumienie między burmistrzami w sprawie zrównoważonej gospodarki energetycznej na 
szczeblu lokalnym 

 

98. 21.10 Umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-2/286/2011 na dofinansowanie realizacji zadania p.n." Przewodnik 
"Pomniki przyrody w Gdyni" 

 

99. 18.07 Porozumienie w sprawie budowy nowej marki regionalnej "Invest in Pomerania"  

 
rok 2012 

1. 27.01. Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012r. 

  

2. 10.02. Porozumienie z Powiatem Człuchowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 12.04.2012 r.  

3. 13.02. Porozumienie z Powiatem Gorzowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

4. 24.02. Umowa na przetwarzanie i obsługę kancelaryjną materiałów zawierających informacje niejawne 
występujących w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Kancelarii Informacji 

Niejawnych Biura Ochrony Urzędu Miasta Gdyni 

Aneks Nr 1  
z dnia 28.12.2012 r. 



5. 28.02. Porozumienie z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku w sprawie 
zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Prezydenta Miasta Gdyni z 

Krajowym Biurem Wyborczym 

 

6. 28.02. Porozumienie nr WE/II/7/2012 z Miastem Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej 
przez Gdańsk przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez jednostki inne niż 

jest na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

Aneks Nr 1  
z dnia 04.07.2012 r. 

7. 29.02. Porozumienie nr 17/UMWP/ROPS/RPOT/2012 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom im. J. 

Korczaka w Gdańsku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 31.08.2012 r. 

8. 29.02. Porozumienie nr 18/UMWP/ROPS/RPOT/2012 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom im. J. 

Korczaka w Gdańsku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

9. 29.02. Porozumienie nr 19/UMWP/ROPS/RPOT/2012 z Samorządem Województwa Pomorskiego w 
sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom im. J. 

Korczaka w Gdańsku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

10. 01.03. Porozumienie nr 6 RZ-Szw/2012 z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 25.02.2013 r. 

Aneks Nr 1  
z dnia 12.06.2014 r. 

Aneks Nr 2  
z dnia 18.12.2014 r. 

11. 29.02. Porozumienie nr 3 RZ-Szw/2011 z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i ustalenia wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

12. 01.03. Porozumienie nr 8121.2.5.2012 z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej 

 

13. 21.02. Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w sprawie dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce artystycznej w SMS Gdynia 

 

14. 13.01. Porozumienie nr 6/2012 z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Szemud przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty inne niż JST na uczniów, 

będących mieszkańcami Gdyni 

 

15. 20.03. Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Pruszcz Gdański przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty inne niż JST na 

uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

16. 14.03. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

17. 14.03. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 
 z dnia 20.03.2013 r. 

18. 19.03. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 



19. 19.03. Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks Nr 1  
z dnia 22.07.2014 r. 

20. 27.02. Porozumienie z Miastem Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Wejherowo na uczniów - mieszkańców Gdyni, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w 

Wejherowie 

Aneks  
z  dnia 28.12.2012 r. 

21. 16.03. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

22. 19.03. Porozumienie z Miastem Siedlce w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

23. 20.03. Porozumienie z Powiatem Wąbrzeskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

24. 21.03. Porozumienie z Powiatem Lęborskim w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

25. 27.03. Porozumienie nr 4/2012 z Powiatem Lęborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

26. 20.03. Porozumienie z Powiatem Inowrocławskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

27. 27.03. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
20.04.20012 r.  

Aneks Nr 2 z dnia  
27.08.2012 r. 

Aneks Nr 3 z dnia 
20.08.2013 r. 

Aneks Nr 4 z dnia 
20.08.2013 r. 

28. 27.03. Porozumienie Nr 5/2012 z Powiatem Sztumskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

29. 29.03. Porozumienie z Gminą Kolbudy w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Kolbudy w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

30. 30.03. Porozumienie z Gminą Przodkowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Przodkowo w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

31. 30.03. Porozumienie z Gminą Przodkowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Przodkowo w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

32. 03.04. Umowa z Technikum Transportowym w Gdyni nr 24/2012G o praktykę zawodową  



33. 06.04. Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

34. 06.04. Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

35. 10.04. Porozumienie z Miastem Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Redy w przedszkolach niepublicznych, publicznych niesamorządowych 

oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

36. 10.04. Porozumienie z Miastem Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Redy w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych w Gdyni 

 

37. 26.03. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

38. 26.03. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

39. 26.03. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

40. 26.03. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

41. 26.03. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

42. 28.03. Porozumienie z Miastem Elbląg w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

43. 28.03. Porozumienie z Miastem Warszawa w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

44. 02.04. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków na 
opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej 

 

45. 02.04. Porozumienie nr 7/2012 z Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia warunków i sposobu 
przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, umieszczonego w 

rodzinie zastępczej 

Anek z dnia 22.05.2012 r. 
 

46. 02.04. Porozumienie nr 8/2012 z Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia warunków i sposobu 
przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, umieszczonego w 

rodzinie zastępczej 

 

47. 04.04. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 



48. 04.04. Porozumienie z Powiatem Szczycieńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

49. 10.04. Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

50. 10.04. Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

51. 10.04.  Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

52. 10.04.  Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

53. 10.04.  Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

54. 12.04.2012 r. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka 
we Władysławowie oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i 

wychowanie 

 

55. 12.04.  Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

56. 16.04.  Porozumienie z Powiatem Gorzowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz ustalenia wysokości kosztów zwrotu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej 

rodziny zastępczej 

 

57. 10.04.  Porozumienie z Miastem Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię 
na uczniów - mieszkańców Wejherowa w przedszkolach niepublicznych oraz w niepublicznych 

punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

58. 10.04.  Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Sopotu w przedszkolach niepublicznych, publicznych niesamorządowych 

oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

59. 10.04.  Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Sopotu w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych w Gdyni 

 

60. 16.04.  Porozumienie z Miastem Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Rumi w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych w Gdyni 

 

61. 16.04.  Porozumienie z Miastem Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Rumi w przedszkolach niepublicznych, publicznych niesamorządowych 

oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

62. 10.04.  Porozumienie z Powiatem Nowodworskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 



63. 23.04.  Porozumienie z Miastem Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Miasto Reda 
na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz 

niepublicznych punktów przedszkolnych w Redzie 

 

64. 20.03.  Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

65. 17.04.  Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

66. 17.04.  Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

67. 26.04.  Porozumienie nr CRU/DPZ-70-19/12 z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

68. 26.04.  Porozumienie nr CRU/DPZ-75-24/12 z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
11.07.2014 r. 

 

69. 26.04.  Porozumienie nr CRU/DPZ-74-23/12 z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

70. 03.04.  Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Sopot 
niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym wpisanym do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych Miasta Sopotu, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

 

71. 29.03.  Porozumienie z Powiatem Sępoleńskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

Aneks z dnia 08.05.2012 r. 

72. 04.04.  Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

73. 05.04.  Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

74. 10.04.  Porozumienie z Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

Aneks z dnia 27.08.2012r. 

75. 19.04.   Porozumienie nr 22/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

76. 19.04.  Porozumienie nr 23/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

77. 19.04.  Porozumienie nr 24/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 



78. 19.04.  Porozumienie nr 25/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

79. 19.04.  Porozumienie nr 26/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny 
zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

80. 19.04.  Porozumienie nr 27/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

81. 19.04.  Porozumienie nr 28/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny 
zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

82. 19.04.  Porozumienie nr 29/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

83. 19.04.  Porozumienie nr 30/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

84. 19.04.  Porozumienie nr 31/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny 
zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

85. 19.04.  Porozumienie nr 32/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny 
zastępczej oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

86. 19.04.  Porozumienie nr 33/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

87. 19.04.  Porozumienie nr 34/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

88. 19.04.  Porozumienie nr 35/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Rozwiązanie porozumienia z 
dnia 25.09.2012 r. 

89. 19.04.  Porozumienie nr 36/2012 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka: do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Rozwiązanie porozumienia z 
dnia 25.09.2012 r. 

90. 10.05.  Porozumienie nr MOPS.ZWDzR.4302.18/2012 z Powiatem Zgierskim w sprawie umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków, ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

91. 15.05.  Porozumienie nr OR.26/D/FN/12 z Powiatem Chojnickim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

92. 15.05.  Porozumienie nr OR.27/D/FN/12 z Powiatem Chojnickim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 



93. 08.05.  Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Szemud w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

94. 15.05.  Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

95. 15.05.  Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

96. 15.05.  Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

97. 15.05.  Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

98. 17.05.  Porozumienie nr 2 z Powiatem Wołomińskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 
oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

99. 17.05.  Porozumienie nr CRU/DPZ-76-25/12 z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dzieci w 
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie i 

wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia  
19.10.2012 r. 

Aneks Nr 2 z dnia 
30.08.2013 r. 

Aneks Nr 3 z dnia 
22.09.2014 r. 

 
100 11.05.  Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia Gminie Miasta Gdyni 

pełnomocnictwa na realizację zadania dot. wymiany tarcz nagrobnych na cmentarzu wojennym 
"Obrońców Wybrzeża" w Gdyni-Redłowie 

 

101. 16.03.  Porozumienie  z Powiatem Starogardzkim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

102. 16.03.  Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

103. 16.03.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

104. 16.03.  Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

105. 15.05.  Umowa z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie utworzenia 
placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" 

 

106. 25.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk  w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez podmioty inne niż JST na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 



107. 18.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

108. 18.05.  
 
 
 

Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

109. 22.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

110. 18.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

111. 18.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
19.06.2013 r. 

Aneks Nr 1 z dnia 
 20.01.2014 r. 

112. 18.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
 08.11.2013 r. 

Aneks Nr 2 z dnia 
 24.02.2014 r.  

Aneks Nr 3 z dnia 
28.11.2014 r. 

113. 31.05.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

114. 28.05.  Porozumienie z Miastem Gliwice w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

115. 22.05.  Umowa z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o 
prowadzeniu praktyk studenckich 

 

116. 28.05.  Umowa z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu w sprawie prowadzenia praktyk studenckich 

 

117. 11.06.  Porozumienie z Gminą Wejherowo sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Wejherowo w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

118. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

Aneks nr 1/2012 z dnia 
05.09.2012 r. 

119. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

120. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 



121. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

122. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

123. 15.06.  Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1/2012 z dnia 
05.09.2012 r. 

 

124. 15.06.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka: do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

125. 15.06.  Porozumienie  z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka: Aleksandry Żelazny w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

126. 12.06.  Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni 

 

127. 22.06.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Gdynię na uczniów - mieszkańców Gdańska w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

128. 29.06.  Porozumienie z Gminą Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sopot 
oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych w wpisanych do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Sopotu, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni 

 

129. 02.07  Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Szemud w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

130. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

131. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

132. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

133. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

134. 03.07.  Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia dziecka oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w Domu im. J. 

Korczaka w Gdańsku 

Aneks Nr 1 z dnia 
31.08.2012 r. 

135. 03.07.  Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia dziecka oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w Domu im. J. 

Korczaka w Gdańsku 

Aneks Nr 1 z dnia 31.08.2012 
r. 



136. 02.07.  Porozumienie z Gminą Linia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Linia w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

137. 02.07.  Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Żukowo w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

Aneks Nr 1 z dnia 11.12.2012 
r. 

138. 05.07.  Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej oraz ponoszenia wydatków na jego utrzymanie 

 

139. 17.07.  Zwarcie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie miasta Gdyni. 

 

140. 16.05.  Porozumienie z Gminą Hel w sprawie wykonania zobowiązań wynikających z umowy z dnia 
14.05.2009 dot. rozliczenia funkcjonowania linii komunikacyjnej 520 dot. regularnego transportu 

wodnego 

 

141. 10.07.  Porozumienie z Gminą Kolbudy w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Kolbudy w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

142. 06.07.  Umowa nr 17-ZFE-III-CS/12 z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu 
państwa przedsięwzięcia w zakresie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanego w ZS nr 14 w Gdyni w 

ramach programu pn. "Cyfrowa Szkoła" 

 

143. 20.07.  Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

 

144. 20.07.  Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Żukowo niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni 

Aneks Nr 1 z dnia 
 01.10.2012 r. 

145. 04.07.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

146. 29.06.  Porozumienie z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku w sprawie organizacji praktyki zawodowej 
studenta 

 

147. 18.07.  Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Kosakowo na uczniów - mieszkańców Gdyni w przedszkolach niepublicznych oraz 

niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kosakowo 

 

148. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

149. 23.07.  Porozumienie z Gminą Miejską Rumia w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Rumię na uczniów - mieszkańców Gdyni w przedszkolach niepublicznych oraz w niepublicznym 

punkcie przedszkolnym w Rumi 

 

150. 10.07.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 



151. 10.07.  Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

152. 09.07.  Porozumienie z Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1/2013 z dnia 
02.94.2013 r. 

 

153. 06.08.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

154. 06.08.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

155. 05.07.  Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

156. 27.06.  Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

157. 01.08.  Porozumienie z Gminą Puck w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię na 
uczniów - mieszkańców Gminy Puck w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

 

158. 25.07.  Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez 
Gdańsk niepublicznym punktom przedszkolnym, prowadzonym prze podmioty inne niż JST, na 

uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

159. 01.08.  Memorandum z WNS Globar Services (UK) Limited w sprawie otwarcia Centrum Usług 
Wspólnych z Usługami Finansowo-Księgowymi oraz innymi procesami dla swoich klientów w 

Gdyni 

 

160. 17.07.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

161. 17.07.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

162. 17.07.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

163. 17.07.  Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

164. 07.08.   Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

165. 07.08.  Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 



166. 07.08. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

167. 27.08. Porozumienie z  Powiatem Tczewskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

168. 27.08. Porozumienie z  Powiatem Tczewskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
19.12.2012 r. 

169. 21.09. List intencyjny zawarty z firmą Multibud w sprawie analizy opłacalności realizacji projektów 
zagospodarowania nieruchomości w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, w rejonie Skweru 

Plymouth oraz na Pl. Grunwaldzkim 

Aneks nr 1 z dnia  
13.12.2012 r. 

170. 27.09. List intencyjny podpisany przez Gminę Miasta Gdyni i Polski Związek Żeglarski w sprawie 
współpracy dot. zagospodarowania przestrzeni mogącej służyć powstaniu terenów związanych z 

rozwojem żeglarstwa 

 

171. 19.09. Porozumienie z Powiatem Kołobrzeskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

172. 10.09. Porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

173. 09.10. Umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-2/322/2012 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Wyposażenie placów zabaw 

w Gdyni w autonomiczne oświetlenie ledowe - etap I" 

 

174. 09.11. Porozumienie z Gminą Miasta Wejherowa w sprawie organizacji dowozu ucznia 
niepełnosprawnego, mieszkańca Gdyni, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 

w Wejherowie 

 

175. 04.09. Porozumienie z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu 

"Radosna szkoła" 

 

176. 08.10. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Gdynię na uczniów, mieszkańców Gdańska w przedszkolach niepublicznych, publicznych 

niesamorządowych oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych w Gdyni 

Aneks nr 1 z dnia  
19.12.2012 r. 

177. 12.10. Porozumienie z Gminą Wejherowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gdynię 
na uczniów, mieszkańców Wejherowa w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych 

szkołach podstawowych w Gdyni 

 

178. 07.11. Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji projektu, mającego 
na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w 
sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej 

 

179. 06.11. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
 23.09.2013 r. 

180. 16.11. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
 11.07.2014 r. 



181. 16.11. Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

182. 16.11. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

183. 23.11. Umowa nr 25/12/13 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę 
zawodową 

 

184. 29.11. Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

185. 06.12. Porozumienie z Powiatem Włocławskim w sprawie warunków pobytu osoby, która osiągnęła 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i 

wychowanie 

Aneks Nr 1 z dnia 
 11.07.2014 r. 

186. 16.04. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie 
kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

187. 28.11. Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie wdrożenia i utrzymania Samorządowej 
Elektronicznej Platformy Informacyjnej - SEPI 

 

188. 05.12. Umowa z GARMOND PRESS SA  z siedzibą w Krakowie na dostawę prasy  

189. 22.11. Umowa nr 78/12/13 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę 
zawodową 

 

 
rok 2013 

1. 17.01 Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w sprawie realizacji przez 
Gminę Gdynia zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i 
Gierdziejewskiego w Gdyni-Chwarznie" 

 

2. 30.01 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Szemud 
przedszkolom niepublicznym na uczniów (dzieci) będących mieszkańcami Gdyni 

 

3. 1.02 Porozumienie z Gminą Puck w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gdyni w Niepublicznym 
Punkcie Przedszkolnym "Słoneczko" w Mrzezinie 

 

4. 31.01 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  



5. 8.02 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

6. 12.02 Umowa z Zespołem Szkół Budowlanych w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

7. 1.03 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

8. 5.02 Porozumienie z Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia warunków i sposobu 
przekazywania przez Miasto Gdyni środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w rodzinie zastępczej 

Aneks nr 1  
z dnia 8.03.2013 

9. 5.02 Porozumienie z Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia warunków i sposobu 
przekazywania przez Miasto Gdyni środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w rodzinie zastępczej 

Aneks nr 1  
z dnia 8.03.2013 

10. 1.02 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks nr 1  
z dnia 6.06.2013 

Aneks nr 2  
z dnia 5.07.2013 

11. 15.02 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

12. 28.02 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i 

wychowanie 

 

13. 28.02 umowa dotacji nr WFOŚ/I-2/40/2013 na dofinansowanie zadania p.n. „Zapraszamy ptaki do 
Gdyni” 

 

14. 28.03 Porozumienie z Gmina Luzino w sprawie przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino 
zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

 

15. 13.02 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdynia 

 

16. 13.02 Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdynia 

 

17. 13.02 Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdynia 

 

18. 13.02 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie w sprawie organizacji teoretycznej nauki 
zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w 

Zespole Szkół Technicznych w Gdynia 

 

19. 13.02 Porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdynia 

 



20. 5.03 Porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych  

 

21. 10.04 Porozumienie z Pomorska Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Gdyni w sprawie studenckich 
praktyk zawodowych 

 

22. 10.04 Porozumienie z Pomorska Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Gdyni w sprawie studenckich 
praktyk zawodowych 

 

23. 15.04 Umowa nr 09/2013G z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

24. 25.03 Porozumienie z Gmina Miasta Wejherowa w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez 
Wejherowo na uczniów, mieszkańców Gdyni, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w 

Wejherowie 

 

25. 15.05 Umowa z Gmina Jastarnia w sprawie realizacji zadań lokalnego transportu zbiorowego w 
zakresie regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej – 

„Tramwaj wodny” 

 

26. 13.02 Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie 
kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

27. 9.04 Porozumienie z Gmina Miasta Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Redę na 
dzieci, będące mieszkańcami Gdyni i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz 

niepublicznych punktów przedszkolnych w Redzie 

 

28. 30.04 Porozumienie z Archiwum Państwowym w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji projektu 
digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych 

 

29. 28.02 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

30. 6.05 Porozumienie z Pomorska Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Gdyni w sprawie studenckich 
praktyk zawodowych 

 

31. 11.03 Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

32. 10.05 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

33. 24.04 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenie dotacji na dofinansowanie 
utworzenia lub modernizacji placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego 

programu "Radosna szkoła" 

 

34. 24.04 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenie dotacji na dofinansowanie 
utworzenia lub modernizacji placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego 

programu "Radosna szkoła" 

 



35. 1.03 Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w Warszawie w sprawie dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo w gimnastyce sportowej w SMS Gdynia 

 

36. 27.05 Porozumienie z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno- Porządkowych Sanipor z siedzibą w Gdyni 
w sprawie wspólnej promocji i edukacji mieszkańców Gdyni w zakresie selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych 

 

37. 20.05 Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

38. 20.05 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

 

39. 10.06 Porozumienie z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych 

 

40. 28.05 Porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i 
ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie 

 

41. 3.06 Umowa z Zaoczną Policealną Szkołą COSINUS z Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

42. 10.06 Umowa nr 398/2013/WILIŚ z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych   

43. 19.06 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

44. 19.06 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

45. 22.07 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

46. 4.07 Porozumienie Partnerskie w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach (ZSIN) oraz budowy baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT500) 

 

47. 10.06 Umowa o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy Miastem Gdynia a Miastem 
Haikou w Chińskiej Republice Ludowej 

 

48. 19.07 Porozumienie nr WE/II/2/2013 z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji 
udzielonej przez Gdańsk przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

podmioty inne niż jst, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

49. 19.07 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez podmioty inne niż jst, na uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 



50. 15.07 Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w sprawie realizacji 
zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci 

wodociągowej w ulicy Kopernika w Gdyni 

 

51. 26.06 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie  

 

52. 2.07 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz 
ustalenia warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie 

Aneks nr 1  
z dnia 2.07.2013 

53. 6.06 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

54. 1.07 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

55. 19.08 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

56. 16.07 Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji zadań mających 
na celu utrzymanie i rozwinięcie rozwiązań wypracowanych w ramach prac pilotażowych 

prowadzonych w Urzędzie Miasta Gdyni na podstawie porozumienia z dnia 11 sierpnia 2011r. 

 

57. 29.07 Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo 
wychowawczej w Gdyni oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie 

Aneks nr 1  
z dnia 1.09.2014 

58. 5.08 Porozumienie z Sopotem Miastem na prawach powiatu w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i 

wychowanie 

 

59. 26.08 Umowa z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji postanowień porozumienia z dnia 
12.06.2012 /SOO.031.126.2012/ w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Gminę Miasta Gdyni 

 

60. 2.09 Porozumienie z Sopocką Szkołą Wyższą w sprawie organizacji praktyki zawodowej  

61. 24.09 Porozumienie z Muzeum Emigracji w Gdyni w sprawie udziału Muzeum w rozbudowie, 
przebudowie i adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego w Gdyni przy 

ul. Polskiej 1, realizowanej przez Miasto Gdynia 

 

62. 30.08 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańska w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk niepublicznym punktom przedszkolnym, prowadzonym przez podmioty inne niż jst, na 

uczniów będących mieszkańcami Gdyni 

 

63. 16.09 Umowa nr 19/13/14 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

64. 18.07  Umowa zawarta z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  



65. 6.09 Umowa zawarta z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

66. 27.09 Umowa 127/2013 zawarta z Powiatem Wejherowskim, Gmina Wejherowo i Eco Doliną dotycząca 
wniosku o dofinansowanie projektu drogowego 

 

67. 15.11 Porozumienie nr MEN/2013/DZES/1662 z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie 
dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla 

uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Gdyni 

 

68. 3.10 Porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa w sprawie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

69. 27.09 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 
i ustalenia wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

70. 7.11 Porozumienie z Sopotem Miastem na prawach powiatu w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i 

wychowanie 

 

71. 7.11 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

72. 7.10 Umowa zawarta z Centrum Kształcenia Kadr PROFESJA w sprawie praktyk zawodowych  

73. 5.09 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

74. 9.12 Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie określenia pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej i określenia wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie  

 

75. 11.12 Umowa nr 42/13/14 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

76. 19.12 Umowa z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Planistów Miejskich i Regionalnych na 
organizację 50. Kongresu ISOCARP 

 

77. 4.09 Umowa Wykonawcza z Centrum Nauki EXPERYMENT o świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w zakresie kultury i oświaty przez CN EXPERYMENT 

 

 
 
 
 



rok 2014 

1. 23.12. Porozumienie w Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie 

 

2. 23.12. Porozumienie w Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie 

 

3. 17.12. Porozumienie Nr PCPR.521.11.2013 z Powiatem Przasnyskim w sprawie ponoszenia kosztów i 
określenia wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej na terenie Powiatu Przasnyskiego 

 

4. 17.01. Porozumienie z Miastem Warszawa w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości 
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

5. 17.02. Umowa z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni  o praktykę zawodową  

6. 23.08. Umowa z Red Bull Air Race GmbH dotycząca Miejsca Imprezy - Red Bull  

7. 9.12.  Porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy samorządami PN "Konsorcjum Samorządów" dla 
rewitalizacji magistrali węgłowej Śląsk-Porty 

 

8. 24.02. Porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji 
studenckich praktyk zawodowych 

 

9. 14.04. Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gdyni dotyczące budowy ul. Kołłątaja 

 

10.  ICT Green Digital Charter  

11. 25.03. Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

12. 25.03. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

13. 25.03. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

14. 25.03. Porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 



15. 25.03. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

16. 25.03. Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie 
kursowym w Ośrodku Dokształcenia Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

17. 14.03. Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym  w sprawie dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce sportowej w SMS Gdynia 

Aneks Nr 1 z dnia 
 15.10.2015 r. 

18. 12.05. Umowa z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie utworzenia lub 
modernizację placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". 

 

19. Pod tym numerem nie zarejestrowano porozumienia 

20. 23.04. Porozumienie nr 66/2014 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

21. 23.04. Porozumienie nr 67/2014 z Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

22. 30.04. Porozumienie z Przedsiębiorstwem Budowlanym Górski Sp. z o.o. dot. Parku w Kolibkach  

23. 02.04. Umowa nr 09/2014 z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni o praktykę zawodową  

24. 23.04. Umowa nr 09/2014G z Technikum Transportowym w Gdyni o praktykę zawodową  

25. 20.03. Porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym dotyczące praktyk zawodowe studentów 
Wydziału Nauk o Zdrowiu GUM 

 

26. 02.05. Umowa z Politechniką Gdańską o organizację praktyk zawodowych studentów  

27. 12.05. Umowa z Politechniką Gdańską o organizację praktyk zawodowych studentów  

28. 23.05. Umowa z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni o studencką praktykę zawodową  

29. 28.05. Porozumienie z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 



30. 12.06.  Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 

 

31. 04.07. Porozumienie w Powiatem Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

32. 10.07. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

33. 22.09. Porozumienie z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie 

 

34. 06.06. Umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o studencką praktykę zawodową  

35. 14.05. Umowa z Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni o studencką praktykę zawodową  

36. 09.07. Umowa z Politechniką Gdańską o organizację praktyk zawodowych studentów studiów wyższych  

37. 24.06. Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk 
obowiązkowych 

 

38. 10.07. Umowa z Politechniką Gdańską o organizacje praktyk zawodowych studentów studiów wyższych  

39. 28.08. Umowa z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę zawodową  

40. 27.08. Porozumienie nr MEN/2014/DZSE/985 z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie zakupu 
podręczników dla uczniów niewidomych 

 

41. 10.06. Umowa z Politechniką Gdańską o organizację praktyk zawodowych studentów studiów wyższych  

42. 29.07. Porozumienie o współpracy w ramach projektu pn.:"INTIS - INTEGRACJA I 
STRATERGIA.STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO NA 

LATA 2014 - 2030" 

 

43. 10.09. Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz ustalenia warunków pobytu 
i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

44. 30.09. Umowa z Powiatem Kartuskim o współpracy  dotyczącej realizacji Projektu Partnerskiego 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód 

opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” 

Aneks Nr 1 z dnia 
 20.02.2015 r. 

Aneks Nr 3 z dnia 
 01.02.2016 r. 



Aneks Nr 4 z dnia 
 09.05.2016 r. 

45. 09.10. Porozumienie z Gminą Miasto Elbląg w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

46. 30.09. Porozumienie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie 
Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 

47. 05.11.  Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie stworzenia węzła integracyjnego Gdynia 
Karwiny 

 

48. 06.11. Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie przyjęcie dziecka oraz warunków jego pobytu i 
wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w Domu im. J. Korczaka-Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku 

 

49. 05.11. Porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

50. 12.11. Porozumienie z Miastem Warszawa w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości 
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

51. 31.10. Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka oraz  warunków jego pobytu i 
wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Aneks z dnia 30.12.2014 r. 

52. 01.10. Umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu o studencką praktykę zawodową  

53. 21.10. Umowa z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych o praktykę zawodową  

54. 09.06. Umowa z Sopocką Szkołą Wyższą o studencka praktykę zawodowa  

55. 01.10. Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim Wydział Filologiczny w sprawie prowadzenia praktyk 
obowiązkowych 

 

56. 17.11. Porozumienie z Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

57. 18.11. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

58. 18.11. Porozumienie z Gminą Miasto Gdańsk w sprawie przyjęcia dzieci w oraz warunków ich pobytu i 
wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 



59. 17.11. Umowa z Uniwersytetem Gdańskim o studencka praktykę zawodową  

60. 19.12. Porozumienie z Miastem Słupsk Gdańsk w sprawie przyjęcia dziecka oraz  warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

 

61. 02.12. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

62. 10.12. Porozumienie z Powiatem Krasnostawskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie 

 

63. 25.11. Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gdyni dotyczące opracowania dokumentacji projektowej rozbudowania ulic. 

Wybickiego, Plac Grunwaldzki, armii Krajowej, Burcharda, skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II 

 

64. 31.12. Porozumienie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej przy  
ul. Świętojańskiej 139  dotyczące współpracy w ramach Programu Edukacyjnego "Pies w Wielkim 

Mieście" 

 

65. 12.11. Porozumienie z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w sprawie współpracy na rzecz poprawy 
jakości powietrza atmosferycznego w Gdyni 

 

66. 30.12. Porozumienie  z Miastem Sopot w sprawie kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych 
domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości 

ponoszenia wydatków z tytułu przez Miasto Gdynię 

 

67. Pod tym numerem nie ma zarejestrowanej sprawy 

68. 27.08. Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu podręczników 
szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 

 

 
rok 2015 

1. 14.01. Porozumienie z Naczelnikami I, II  Urzędu Skarbowego w Gdyni o wzajemnej współpracy w 
zakresie wydawania zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez osoby ubiegające się o 

przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 

 

2. 14.01. Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w sprawie 
budowy ul. Modlińskiej wraz z infrastrukturą techniczną 

 

3. 28.01. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych 
domów samopomocy zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska oraz zasad i wysokości 

ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię 

 



4. 22.01. Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie ponoszenia odpłatności przez Miasto Sopot za 
uczestnictwo mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonej przez "ADAPA" 

 

5. 18.02. Umowa nr 71/14/15 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę 
zawodową uczniów II klasy Technikum Ekonomicznego 

 

6. 25.02. Umowa nr 09/2015 z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni o praktykę zawodową uczennic 
Technikum Chemicznego 

 

7. 05.03. Umowa z Kolegium Miejskim-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę zawodową 
- technik administracji 

 

8. 05.03. Umowa z Kolegium Miejskim-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni o praktykę zawodową 
- technik administracji 

 

9. 10.03. Porozumienie z Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Powstania styczniowego w sprawie współpracy 
w ramach programu edukacyjnego "Pies w Wielkim Mieście" 

 

10. 17.03. Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym dotyczące dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce sportowej w SMS Gdynia 

 

11. 01.03. Umowa z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedziba w Pucku w sprawie przyznania 
dofinansowania w ramach projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" w odniesieniu do boiska 

sportowego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 

 

12. 23.03. Porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

13. 23.03. Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

14. 23.03. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

15. 23.03. Porozumienie z Powiatem Malborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

16. 23.03. Porozumienie z Powiatem Starogardzkim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół 

Technicznych w Gdyni 

 

17. 04.05. Porozumienie z Gminą Wejherowo w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na 
poprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo 

 

18. 22.06. Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych 
domów samopomocy zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska oraz zasad i wysokości 

ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię 

 



19. 23.07. Umowa szczegółowa nr 4 z Gminą Miasta Gdańska i Sopotu  dotycząca ustalenia zasad 
rozliczania niektórych kosztów ponoszonych w zw. z realizacją projektu pn." Wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" 

RI.042.10.10.2015 

 

20. 16.03. Umowa nr PRAKTYKA/1/20015/ABSOII/GDY z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji z siedzibą 
w Warszawie o odbywanie praktyk zawodowych przez uczestnika projektu ,,Wsparcie 

absolwentów we wchodzeniu na rynek pacy II" 

 

21. 01.07. Porozumienie nr WH/0/167/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Historycznym w sprawie 
prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

22. 13.07. Porozumienie nr WF 341/20/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Filologicznym w 
sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

23. 08.06. Porozumienie nr WH/0/127/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Historycznym w sprawie 
prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

24. 01.06. Umowa nr 14/2015/II/AW/SP z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w 
sprawie organizacji praktyk studentów szkół wyższych 

 

25. 15.06. Porozumienie nr WH/0/83/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Historycznym w sprawie 
prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

26. 20.05. Porozumienie nr 29/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Nauk Społecznych w sprawie 
prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

27. 15.06. Porozumienie nr WF 342/20/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Filologicznym w 
sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

28. 08.06. Umowa nr 01/2015G z Technikum Transportowym w Gdyni o praktyki zawodowe - uczniów 
Technikum Transportowego 

 

29. 20.05. Porozumienie nr WH/0/46/2015 z Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Historycznym w sprawie 
prowadzenia praktyk obowiązkowych 

 

30. 19.05. Umowa z Politechniką Gdańską Wydział Chemiczny o studencką praktykę zawodową  

31. 17.04. Umowa z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim o praktykę zawodową  

32. 13.04. Umowa z Akademią Morską w Gdyni o studencką praktykę zawodową  

33. 25.06. Porozumienie z Ministrem Środowiska  w sprawie projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu dla miast powyżej 100 tyś. Mieszkańców” 

 



34. 14.07. Porozumienie intencyjne z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji Przedsięwzięcia 
Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym" 

 

35. 14.08. Umowa ze stowarzyszeniem Związek Miast Bałtyckich dotycząca organizacji XIII Konferencji 
Generalnej Związku Miast Bałtyckich w Gdyni w dniu 27-30 października 2015r. 

 

36. 18.08. Porozumienie wraz z umową udzielenia sublicencji z Fundacją Greenpeace Polska  w sprawie 
poparcia dla kampanii "Więcej niż energia" 

 

37. 22.09. Umowa z Forum Kultury Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni dot. organizacji XIII Konferencji Generalnej 
Związku Miast Bałtyckich w Gdyni 

 

38. 02.09. Porozumienie Międzygminne z Gminą Miasto Reda w sprawie organizacji, funkcjonowania oraz 
współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Polskokatolickiego w 

Gdyni przy ul. Warszawskiej 7 

 

39. 31.10. Porozumienie z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Gdańsku w sprawie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Miasta Gdyni 

Aneks nr 1 z dnia 15.12.2015 
r. 

40. 30.11. Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu i/lub wydruku 
podręczników szkolnych i książek dla uczniów niewidomych 

 

41. 08.09. Umowa nr 1/15/16 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni o praktykę 
zawodową 

 

42. 18.09. Umowa z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu o praktykę w zespole 
projektowym 

 

43. 03.11. Porozumienie z  Dyrektorem RDLP, Wojewodą Pomorskim oraz Marszałkiem województwa 
Pomorskiego  w sprawie zainicjowania programu sadzenia pamiątkowych drzew przez wybitnych 

mieszkańców Pomorza 

 

 
rok 2016 

1. 15.01 Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w sprawie realizacji 
zadania polegającego na rozbudowie ul. Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego i Armii Krajowej 

 

2. 8.02 Porozumienie z Politechniką Wrocławska w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

3. 19.02 Porozumienie z ENERGA-OPERATOR w sprawie usunięcia kolizji istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych w związku z przebudową sieci przy ul. Witomińskiej 

 



4. 19.02 Porozumienie z ENERGA-OPERATOR w sprawie usunięcia kolizji istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych w związku z przebudową sieci przy ul. Wybickiego  

 

5. 26.01 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

6. 12.02 Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu w sprawie zasad podnoszenia odpłatności przez Miasto 
Sopot za uczestnictwo mieszkańców miasta Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej 

prowadzonym na terenie miasta Gdyni 

 

7. 16.02 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie ustalenia zasad kierowania osób-mieszkańców Gdyni 
do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez Sopot 

 

8. 9.02 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie zasad ponoszenia odpłatności przez Miasto Gdynia 
za uczestnictwo mieszkańców Miasta Gdynia w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na 

terenie Miasta Gdańska 

 

9. 15.03 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

10. 31.03 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

11. 6.04 Umowa z Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

12. 13.04 Umowa z Zaoczną Policealną Szkołą COSINUS z Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  

13. 7.03 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia bezpłatnej licencji na korzystanie z 
analizy wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R-10 i R-9 

 

14. 5.05 Umowa ze Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwem Zarządzającym SKOK w sprawie budowy i 
przebudowy drogi publicznej - ul. Kostki Napierskiego 

 

15. 25.03 Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w sprawie ustalenia zasad 
współpracy przy realizowaniu zadania inwestycyjnego "Budowa sieci i urządzeń kanalizacji 

sanitarnej dla posesji położonych w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej" 

 

16. 12.04 Umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

17. 29.04 Umowa nr 87/2015/2016 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

18. 15.04 Umowa z Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku o przyznanie dofinansowania 
w ramach projektu Lokalny Animator Sportu - dotyczy animatora pracującego na boisku 

sportowym w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 przy SP nr 29 

 



19. 15.04 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i 
udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym 

 

20. 7.06 Umowa z Akademia Morska w Gdyni w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

21. 10.06 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

22. 4.07 Porozumienie z Benkowski & Hajko w sprawie współpracy w ramach programu edukacyjnego 
"Pies w Wielkim Mieście" 

 

23. 30.06 Umowa z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gdyni w sprawie redukcji niskiej 
emisji, zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynków oraz wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów na terenie Gminy Miasta Gdyni 

 

24. 18.05 Porozumienie z Polskim Związkiem Gimnastycznym w sprawie dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w 

gimnastyce w SMS w Gdyni 

 

25. 9.09 Porozumienie z Remondis Sp.z o.o. w sprawie realizacji zadania polegającego na obsłudze akcji 
"Sprzątanie Gdyni 2016" 

 

26. 22.09 Porozumienie z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie przeprowadzenie postępowania i udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup przezroczystych urn wyborczych 

 

27. 19.10 Porozumienie z Powiatem Kwidzińskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki  zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Centrum 

Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni 

 

28. 9.09 Porozumienie z Eko-Punkt Organizacja Odzysku Odpadów w sprawie wykonania  zadania 
polegającego na Realizacja akcji edukacyjnej "Akcja O-ksywie Sprzątamy to?" w ramach 

międzynarodowej kampanii "Sprzątanie Świata" 

 

29. 1.09 Umowa nr 2/16/17 z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w sprawie praktyk 
zawodowych 

 

30. 27.07 Umowa z Akademią Morska w Gdyni w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

31. 12.09 Umowa z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

32. 13.10 Umowa z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

33. 12.10 Umowa z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Gdyni w sprawie praktyk zawodowych  



34. 16.09 Umowa z Zespołem Szkół Ekologiczno Transportowych w sprawie praktyk zawodowych  

35. 3.11 List intencyjny podpisany z Miastem Rumia i Gminą Kosakowo dotyczący współpracy w zakresie 
realizacji zadań na rzecz budowy "Drogi Trzech Powiatów" 

 

36. 31.10 Porozumienie zawarte z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Okręgową Radą 
Adwokacką w Gdańsku w wykonaniu unormowania z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej  

 

37. 7.09 Umowa z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

38. 10.11 Umowa z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

39. 26.10 Porozumienie z Powiatem Kartuskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki  zawodu w 
systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Centrum 

Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni 

 

40. 30.11 Umowa z Hermes Energy S.A. w sprawie kompleksowej dostawy i dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego o symbolu E, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych 

 

41. 9.12 Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizacje inwestycji w ramach projektu pn.: Rewaloryzacja i adaptacja 

zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenia w nim Konsulatu Kultury 

 

42. 28.12 List intencyjny podpisany z sygnatariuszami porozumienia Zarządów Stowarzyszeń Gdyńskich 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w celu stworzenia platformy wymiany projektów i idei 

dotyczących ROD 

 

43. 28.11 Umowa z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie organizacji obowiązkowych praktyk 
zawodowych studentów 

 

44. 28.11 Umowa z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie organizacji obowiązkowych praktyk 
zawodowych studentów 

 

 


