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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 35 

14 sierpnia 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.06.08, godz.14.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Zdrowia – 18 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję: druk 

4.1. 

5. Poradnictwo oraz działania diagnostyczne i 

terapeutyczne skierowane do ofiar przemocy 

prowadzone na terenie Miasta Gdyni. 

6. Perspektywy i plany rozwoju systemu pomocy 

ofiarom przemocy. 

7. Alkoholowy zespół płodowy FAS – nowe 

wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. 

8. Ocena możliwości i zasadności wyodrębnienia 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia ze 

struktur MOPS. 

9. Aktualna sytuacja w SOW. Plany rozwiązania 

zaistniałych tam problemów.  

10. Wolne wnioski. 

11. Korespondencja. 

12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 

Ad. 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji 

Bogdan Krzyżankowski, który powitał zebranych i 

stwierdził kworum. 

Ad. 2. Przewodniczący zaproponował zmianę porządku 

obrad z powodu absencji zaproszonego Wiceprezydenta 

Michała Gucia - punkty od 5 do 9 zostały wykreślone. 

Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie (5/0/0). 

Ad. 3. Protokół nr 30 z posiedzenia w dniu 21 maja 2008 

r. został przyjęty bez poprawek jednogłośnie w 

głosowaniu: 5/0/0.  

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Miasta zreferował prof. K. Szałucki, zwracając uwagę m. 

in. na punkty dotyczące środków inwestycyjnych. 

Skarbnik MG zapewnia, że żadne ze zdejmowanych 

zadań nie znika bezpowrotnie z budżetu, jedynie zostaje 

odłożone głównie z powodu niemożności wykonania z 

przyczyn niezależnych. Opinia pozytywna – głosowanie: 

5/0/0. 

Członkowie komisji postanowili wystosować pismo do 

Prezydenta Miasta Gdyni z prośbą o oddelegowanie na 

posiedzenie komisji osoby, która mogłaby zastąpić 
Wiceprezydenta Michała Gucia w czasie obrad komisji. 

Kolejna nieobecność pana Wiceprezydenta uniemożliwia 

radnym zapoznanie się z problemami, zaznaczonymi w 

porządku obrad. 

Następne posiedzenie odbędzie się 25 czerwca, po sesji 

RMG. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 24 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 25 

czerwca, 

2. Przebieg budowy i wyposażania hali sportowo-

widowiskowej w Gdyni 

3. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

rok 2008 zreferował pan skarbnik, prof. Krzysztof 

Szałucki. Planowane są spore zmniejszenia w wydatkach 

inwestycyjnych. Przesuwa się termin realizacji stadionu z 

powodu opóźnień projektowych. Budowa nie ruszy 

raczej przed latem 2009 r. Na sesji będzie też 
autopoprawka dotycząca remontu dachu w SP 48 – 

sprawa wynikła nagle, po rozebraniu pokrycia okazało 

się, że zakres remontu musi objąć cały dach. 

P. Danuta Winiarz poinformowała, jak realizowane są 
inwestycje sportowe.  

Opinia do projektu z autopoprawką pozytywna – 3/0/1 

Ad. 2 

Gościem Komisji był p. Mariusz Machnikowski, p.o. 

zastępcy dyrektora hali sportowo-widowiskowej. Realny 

termin zakończenia całości inwestycji to początek sezonu 

koszykarskiego, około listopada. Prokom Trefl będzie 

grał w Gdyni całą Euroligę, za wyjątkiem 1-2 pierwszych 

spotkań. Pewne prace świadomie są wstrzymywane, aby 

np. dostawcy nie przywieźli delikatnych tablic 

elektronicznych już teraz i nie byli zmuszeni złożyć ich w 

zapylonym magazynie. Powierzchni magazynowej w 

obiekcie jest niewiele i być może zajdzie koniecznosć 
dobudowania wolnostojącego pomieszczenia 

magazynowego. Na tej samej zasadzie wstrzymujemy 

gromadzenie sprzętu. Parkiet w hali jest stały, ale 

najwyższej klasy. Halę dostosowano do wszystkich gier 

zespołowych, zaplanowano również zakup „brudnej” 

maty na imprezy niesportowe. W wyposażeniu 

uwzględniono także potrzeby gimnastyki artystycznej. 

Zbadano również akustykę hali – będzie to jeden z 

najlepszych pod tym względem obiektów w Europie. 

Spore kwoty przeznaczone zostały na sprzęt 
nagłaśniający. 

Hala otrzyma atest na 5 tys. miejsc. Nie został jeszcze 

rozstrzygnięty system eksploatacji hali. Wiadomo, że 

hala nie będzie zarabiać na sporcie, tylko na koncertach 
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Komisja z zadowoleniem przyjęła te wyjaśnienia i 

zdecydowała, że pod koniec września chciałaby odbyć 
posiedzenie wyjazdowe na terenie hali. 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z pismem p. Aleksandry Goździk 

w sprawie dofinansowania wyjazdu jej synów na 

zagraniczne zawody żeglarskie. Komisja nie ma 

możliwości dofinansowywania indywidualnych osób, 

również GOSiR nie finansuje wyjazdów na zawody. 

Dotacje otrzymują kluby.  

Komisja prosi GOSiR o rozważenie możliwości 

zwiększenia dotacji dla klubów na wyjazdy młodzieży na 

zawody sportowe – opinia 3/0/1. 

Komisja zapoznała się z pismem Rady Dzielnicy 

Redłowo, stanowiącym sprawozdanie z turnieju 

piłkarskiego. Rada Dzielnicy wyraziła niezadowolenie z 

działalności GOSiR podczas tego turnieju. Zdaniem 

komisji niedociągnięcia organizacyjne były, owszem, 

winą organizatora, tyle że organizatorem tym nie był 

GOSiR. 

Następne posiedzenie – sierpień. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia – 25 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

13. Otwarcie obrad, 

14. Przyjęcie porządku obrad, 

15. Poradnictwo oraz działania diagnostyczne i 

terapeutyczne skierowane do ofiar przemocy 

prowadzone na terenie Miasta Gdyni. 

16. Perspektywy i plany rozwoju systemu pomocy 

ofiarom przemocy. 

17. Alkoholowy zespół płodowy FAS – nowe 

wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. 

18. Ocena możliwości i zasadności wyodrębnienia 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia ze 

struktur MOPS. 

19. Aktualna sytuacja w SOW. Plany rozwiązania 

zaistniałych tam problemów.  

20. Wolne wnioski. 

21. Korespondencja. 

22. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji 

Ad. 1. Posiedzeniu przewodniczył Bogdan 

Krzyżankowski, który stwierdzil kworum i powitał 

zebranych. 

Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian w 

głosowaniu: 6/0/0. 

Ad. 3. Gościem komisji był Wiceprezydent Michał Guć, 
który omówił realizację programów skierowanych do 

ofiar przemocy w Gdyni. Zwięzłe informacje w tej 

sprawie zostały przekazane członkom komisji w dniu 18 

czerwca (dokument wręczony na posiedzeniu komisji). 

Działalność przedmiotowych instytucji służy 

decentralizacji funkcji pomocowych w sposób 

umożliwiający prowadzenie diagnostyki i terapii w wielu 

miejscach, tak, aby każdy zgłaszający się lub 

wymagający pomocy mógł ją uzyskać najszybciej po 

wystąpieniu problemu. Ze względu na różnorodną 
specyfikę pracy z ofiarami nie będzie tworzony jeden 

ośrodek zajmujący się wszystkimi osobami. Obok 

instytucji wymienionych w opracowaniu, od 14 listopada 

2007 roku działa w Gdyni Powiatowy Zespół Wspólnie 

Przeciw Patologiom (MOPS, Policja Miejska, Sąd 

Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komisja 

Bezpieczeństwa RMG, Wydz. Edukacji UMG, Wydz. 

Zdrowia UMG, Straż Miejska, OPiTU). W ramach 

zespołu funkcjonuje siedem Wyjazdowych Zespołów 

Interdyscyplinarnych oraz siedem Rejonowych Zespołów 

Interdyscyplinarnych. 

Ad. 4. Powiatowy Zespół Wspólnie Przeciw Patologiom 

koordynując działania na rzecz ofiar, przyczyn i skutków 

przemocy na bieżąco reaguje na wynikłe problemy. Stąd 

organizacja niezbędnych szkoleń, a także ciągła ewolucja 

organizacyjna zaangażowanych jednostek. Działalność 
Zespołów Interdyscyplinarnych posiada kluczowe 

znaczenie, nie jest jednak działaniem ostatecznym, a 

inicjuje kolejne poczynania w mieście w oparciu o stale 

rozwijane formy pomocy dla osób dotkniętych 

specyficznymi problemami. Planowane jest uruchomienie 

hosteli („dach nad głową”) dla sprawców przemocy 

(oddalonych od ofiar decyzją sądu). Ich uruchomienie 

będzie więc odpowiedzią na decyzje sądów, które w 

obecnym czasie zapadają zbyt rzadko.  

Ad. 5. Przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski 

przybliżył zebranym problem FAS: 

o FAS jest wiodącą przyczyną chorób umysłowych.  

o Większość osób z FAS ma przeciętny poziom 

inteligencji  

o FAS jest przyczyną poważnych problemów 

społecznych i zaburzeń zachowania  

o Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą 
można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego 

skutku na dziecko  

o Alkohol uszkadza płód bardziej, niż jakikolwiek 

inny narkotyk  

o Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom 

alkoholowym można zapobiec w 

100%  

Diagnoza alkoholowego zespołu płodowego FAS opiera 

się na następujących kryteriach:  

  charakterystyczne rysy twarzy  

  mała waga urodzeniowa   

  dysfunkcja OUN (ośrodkowego układu nerwowego)  

  wywiad potwierdzający narażenie na działanie 

alkoholu w życiu płodowym. 

Jedna lub dwie z charakterystycznych cech może pojawić 
się u zdrowego dziecka na skutek genów i cech 

odziedziczonych po biologicznych rodzicach. Kiedy 

występuje kilka cech wraz z objawami ze strony OUN i 

wywiadem świadczącym o narażeniu na działanie 

alkoholu w życiu płodowym, można rozważyć diagnozę 
FAS. Dzieci, u których nie stwierdza się wszystkich 

fizjologicznych objawów, mogą być zdiagnozowane jako 

mające Fetal Alcohol Effects (FAE) - alkoholowy efekt 

płodowy, efekt działania alkloholu na płód. 

Dorośli z zespołem FAS mają trudności z osiągnięciem 

pełnej niezależności. Mają kłopoty w szkole, problemy w 

utrzymaniu stałej posady i wytrwaniu w zdrowym 

związku. Dzieci i dorośli z FAS są podatni na fizyczną, 
seksualną i emocjonalną przemoc. Bez wczesnej 

interwencji osoby takie mają szansę rozwinąć zaburzenia 

wtórne, takie jak choroby umysłowe, problemy z 

prawem, problemy szkolne, nadużywanie alkoholu i 

narkotyków, niepożądana ciąża. 

Przewodniczący podkreślił, że wiedza na temat tego 

problemu jest wciąż niska. Obecna na posiedzeniu 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyraziła głębokie 

zainteresowanie problemem, który winien być 
monitowany również w szkołach.  

Ad. 6. Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że propozycja 

utworzenia zakładu opieki zdrowotnej zajmującego się 
prowadzeniem działań terapeutycznych, diagnostycznych 

i poradnictwa jest jak najbardziej zasadna. Uważa, że 
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Zespół Placówek Specjalistycznych nie przedstawił do tej 

pory konkretnych działań, które miałyby doprowadzić do 

realizacji tej koncepcji. Przewodniczący przekazał 

dokument przekazany przez Dyrektor ZPS p. Joanne Filę 
w powyższej sprawie. Do dyskusji włączyła się pani 

Wiceprezydent, której przewodniczący przekaże 

dokumentacje w tej sprawie. Do sprawy wyodrębnienia 

SOW z obecnego przyporządkowania komisja powróci 

na kolejnych posiedzeniach. 

Ad. 7. Wiceprezydent M. Guć poinformował o sposobach 

rozwiązania problemów zgłoszonych przez SOW. 

Po wyczerpaniu porządku obrad (brak korespondencji i 

wniosków) ustalono termin kolejnego posiedzenia na 20 

sierpnia 2008 r. (środa).  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 25 czerwca: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 

 

Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca RM, 

J.Zielińska. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian budżetu na rok 2008. 

2. Zaopiniowanie projektu w sprawie środków dla 

rad dzielnic na 2009 rok 

Ad. 1 

Projekt wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik 

Miasta. Autopoprawka dotyczyła zwiększenia wydatków 

o 4 mln z ł na przebudowę części dachu Zespołu Szkół 

Nr 15. Uznano, że Komisja Rewizyjna powinna 

przedyskutować ten problem na jednym ze swoich 

posiedzeń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zadeklarował, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji 

zgłosi do Prezydenta wniosek o wyjaśnienie, czemu 

kwota uprzednio zaplanowana na remont w 9-letnim 

obiekcie okazała się niewystarczająca i gdzie popełniono 

błąd. Komisja zaopiniowała projekt wraz z autopoprawką 
pozytywnie – 9/0/2. 

Ad 2 

Projekt przedstawił przewodniczący Komisji 

Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Uruchomiono 

jeden dodatkowy konkurs (Piękna Dzielnica), 

zwiększając pulę nagród o 200 tys. zł.  

Opinia do regulaminu konkursów pozytywna – 8/0/1. 

Środki dla rad dzielnic proponuje się uchwalić w 

wysokości 6,80 zł per capita. 

Opinia pozytywna – 8/2/1. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 10 lipca: 

 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  Stanisław 

Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonego 

gościa – p.Tomasza Kamińskiego – kierownika Referatu 

ds. Współpracy z Radami Dzielnic. 

o Pan T.Kamiński poinformował członków 

Komisji, że znacznie poprawiła się współpraca z 

wydziałami UM. Natomiast radni dzielnic narzekają na 

brak współpracy z radnymi Miasta, pomimo wysyłanych 

informacji i zaproszeń. Radny A.Gurazda zapytał, czy w 

Referacie są do wglądu kopie protokołów z posiedzeń rad 

dzielnic. T.Kamiński odpowiedział, że protokoły te 

znajdują się w siedzibach rad dzielnic. Radni M.Bzdęga i 

A.Gurazda zaproponowali, aby w Referacie był do 

wglądu chociaż porządek obrad każdej sesji rady 

dzielnicy i w Internecie -  protokoły z posiedzeń. 
T.Kamiński przedstawił komisji zestawienie frekwencji 

na sesjach rad dzielnic w obecnej kadencji.  

W celu poprawienia współpracy radnych Miasta z radami 

dzielnic radny M.Horała zaproponował zorganizowanie 

przez radnych Miasta z poszczególnych okręgów spotkań 
z radnymi dzielnic należącymi do danego okręgu. 

Członkowie Komisji zaakceptowali pomysł 

Przewodniczącego S.Borskiego, aby Komisja 

Samorządności była organizatorem 5 takich spotkań /5 

okręgów/. W każdym takim spotkaniu będą uczestniczyć 
wszyscy radni Miasta z danego okręgu i radni wszystkich 

dzielnic wchodzących w skład okręgu. Jako pierwsze 

będzie zorganizowane spotkanie radnych okręgu nr 1 –są 
to następujące dzielnice: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, 

Pogórze. Termin spotkań ustala się na I czwartek po 

sesjach RMG. Pierwsze spotkanie odbędzie się w 

październiku. 

o Członkowie Komisji zapoznali się z ankietami 

nt konkursów złożonymi przez Radę Dzielnicy Karwiny. 

Ankiety zostały złożone po zaopiniowaniu przez Komisję 
projektu uchwały RMG w sprawie przyjęcia nowych 

regulaminów konkursów dla rad dzielnic 

organizowanych w roku 2009. 

o Protokół z dnia 25 czerwca br. przyjęto bez 

uwag – 6/0/0.  

o Przewodniczący S.Borski przypomniał o 

terminie kolejnego spotkania komisji w czwartek  

21-go sierpnia, przed sesją RMG. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-06-19: 

 

6648/08/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 

roboty budowlanej pn „Przebudowa części 

dachu (z wyjątkiem bloku żywieniowego i 

sali gimnastycznej) Zespołu Szkół nr 15 

przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”. 

6649/08/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 

roboty budowlanej pn „Przebudowa części 

dachu (z wyjątkiem bloku żywieniowego i 

sali gimnastycznej) Zespołu Szkół nr 15 

przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”. 

. 

2008-06-24: 

 
6650/08/V/K kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego 

6651/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę oświetlenia schodów terenowych 

przy ul. Sucharskiego 

6652/08/V/U zmiany zarządzenia nr 4068/07/V/U 

dotyczącego udzielenia zamówienia 

publicznego poniżej 14 000 EUR na 

wykonanie dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej oświetlenia gminnego w 

ulicy Zielonej w Gdyni” 

6653/08/V/U zmiany zarządzenia nr 3360/07/V/U 

dotyczącego udzielenia zamówienia 

publicznego poniżej 14 000 EUR na 

wykonanie „Projektu budowlanego oraz 

wykonawczego rozbudowy ulic 

Nasypowej i Zielonej w Gdyni” 

6654/08/V/U wyrażenia zgody na przepisanie umowy 

przyłączeniowej dotyczącej budowy 

oświetlenia drogowego ulicy Niskiej w 

Gdyni 

6655/08/V/P wykonania modernizacji serwera 

pocztowego poczta.gdynia.pl  

6656/08/V/O przyjęcia raportu z realizacji programów 

profilaktycznych finansowanych przez 

Gminę Gdynia w 2007 roku 

6657/08/V/O przyznania premii dla Dyrektora 

S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Gdyni 

6658/08/V/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznych wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci 

6659/08/V/P zakupu telewizora dla potrzeb Miejskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 

6660/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 

ul. Rolniczej 12 

6661/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 

ul. Szczecińskiej 28 

6662/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

6663/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jana 

Brzechwy, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6664/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Halickiej 10, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6665/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Halickiej 10, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6666/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Majerankowej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6667/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

6668/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Spółdzielczej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6669/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Stryjskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6670/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

dzierżawy nr MG/17/D/07, przedmiotem 

której jest grunt położony przy ul. Jana 

Brzechwy 

6671/08/V/M zmiany zarządzenie nr 6498/08/V/M 

dotyczącego zawarcia umowy o dzieło do 

kwoty 14000 EUR przez Gminę Miasta 

Gdyni na redakcję naukową i edytorską 
podręcznika nt. „Innowacji w ramach 

realizowanego przez Gminę Gdynia 

projektu www.innowacje.gdynia.pl”  

6672/08/V/M zlecenia do kwoty 14 tysięcy EURO na 

transport, montaż i demontaż elementów 

studia TVN CNBC oraz zakup dwóch 

przedłużaczy 

6673/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na 

produkcję i emisję spotu radiowego z 

okazji wpłynięcia do Gdyni wycieczkowca 

Queen Victoria 

6674/08/V/M zlecenia do kwoty 14000 EURO, realizacji 

i przygotowania programu artystycznego 

podczas Pikniku Rodzinnego w Orłowie 

6675/08/V/P napraw monitoringu wizyjnego w 

dzielnicach Gdyni. 

6676/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę dla inwestycji p.n. „ Budowa ul. 

Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w 

Gdyni 

6677/08/V/U podpisania umowy z PKP w związku z 

realizacją inwestycji pn. „Przebudowa 

układu drogowego węzła Św. 

Maksymiliana wraz z budową tunelu 

drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 

SKM i PKP” w Gdyni 

6678/08/V/U udzielenia zmówienia publicznego do 

14 000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia estakady 

Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do 

granicy lasu w Gdyni 

6679/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego – apteki, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonego przy ul. Śląskiej 44, lokal do 

sprzedaży na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

6680/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 

EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów 

promocyjnych przez Spółdzielnię Socjalną 
„50+” 

6681/08/V/S wyrażenia zgody na kontynuację 
ubezpieczenia samochodów służbowych 

Urzędu Miasta; Straży Miejskiej; OSP 

Wiczlino do 14 000 EUR 

6682/08/V/R wyrażenia zgody na wypowiedzenie 

umowy Nr KB/18/ MOPS /2007 

dotyczącej zlecenia realizacji zadania w 

zakresie pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu schroniska dla 

bezdomnych osób i rodzin na terenie 

Gdyni 

6683/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 38 
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jako działka nr 275/15 przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

6684/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 23 

jako działka nr 198/34 przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

6685/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo  pod  drogę publiczną. 
6686/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze  Gdynia – Zachód 

6687/08/V/P zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni o nr 5912/08/V/M dotyczącego 

zatwierdzenia projektu „Doradca na plus” 

6688/08/V/P zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 5411/08/ z dnia 11 marca 2008r. 

w sprawie: zatwierdzenia projektu 

systemowego „Umysłowa gimnastyka 

urzędnika” 

6689/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6364/08/V/M 

dotyczącego określenia  warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta  Gdyni 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia  –  Zachód 

6690/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej i docelowo drogi publicznej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

6691/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na 

druk mapki „Spacerkiem po Gdyni” 

6692/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług  

szkoleniowych dla pracowników  Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008roku 

6693/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na 

druk ulotki „Gdynia Żeglarska Stolica 

Polski” 

6694/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr U-2, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7, 

lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w 

trybie bezprzetargowym 

6695/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr 42a, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonego przy ul. Świętojańskiej 139 

Bl. I, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy 

w trybie bezprzetargowym 

6696/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta 

Augusta przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6697/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta 

Augusta przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6698/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta 

Augusta przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6699/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Traugutta 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6700/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Krasickiego 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6701/08/V/M zatwierdzenia projektu porozumienia oraz 

wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu Miasta na 

wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej 

z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości drogowe 

6702/08/V/M zmiany zarządzenia nr 2349/07/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego 

określenia warunków zamiany gruntu 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni na grunt stanowiący własność  
osoby fizycznej – ul. Płk. Dąbka 

6703/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę drogi publicznej ul. Grenadierów 

6704/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: 

Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 

przeznaczonej pod drogę publiczną 
6705/08/V/S wyrażenia zgody na zakup krzeseł o 

wartości do 14000 EUR 

6706/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 r. na 

wykonanie opracowania pn: „Projekt 

budowlany i wykonawczy przebudowy i 

budowy kanału deszczowego w rejonie 

ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni” 

6707/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy 

KB/284/UP/67/W/2008 z 30.04.2008 r. na 

opracowanie materiałów do wniosku o 

dofinansowanie ze środków unijnych 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i 

Sopocie 

6708/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/267/UP/62/W/2008 z 02.05.2008 r. na 

wykonanie projektu budowy i przebudowy 

infrastruktury technicznej w ulicach 

Nasypowej i Zielonej w Gdyni 

6709/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/109/UP/30/W/2008 z 18.02.2008 r. na 

wykonanie koncepcji oraz dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej odwodnienia 

ul. Rybaków 

6710/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/731/UI/286/W/2007 z 14.11.2007 r. 

na opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na rozbudowę Pomorskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego w Gdyni 

6711/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/719/UI/282-W/2007 z 21.11.2007 r. 

na wykonanie opracowania pn. „Projekt 

budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. 

Zielonej w Gdyni” 

6712/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/634/UI/239-W/2007 z 06.09.2007 r. 

na wykonanie opracowania pn. „Projekt 

budowlany i wykonawczy branży 

drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i 

Zielonej w Gdyni” 

6713/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy 

KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. 

na opracowanie koncepcji i dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek 

rowerowych w Gdyni, w ramach projektu 

„Rozwój komunikacji rowerowej 

Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-

2013” 

6714/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/593/UI/215/W/2007 z 29.08.2007 r. 

na wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego wraz z częścią 
kosztorysową budowy kanalizacji 

deszczowej oraz przebudowy istniejącej 

infrastruktury kolidującej z 

nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z 

Tarnowa w Gdyni na odcinku od 

ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. 

Zbrojną 
6715/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

rozbiórkę części dachu w Zespole Szkół nr 

15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni 

Chwarznie” 

6716/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji zadania „przebudowa części 

dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i 

sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 

przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” 

6717/08/V/U uchylenia zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 3575/07/V/U z 25.10.2007 r. 

oraz wszczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wykonanie zadania „Budowa 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. 

Starodworcowej w Gdyni” 

6718/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 

dodatkowych związanych z inwestycją pn. 

„utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. 

Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni 

płytami YOMB w krawężniku” 

6719/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego dla zadania pt.: 

„budowa sieci kanalizacji deszczowej w 

ulicach Adwokackiej, Mierniczej i 

Oficerskiej w Gdyni” 

6720/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie badan 

geologicznych dla potrzeb odwodnienia 

terenu I Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. 

Narcyzowej 6 

6721/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „przebudowa sieci 

trakcji trolejbusowej wraz z budową 
oświetlenia ulicznego w Gdyni i w 

Sopocie” 

6722/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie roboty budowlanej pn: 

„przebudowa części dachu /z wyjątkiem 

bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ 

Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w 

Gdyni” w osiach od P 4 do L 

6723/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie roboty budowlanej pn: 

„przebudowa części dachu /z wyjątkiem 

bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ 

Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w 

Gdyni” w osiach od A do L oraz od 2 do 

29 

6724/08/V/U zamówienia opracowania projektu 

rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej 

zabytkowego zespołu przestrzennego 

Kolibki w Gdyni 

6725/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do wartości 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn: „Remont 4-ch 

podstacji prostownikowych do zasilania 

sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie 

Gdyni” 

6726/08/V/O zmian w zarządzeniu nr 5614/08/V/0 oraz 

zawarcie aneksu do umowy 

6727/08/V/S zakup akcesoriów samochodowych na 

potrzeby samochodów służbowych UM 

Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta 

6728/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu ustnego nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej w Gdyni przy ul. 

Uczniowskiej 4 przeznaczonej do 

sprzedaży w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego 

6729/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz warunków 

przetargu ustnego nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej w Gdyni przy ul. 

Wiejskiej 23, przeznaczonej do sprzedaży 

w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego 
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6730/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 26, jako 

działka nr 123, 124, 125 przeznaczonej 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-

Zachód 

6731/08/V/M ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu 

lokalu użytkowego-garażu stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Hallera 14 

przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym 

6732/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8 

6733/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8 

6734/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8 

6735/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8 

6736/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 

6737/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 

6738/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 

6739/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Adm. Unruga 

6740/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Władysława 

IV/Armii Krajowej 

6741/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 

kupna nakładów poniesionych na 

wybudowanie boxu nr 103 o pow. 14 m2 

zlokalizowanego na hali płaskiej 

6742/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

użytkowania wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Łęczyckiej i będącej własnością Skarbu 

Państwa oraz Gminy Miasta Gdyni 

6743/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na emisję reklamy promującej 

miasto na łamach gazety „Echo Miasta” 

6744/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na produkcję 8 sek. reklamy 

telewizyjnej promującej miasto w TVN w 

ramach projektów: „Plaża i Kamera” 

6745/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Teatru Miejskiego im. Witolda 

Gombrowicza w Gdyni za rok 2007 

6746/08/V/S wyrażenia zgody na zakup zamka 

szyfrowego dla Straży Miejskiej o 

wartości do 14.000 EUR 

6747/08/V/S zmiany struktury wewnętrznej wydziałów 

i zadań referatów UM Gdyni 

6748/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8 

6749/08/V/O  udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży szkolnej z Dzielnicy 

Karwiny 

 

2008-06-25: 

 

6750/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

6751/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. 

w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 rok 

6752/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków 

budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

 

2008-06-30: 

 

6753/08/V/M sprawie: aneksu do umowy 

KB/5/UR/2007 z dnia 4.06.2007 r. 

6754/08/V/U akceptacji aneksu do umowy 

KB/384/Up/104/W/2008 na 

opracowanie "Analizy i prognoz 

wskaźników efektywności dla 

Studium Wykonalności 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem TRISTAR w Gdańsku Gdyni 

i Sopocie" 

 

2008-07-01: 

 

6755/08/V/P przyznania dotacji podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania 

„sportowe szkolenie dzieci i 

młodzieży z terenu Gdyni oraz 

organizacja w Gdyni imprez 

sportowych w 2008 roku” 

6756/08/V/P zakupu domeny na potrzeby 

edukacyjnego projektu badawczego 

„Miasto Gdynia w okresie II wojny 

światowej” 

6757/08/V/P zamieszczenia na serwerze serwisu 

internetowego edukacyjnego projektu 

badawczego „Miasto Gdynia w 

okresie II wojny światowej” 

6758/08/V/P dofinansowania wydania książki 

Tadeusza Chorzelewskiego pt. Wyspy 

na Zatoce Puckiej” przez Społeczny 

Komitet Ochrony Środowiska w 

Rewie 

6759/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

SK/848/OK./39-W/2008 z dnia 16 

maja 2008r na dofinansowanie 

wydania książki pt. „Rewizje 

różewiczowskie” 
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6760/08/V/P zmiany Zarządzenia nr 6236/08/V/P 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 

maja 2008 r. 

6761/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6076/08/V/P z 

dnia 6 maja 2008r w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
imprezy „Koncert Erica Claptona w 

Gdyni” 

6762/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6031/08/V/P z 

dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie 

wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z 

wolnej ręki na organizację imprezy 

„Koncert Erica Claptona w Gdyni” 

6763/08/V/K kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

6764/08/V/U zmiany zarządzenia Nr 4809/08/V/U 

dotyczącego udzielenia zamówienia 

publicznego na przyłączenie do sieci  

elektroenergetycznej trzech 

przepompowni ścieków sanitarnych w 

Gdyni  Wiczlinie 

6765/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na przyłączenie do sieci  

elektroenergetycznej 

rozbudowywanego oświetlenia ulicy 

Tetmajera 

6766/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie projektu  

budowlano-wykonawczego ul. 

Aragońskiej w Gdyni 

6767/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie 

przebudowy chodnika przy ulicy 

Matejki 5-7 

6768/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy Nr 

KB/3/UI/1/W/2008 na wykonanie 

robót związanych z inwestycją pn. 

„Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w 

Gdyni-Chwarznie” 

6769/08/V/O realizacji Porozumienia dotyczącego 

prowadzenia przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Gdańsk niektórych 

spraw z zakresu nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach, 

niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, z wyłączeniem lasów 

komunalnych 

6770/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14000 euro na wykonanie 

smyczy na klucze jako nagród w 

kampanii „Czyste plaże” 

6771/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul.  

Zamenhofa 

6772/08/V/M remontu budynku mieszkalnego przy 

ul. Rybaków 

6773/08/V/M wykonania remontu budynku 

mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 

6774/08/V/M wykonania remontu pomieszczeń 

piwnicznych w budynku mieszkalnym 

przy ul. Przemyskiej 

6775/08/V/M wykonania remontu w lokalu 

użytkowym Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Bp. Dominika 

6776/08/V/M rozbiórki budynku mieszkalnego i 

zabudowań gospodarczych 

zlokalizowanych przy ul. 

Wielkopolskiej 

6777/08/V/M naprawy kanalizacji i usuwania awarii 

na terenie gminnym  przy Al. Jana 

Pawła II 9-11 w Gdyni 

6778/08/V/M wykonania robót drogowych wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Powstania Wielkopolskiego 

6779/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy  ul. Rolniczej 16 w Gdyni 

6780/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul. Dąbrowskiego 4 AB w Gdyni. 

6781/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy  ul. Leszczynki 158 A-C w 

Gdyni 

6782/08/V/M zmiany zarządzenia dotyczącego 

wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni 

6783/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6784/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6785/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6786/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6787/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6788/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6789/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni, przy ul. 

Rdestowej, przeznaczonej do 

sprzedaży w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego 

6790/08/V/M ustalenia ceny sprzedaży 

bezprzetargowej oraz wykazu 
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nieruchomości położonej przy ul. 

Sportowej 

6791/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Adm.J.Unruga, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6792/08/VM ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Porębskiego, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6793/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Sandomierskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6794/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Sandomierskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6795/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6796/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6797/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6798/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6799/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6800/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6801/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Rybaków przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6802/08/V/M określenia warunków nabycia  na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

i docelowo drogi publicznej w 

obszarze  Gdynia – Zachód 

6803/08/V/M wydzierżawienia gruntu stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego w Gdyni przy ul. 

Partyzantów 

6804/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni, przy ul. Pawiej 

6805/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

6806/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu 

miasta na opłaty notarialną i  sądową 
6807/08/V/M rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej 

w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 

6808/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6229/08/V/M z 

dnia 20.05.08 

6809/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EURO, na druk 50 tysięcy 

egzemplarzy ulotki promującej 

Globalticę – World Culture Festiwal 

6810/08/V/M zlecenia do kwoty 14000 EURO, 

przeprowadzenia akcji promocyjnej 

Gdynia Open City for Open’er 

Festival 

6811/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6812/08/V/P ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy 

ul.Adm.J.Unruga 84B/2 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6813/08/V/P przyznania Nagrody Prezydenta 

Miasta Gdyni dla autorów najlepszych 

prac dyplomowych o tematyce 

gdyńskiej wykonanych na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej 

6814/08/V/U przygotowania i organizacji 

pokonkursowej wystawy zdjęć 
najlepszych fotografików startujących 

w XII edycji konkursu „Gdańsk Press 

Photo” im. Zbigniewa Kosycarza, w 

tym również prac fotografików 

gdyńskich 

6815/08/V/M zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

wartości 206 000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa i remont podstacji 

prostownikowych do zasilania sieci 

trakcyjnej trolejbusowej na terenie 

Sopotu” 

6816/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14 000 EUR na dostawę części 
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zamiennych do plotera w Wydziale 

Geodezji 

6817/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 

14 000 EUR, na wykonanie 5 000 

balonów z nadrukiem promocyjnym 

6818/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr 4, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Śląskiej 51, 

przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze przetargu nieograniczonego 

6819/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego na I piętrze przy ul. 

Orłowskiej 66, przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze przetargu 

ograniczonego/ 

6820/08/V/S zawarcia aneksu do umowy dzierżawy 

nr TG/261/92 z dnia 15.06.1992 r. na 

boks nr 231 o powierzchni 10,6 m² 

zlokalizowany na hali w obrębie placu 

targowego. 

6821/08/V/M wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

6822/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie 

umowy dzierżawy nr MG/19/D/07 z 

dnia 26 lutego 2007 r., przedmiotem 

której jest grunt położony przy ul. 

Korzennej 

6823/08/V/K umorzenia zaległości z tytułu 

usuwania, holowania i parkowania 

pojazdów 

6824/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup  zestawów do składania 

podpisu elektronicznego 

6825/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup systemu do planowania budżetu 

6826/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6827/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

6828/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/666/UI/256/W/2007 z 10.09.2007 

r. na wykonanie koncepcji 

docelowego węzła „Chwarzno” oraz 

analiz i prognoz ruchu drogowego dla 

węzła 

6829/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę 
budowlaną „Modernizacja ul. 

Tetmajera w Gdyni – II etap” 

6830/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego z 

wolnej ręki na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji pn. „Budowa Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w 

Gdyni” 

6831/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na opracowanie treści 

przedmiotów zamówienia dla 

przetargów wykonywanych w ramach 

przedsięwzięcia „Rozwój 

proekologicznego transportu 

publicznego na Obszarze 

Metropolitalnym Trójmiasta” 

6832/08/V/U unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości powyżej kwoty 206.000 

EUR na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i 

Sopotu 

6833/08/V/P zakupu grafik okolicznościowych 

przedstawiających Skwer Kościuszki 

6834/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6600/V/2008/P 

z 17 czerwca 2008 r. w sprawie 

dzierżawy nieruchomości gruntowej 

w Babich Dołach będących pod 

zarządem Agencji Mienia 

Wojskowego w Warszawie – 

Oddziału Terenowego Biura Agencji 

Mienia Wojskowego w Gdyni z 

przeznaczeniem na organizację 
imprezy artystycznej „Heineken 

Opener Festival 2008” 

6835/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6381/2008/V/P 

prezydenta miasta Gdyni w sprawie 

realizacji cyklu imprez Rady 

Dzielnicy Oksywie w ramach 

konkursu „Kultura w dzielnicy” na 

przestrzeni od maja do grudnia 2008 

6836/08/V/O przyjęcia „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla 

miasta Gdyni wraz z ich 

inwentaryzacją” 

6837/08/V/P przekazania środków pieniężnych na 

pokrycie kosztów postępowania 

egzekucyjnego 

6838/08/V/K ulokowania wolnych środków 

budżetowych na rachunku lokaty 

terminowej 

6839/08/V/P akceptacji aneksu nr 3 do 

porozumienia zawartego pomiędzy 

prezydentem miasta Gdyni a KW 

Policji w Gdańsku w sprawie 

dofinansowania kosztów 

funkcjonowania policji na terenie 

miasta Gdyni w roku 2008 

6840/08/V/S wyrażenia zgody na zlecenie 

wykonania prac adaptacyjnych w 

toalecie na parterze budynku urzędu w 

związku z koniecznością 
dostosowania jej do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych oraz matek z 

małymi dziećmi 

6841/08/V/S wyrażenia zgody na zakup w 2008 r. 

kopert utajnionych UM do 14.000 

EUR oraz zatwierdzenia wyboru 

oferenta 

6842/08/V/S wyrażenia zgody na zakup dwóch 

skuterów dla UM Gdyni w 2008 r. o 

wartości do 14.000 EUR 

6843/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

materiałów, narzędzi i sprzętu do 

archiwum UM o wartości do 14.000 

EUR 

6844/08/V/S wyrażenia zgody na zakup mebli o 

wartości do 14.000 EUR 

6845/08/V/S upoważnienia dyrektora jednostki 

budżetowej Gminy Miasta Gdyni o 

nazwie: „Zarząd Dróg i Zieleni” do 

załatwiania spraw 

 

2008-07-02: 

 

6846/08/V/M akceptacji treści umowy dotyczącej 

przyjęcia darowizny w postaci 20 

tysięcy butelek wody mineralnej  od 

Sp.z o.o. Coca –Cola HBC 

6847/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, 

na produkcję i emisję spotu radiowego 

z okazji Pikniku Rodzinnego w 

Orłowie 

 

2008-07-08: 

 

6928/08/V/O organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Obłuże festynu 

rekreacyjnego pod hasłem „Bardzo 

Dziki Zachód” na terenach 

rekreacyjnych „Przy stawku” u zbiegu 

ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego. 

6929/08/V/K kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego. 

6848/08/V/U zmiany treści umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego 

na dostawę i montaż wyciągarek dla 

zadania „Modernizacja przystani 

rybackiej w Gdyni Orłowie etap II 

(dalba)” 

6849/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/9/UI/2007 z dnia 18.07.2007 r. na 

eksploatację sieci sanitarnej i 

wodociągowej oraz przepompowni 

ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, 

Racławickiej, Olgierda i Grażyny 

6850/08/V/O dofinansowania kosztów związanych z 

organizacją przez X Liceum 

Ogólnokształcące w Gdyni 

dorocznych Międzynarodowych 

Warsztatów dla przedstawicieli szkól 

działających w Programie The Baltic 

Sea Project. 

6851/08/V/O upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – 

Wiceprezydenta Miasta Gdyni. 

6852/08/V/O upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – 

Wiceprezydenta Miasta Gdyni 

6853/08/V/0 upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – 

Wiceprezydenta Miasta Gdyni. 

6854/08/V/0 upoważnienia  Leszka Ciesielskiego - 

dyrektora I Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego do przejęcia 

majątku oraz administrowania 

budynkiem po zlikwidowanym 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 

3 w Gdyni, przy ulicy Narcyzowej 6. 

6855/08/V/0 przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko 

dyrektora VI Liceum 

Ogólnokształcącego  w Gdyni. 

6856/08/V/P zakupu monitora dla potrzeb 

Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

6857/08/V/P zmiany zarządzenia nr  6659/08/V/P w 

sprawie zakupu telewizora dla potrzeb 

Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

6858/08/V/R zmiany harmonogramu otwartych 

konkursów ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego na rok 2008r 

6859/08/V/R ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 

terminu składania wniosków 

dotyczących przyznania dotacji 

organizacjom pozarządowym na 

przyjęcie do realizacji zadania 

polegającego na  prowadzeniu 

schroniska dla osób bezdomnych 

uzależnionych od akoholu z terenu 

Gdyni wraz z terapią uzależnienia 

tych osób. 

6860/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podpisywaniu umowy o 

zarządzanie nieruchomością wspólną 
przy ul. Wieniawskiego 11 w Gdyni. 

6861/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy  ul. Dąbrowskiego 4 AB w 

Gdyni. 

6862/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy  ul. Abrahama 72 /Kilińskiego 16 

w Gdyni./ 

6863/08/V/M ustalenia warunków przetargu ustnego 

ograniczonego do właścicieli 

nieruchomości sąsiednich na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Unruga w Gdyni. 

6864/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta  
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Gdyni, położonej przy ul. 

Żółkiewskiego. 

6865/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta  

Gdyni, położonej przy ul. 

Żółkiewskiego. 

6866/08/V/M zmiany zarządzeń nr: 6590/08/V/M; 

6591/08/V/M Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie: ustalenia wykazów 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej na 

Łąkach Cisowskich 

6867/08/V/S w sprawie zakupu literatury fachowej 

dla Urzędu Miasta Gdyni  2008r. 

6868/08/V/P w sprawie przygotowania akcji 

społecznej „Włącz się! Kulturalnie” 

6869/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego z wolnej ręki na 

wykonanie robót dodatkowych 

związanych z inwestycją pn. „Budowa 

ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni-

Chwarznie” 

6870/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

6871/08/V/P produkcji spotu telewizyjnego pt. 

”Społeczna Kampania Informacyjna o 

programie szczepień profilaktycznych 

przeciwko wirusowi HPV w Gdyni” 

6872/08/V/M zmiany zarządzenia nr 5840/08/V/M z 

dnia 15.04.2007 r. dotyczącego 

zlecenia do kwoty 14000 Euro przez 

Gminę Miasta Gdyni pięciu 

prelegentom autorskich wykładów na 

Konferencję Końcową projektu 

„www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie 

z umową dofinansowania nr 

Z/2.22/II/2.6/004/06/U/2/06 

6873/08/V/O zmiany treści załącznika nr 1 do 

Zarządzenia nr 3843/07/V/P 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 

października 2007r w sprawie: 

harmonogramu otwartych konkursów 

ofert dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

zadania realizowane w 2008 roku 

6874/08/V/M ustalenia warunków oddania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej nie 

wydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu 

niemieszkalnego położonego przy ul. 

Kopernika 7 oraz ustalenia termin 

jego trwania 

6875/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EURO na 

organizację podróży studyjnej dla 

dziennikarzy z Niemiec 

6876/08/V/M zmiany zarządzenia nr 4802/08/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 

22.01.2008 w sprawie umieszczenia 

ogłoszenia w wydawnictwie 

„Sejleren’s” (przewodnik po 

przystaniach) dotyczącego promocji 

Gdyni i Mariny Gdynia 

6877/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EURO na renowację 
planu Miasta Gdynia ustawionego 

przed Dworcem PKP 

6878/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na przeniesienie tablicy 

z planem Miasta i kalendarzem 

imprez miejskich 

6879/08/V/S wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksu zwiększającego wartość  
umowy z dnia 17.01.2008r z firmą 
FPHU ” HEMAR „  na naprawy  

samochodów  służbowych Straży 

Miejskiej 

6880/08/V/O zlecenia w trybie do 14 000 Euro 

wykoszenia chwastów z terenów 

gminnych 

6881/08/V/0 udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14 000 EURO na realizację  
zadania: „prezentacja psów 

ratowniczych  i pokaz tresury oraz 

prelekcja na temat bezpiecznego 

zachowania w sytuacjach zagrożeń” 

6882/08/V/0 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

realizację zadania: Ochrona zdrowia i 

edukacja zdrowotna w warunkach 

domowych dla przewlekle chorych na 

SM. 

6883/08/V/U dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej kanalizacji deszczowej 

w ulicach: Żółkiewskiego, ks. 

Miegonia oraz części ul. 

Muchowskiego w Gdyni w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego 

do 14000  EURO na wykonanie 

6884/08/V/M  zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, 

wykonania 80 sztuk flag na drzewce z 

treścią promującą Heineken Open’er 

Festival 

6885/08/V/M zlecenie, do kwoty 14 000 EUR,  

sprzątania w trakcie oraz po imprezie 

Piknik Rodzinny w Orłowie 

6886/08/V/M zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, 

druku 400 plakatów w formacie A2, 

1000 ulotek w formacie A6 o treści 

promującej Piknik Rodzinny w 

Orłowie oraz przygotowania do druku 

polskiej wersji językowej ulotki 

Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

6887/08/V/M zlecenie, do kwoty 14 000 EUR,  

wykonania dwóch plandek o treści 

promującej Muzeum Miasta Gdyni i 

Gdyńskie Muzeum Motoryzacji oraz 

renowacji nośnika reklamowego 

zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 

w Gdyni 
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6888/08/V/M  udzielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EURO, na publikację reklamy 

Gdyni w okolicznościowym wydaniu 

magazynu Forum Pomorskie- „Zjazd 

Kaszubów- Gdańsk 2008” 

6889/08/V/S  zakupu wykładziny podłogowej oraz 

materiałów wykończeniowych  dla 

potrzeb bieżących  remontów  w 

UMG o wartości do 14 000 Eur 

6890/08/V/S  wymiany wodomierzy w 

pomieszczeniach GCOP w 2008r o 

wartości do 14 000 Eur 

6891/08/V/R akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy najmu KB/14/MOPS/2005 z 

07.09.2005 roku na wynajęcie domu 

na prowadzenie Rodzinnego Domu 

Dziecka nr 3 na terenie Gdyni  

6892/08/V/R akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy najmu z 16.04.2007 roku na 

wynajęcie domu na prowadzenie 

Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na 

terenie Gdyni /wiceprezydent M. Guć/ 
6893/08/V/R  akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy najmu z 26.04.2007 roku na 

wynajęcie domu na prowadzenie 

Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na 

terenie Gdyni  

6894/08/V/R  akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy najmu nr KB/12/MOPS/2005 

z 14.07.2005 roku na wynajęcie domu 

na prowadzenie Rodzinnego Domu 

Dziecka nr 6 na terenie Gdyni 

/wiceprezydent M. Guć/ 
6895/08/V/R zmiany zarządzenia nr 8151/05/IV/ 

prezydenta miasta Gdyni z 11 stycznia 

2005 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy 

społecznej należących do właściwości 

powiatu  

6896/08/V/R  udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdyni 

/wiceprezydent M. Guć/ 
6897/08/V/R  wyrażenia zgody na poddanie się 

egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 

kodeksu postępowania cywilnego w 

związku z realizacją zadania 

„Modernizacja i remont budynku przy 

ul. Wąsowicza na cele ŚDS”  

6898/08/V/R  udzielenia pełnomocnictwa zastępcy 

dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdyni 

/wiceprezydent M. Guć/ 
6899/08/V/U  zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14.000 € a 

poniżej 5.150.000 € na wykonanie 

zadania „Modernizacja ul. Tetmajera 

w Gdyni – II etap”  

6900/08/V/U  zmiany zarządzenia nr 6539/08/V/U z 

10 czerwca 2008 r. w sprawie 

wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 € na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa odcinków sieci trakcyjnej 

trolejbusowej wraz z budową 
oświetlenia i systemu sterowania i 

monitoringu podstacjami w Gdyni” 

6901/08/V/U  wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę obiektu sportowego „Skate-

Plaza” w Gdyni  

6902/08/V/U  zamówienia do kwoty 14.000 € na 

organizację pobytu w Gdyni, jako 

nagrody w konkursie organizowanym 

przez telewizję TVN  

6903/08/V/U 9.13.  projekt zarządzenia w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na aktualizację 
oświetlenia ul. Frezerów – etap II  

6904/08/V/U akceptacji wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego do 

206.000 € na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy 

skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /na 

terenie gminy Gdynia – Czernickiego 

/na terenie gminy Gdyni/ - Wiejska 

/na terenie gminy Kosakowo/ - 

Szkolna /na terenie gminy Kosakowo/ 

oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga 

pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 

Podgórska z ul. Kuśnierską w Gdyni 

wraz z budową sygnalizacji świetlnej 

w ramach III edycji programu 

likwidacji miejsc niebezpiecznych na 

drogach”  

6905/08/V/U  udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 € na 

wykonanie oceny konieczności 

zastosowania sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przy ul. 

Witomińskiej /przy szkole/ w Gdyni i 

upoważnienia do podpisania umowy 

w tej sprawie  

6906/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie korekty i 

uzupełnienia oznakowania pionowego 

i poziomego w rejonie skrzyżowania 

ulicy Morskiej z Trasą 
Kwiatkowskiego  

6907/08/V/O  ogłoszenia konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie 

zadań z zakresu działań 
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wychowawczo-edukacyjnych dzieci i 

młodzieży w zakresie nowych 

technologii /OE/ 

6908/08/V/S  wyrażenia zgody na zlecenie usługi 

wykonania, oprawy i montażu 

wydruku wielkoformatowego 

panoramy Gdyni do 14.000 € oraz 

akceptacji wyboru oferenta  

6909/08/V/S  przeznaczenia środków na pokrycie 

kosztów uczestnictwa 

przewodniczącego RM Gdyni w 

forum przewodniczących rad gmin i 

powiatów Pomorza  

6910/08/V/S  wyrażenia zgody na zakup części 

zamiennych do kserokopiarek Canon  

6911/08/V/S  upoważnienia pracowników jednostki 

budżetowej – „Zarządu Dróg i Zielni 

– do załatwiania spraw wynikających 

z ustawy o drogach publicznych  

6912/08/V/P  produkcji spotu „Globaltica 2008” do 

telewizji mobilnej oraz wyemitowania 

go w telewizji mobilnej w dniach od 

14 do 27 lipca 2008  

6913/08/V/M  udzielenia zamówienia publicznego 

na wyprodukowanie oraz emisję 
wskazania sponsorskiego w ramach 

sponsorowania premierowej audycji 

„Ruch w Nieruchomościach” w 

programie telewizyjnym TV Biznes  

6914/08/V/P  przygotowania imprezy 

motoryzacyjnej Rage Race w Gdyni  

6915/08/V/S  wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM 

Gdyni w 2008 r  

6916/08V/S akceptacja treści umowy kupna - 

sprzedaży 

6917/08/V/S przekazania do użytkowania przez 

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

składników mienia urzedu Miasta 

Gdyni 

 

2008-07-10: 

 

6918/08/V/O zatwierdzenie projektu: "Egzamin na 

plusie" w ramach Priorytetu 9 - 

Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach działania 9.2 - 

Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego, 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, konkurs otwarty nr 

01/POKL/9.2/2008 

6919/08/V/O wyrażenie zgody na zabezpieczenie 

wkładu własnego w planie 

budżetowym na realizację projektu: 

"Egzamin na plusie" składanego na 

konkurs otwarty nr 

01/POKL/9.2/2008 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach", Działania 9.2 

"Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego" 

6920/08/V/O upoważnienia p. Ewy Łowkiel - 

wiceprezydenta miasta Gdyni 

6921/08/V/O wyrażenie zgody na zabezpieczenie 

wkładu własnego w planie 

budżetowym na realizację projektu: 

"Gdyńska baza e- praktyk, sposobem 

na podniesienie atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego" składanego 

przez firmę "ProgMan" na konkurs 

otwarty nr 01/POKL/9.2/2008 w 

ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach", Działania 9.2 

"Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego" 

6922/08/V/O zatwierdzenie projektu: " Dobry 

zawód gwarancją sukcesu" w ramach 

Priorytetu 9 - Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach działania 9.2 

- Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego, 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  konkurs otwarty nr 

01/POKL/9.2/2008  

6923/08/V/O zatwierdzenie projektu: " Uniwersytet 

zaczyna się w przedszkolu" w ramach 

Priorytetu 9 - Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach działania 9.1 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty poddziałania 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji 

przedszkolnej, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  konkurs otwarty nr 

01/POKL/9.1.1/2008  

6924/08/V/O wyrażenie zgody na zabezpieczenie 

wkładu własnego w planie 

budżetowym na realizację projektu: 

"Uniwersytet zaczyna się w 

przedszkolu" składanego  na konkurs 

otwarty nr 01/POKL/9.1.1/2008 w 

ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach", Działania 9.1 " 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty poddziałania 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji 

przedszkolnej" 
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6925/08/V/O udzielania zamówienia publicznego na 

organizację zajęć świetlicowych dla 

dzieci i młodzieży szkolnej z 

dzielnicy Karwiny 

6926/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego na 

współorganizację 5-dniowego 

szkolenia dla nauczycieli z Białorusi i 

Ukrainy 

6927/08/V/O wyrażania zgody na zabezpieczenie 

wkładu własnego w planie 

budżetowym na realizację projektu: 

"Dobry zawód gwarancją sukcesu" 

składanego na konkurs otwarty nr 

01/POKL/9.2/2008 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX- "Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach", Działania 9.2 

"Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego" 

 

2008-07-15: 

 

6930/08/V/P dofinansowanie wydania książki A. 

Kamińskiego „Kapłanka” 

6931/08/V/P udzielenie zamówienia publicznego na 

organizację pleneru malarskiego w 

miejscowości Skwierawy na 

Kaszubach w dniach od 1 do 7 

sierpnia 2008 r. 

6932/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia – Wielki Kack 

festynu kulturalno – rekreacyjnego na 

terenie „ Źródła Marii” – Wielki Kack 

(za Obwodnicą Trójmiejską) w dniu 

15 sierpnia 2008 r. w godz. 15.00 – 

21.00. 

6933/08/V/P dokonania zmian w umowie nr 

KB/227/PON/20/W/2008 zawartej 

dnia 07.04.2008 r. pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Gdyńskim 

Stowarzyszeniem Integracyjnym 

„Promyk”. 

6934/08/V/R ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 

terminu składania wniosków 

dotyczących przyznania dotacji 

organizacjom pozarządowym oraz 

osobom prawnym i jednostkom 

organizacyjnym działającym na 

podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 

Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o 

gwarancji wolności sumienia i 

wyznania na przyjęcie do realizacji 

zadania polegającego na wspieraniu 

ubogich mieszkańców Gdyni 

6935/08/V/R ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 

terminu składania wniosków 

dotyczących przyznania dotacji 

organizacjom pozarządowym oraz 

osobom prawnym i jednostkom 

organizacyjnym  działającym na 

podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 

Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o 

gwarancji wolności sumienia i 

wyznania na przyjęcie do realizacji 

zadania polegającego na wspieraniu 

samotnych matek i rodzin ubogich. 

6936/08/V/U wystąpienia o decyzję o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji: „Budowa 

kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy 

Energetyków wraz z budową urządzeń 

podczyszczających” . 

6937/08/V/U uregulowania należności za udzielenie 

pozwolenia wodnoprawnego na 

prowadzenie prac na obszarze pasa 

nadbrzeżnego przy ulicy Ejsmonda i 

na Polance Redłowskiej w Gdyni 

6938/08/V/U wystąpienia o decyzję o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji: „Regulacja 

Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. 

Nałkowskiej do przepustu pod torami 

PKP i budowa zbiornika retencyjnego 

suchego Karwiny” 

6939/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie operatu 

wodnoprawnego dla przebudowy 

zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy 

Czwartaków w Gdyni 

6940/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR  na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ul. 

Bernadowskiej w Gdyni. 

6941/08/V/U akceptacji aneksu nr 6 do umowy 

KB/316/UI/101/W/2007 z dn. 

30.04.2007 r. na wykonanie 

dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej oraz Studium 

Wykonalności dla przedsięwzięcia 

pn.: „Rozbudowa systemów 

kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w 

wodę na obszarze aglomeracji 

Gdynia”. 

6942/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania egzekucyjnego. 

6943/08/V/M podpisania aneksu do umowy zawartej 

w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy 

Gminą Gdynia a Markiem Jerzym 

Straszewskim 

6944/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 Eur na wykonanie remontu 

lokalu użytkowego (piwnica) w 

budynku przy ul. Morskiej 108 A, C, 

Ł 

6945/08/V/M wykonania izolacji jednej ściany 

budynku mieszkalnego przy ul. 

Krofeya 9 w Gdyni 



16 

 

6946/08/V/M wykonania zagospodarowania terenów 

zielonych, pielęgnacji drzewostanu, 

zakupu i montażu urządzeń 
zabawowych na terenach zielonych w 

obrębie działania Rady Dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni 

6947/08/V/M wykonania izolacji piwnicy budynku 

mieszkalnego przy ul. Dickmana 28 w 

Gdyni 

6948/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

6949/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 EUR na 

wykonanie opracowania „Badania i 

ocena bezpieczeństwa oraz warunków 

ruchu na drogach obsługujących 

dzielnice Pustki Cisowskie i 

Demptowo w Gdyni” i upoważnienia 

do podpisania umowy w tej sprawie 

6950/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

realizację zadania dotyczącego 

prowadzenia wczesnej interwencji dla 

dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców 

Gdyni. 

6951/08/V/S zmieniające zarządzenie nr 

6599/08/V/S Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 17 czerwca 2008 r. w 

sprawie akceptacji wyników 

postępowania o zamówienie publiczne 

na zakup sprzętu komputerowego dla 

Urzędu Miasta Gdyni 

6952/08/V/K kierowania na drogę postępowania 

sądowego i  egzekucyjnego 

6953/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14000 EURO na aktualizację 
kosztorysów inwestorskich 

oświetlenia ulicy  Bernadowskiej w 

Gdyni 

6954/08/V/U akceptacji  zmiany treści umowy Nr 

KB/309/UI/51-W/2008 z dnia 

14.04.2008r. o wykonanie zmiany 

oznaczenia użytków gruntowych na 

terenie zadania inwestycyjnego pn: 

„Budowa Trasy Kwiatkowskiego w 

Gdyni- III etap” 

6955/08/V/M udzielenia zamówienia  dodatkowego 

na wykonanie inwentaryzacji 

pomiarowej sieci katastralnej na 

wydzielonym obszarze m.Gdyni 

6956/08/V/K zmiany w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008. 

6957/08/V/K zmiana zarządzenia nr 4626/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 rok 

6958/08/V/K zmiana zarządzenia nr 4627/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 

2008 r.  

6959/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 

39 jako  działka nr 273/34 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód a 

docelowo pod drogę publiczną 
6960/08/V/P powołania zespołu konsultacyjnego do 

przedstawienia Prezydentowi Miasta 

kandydata na stanowisko dyrektora 

naczelnego i artystycznego Teatru 

Miejskiego im. W. Gombrowicza w 

Gdyni w trybie pozakonkursowym 

6961/08/V/P organizacji spektakli teatralnych 

prezentowanych w Gdyni w ramach 

Festiwalu Szekspirowskiego 

6962/08/V/P wykonania sztandaru dla Oddziału 

Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 

w Gdyni 

6963/08/V/P powołania Komitetu Honorowego 

fundatorów sztandaru dla Oddziału 

Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 

w Gdyni 

6964/08/V/M odstąpienia od skorzystania z prawa 

pierwokupu w stosunku do prawa 

użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Łęczyckiej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa Agencji Własności 

Rolnej 

6965/08/V/U unieważnienia postępowania o 

udzieleniu zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia  do 206 000 

Euro na wykonanie  dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 

sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z 

budową oświetlenia ulicznego w 

Gdyni i w  Sopocie”  

6966/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206 000 Euro na  wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa sieci trakcyjnej 

trolejbusowej wraz z budową 
oświetlenia ulicznego w Gdyni i w  

Sopocie” 

6967/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/780/UI/276/W/2006 z dnia 

10.11.2006r na pełnienie funkcji 

nadzoru  inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji na 
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zadaniu: Modernizacja przystani 

rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap 

6968/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej I 

Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni 

6969/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 euro na wykonanie analizy i 

oceny merytorycznej  rozwiązań 
urbanistycznych, architektonicznych i 

funkcjonalnych prac konkursowych 

na wykonanie „Koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej 

wielofunkcyjnego centrum usługowo-

administracyjnego wraz z parkingiem 

podziemnym i terenami zielonymi w 

rejonie Skweru Plymouth w Gdyni” 

6970/08/V/U zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

wartości 206 000 EURO na 

wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia 

pn.: „Remont 4- ch podstacji 

prostownikowych do zasilania sieci 

trakcyjnej  trolejbusowej na terenie 

Gdyni” 

6971/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/251/UI/38/W/2008 dotyczącej 

zadania „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Gdyni przy ul. 

Spokojnej” /UI/ 

6972/08/V/P organizacji imprezy kulturalnej od 

nazwą „Dary Morza” w Gdyni w dniu 

26 lipca 2008 r.  

6973/08/V/K ulokowania wolnych środków 

budżetowych w kwocie 20.000 zł na 

rachunku lokaty terminowej  

6974/08/V/P przekazania środków pieniężnych na 

pokrycie kosztów wniesienia skargi 

kasacyjnej  

6975/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa Annie 

Biedzińskiej dyrektorowi jednostki 

budżetowej pn: „Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy”  

6976/08/V/R przeniesienia pani Joanny Antkiewicz 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdyni do pracy w 

Zespole Placówek Specjalistycznych 

im. K. Kisieckeigo „Dziadka” w 

Gdyni  

6977/08/V/S  wyrażenia zgody na uregulowanie 

opłat związanych z rejestracją dwóch 

skuterów dla Straży Miejskiej o 

wartości do 14.000 €  

6978/08/V/S zakupu literatury fachowej dla UM 

Gdyni w 2008 r. 

6979/08/V/S  wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu 

miasta Gdyni na opłatę notarialną  

6980/08/V/S zmiany Regulaminu organizacyjnego 

UM Gdyni  

6981/08/V/S zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 

17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z 

1 sierpnia 2000 r. w sprawie 

określenia struktury wewnętrznej 

wydziałów i zadań referatów UM 

Gdyni  

6982/08/V/S zmiany szczegółowego podziału zadań 

pomiędzy Prezydentem, 

wiceprezydentami, sekretarzem i 

skarbnikiem miasta Gdyni 

6983/08/V/S wyrażenia zgody na powołanie 

komisji przetargowej i rozpoczęcie 

postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego 

do 106.000 € na dostawę czterech 

samochodów osobowych dla UM 

Gdyni w 2008 r.  

6984/08/V/M akceptacji treści i podpisania 

porozumienia dot. współdziałania 

miasta Gdyni w ramach projektu 

"Gdańsk, Gdynia, Sopot - Plus - Karta 

Turystyczna" 

6985/08/V/P akceptacja treści listu intencyjnego o 

współpracy pomiędzy miastem 

Gdynia a Arką Gdynia Sportową 
Spółką Akcyjną 

6986/08/V/U zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 

5.150.000EUR na wybór wykonawcy 

roboty budowlanej objętej zadaniem 

"Przebudowa parteru pawilonu "C" 

Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. 

Staffa 10 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej" 

6987/08/V/M wyrażenie zgody na poddzierżawienie 

terenu gminnego przy ul. Ejsmonda w 

Gdyni 

6988/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa na 

Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. 

 

2008-07-18: 

 

6989/08/V/K upoważnienie do podpisania umów o 

udzielenie kredytu długoterminowego 

w kwocie 3.200.000 zł na pokrycie 

wydatków niekwalifikowanych 

zadania dofinansowywanego ze 

środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego z Bankiem ochrony 

Środowiska SA oddział w Gdańsku 

 

2008-07-21: 
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6990/08/V/M objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Port Lotniczy 

Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w Gdyni  

6991/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę "Przebudowa części dachu 

Zespołu Szkół nr 15 na działce nr 287, 

obręb Wiczlino w gdyni - Chwarznie 

przy ul. Jowisza 60" 

 

2008-07-22: 

 

6992/08/V/U udzielenie zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 EUR na 

wydanie opinii o pochodzeniu gleby 

na działce nr 330/4 w Gdyni, 

upoważnienia do podpisania umowy 

w tej sprawie 

6993/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/182/UI/31-W/2008 z dnia 

12.03.2008 r. na wykonanie robót 

dodatkowych w ramach Projektu 

„Droga Różowa IV etap – rozbudowa 

ulicy Lotników w Gdyni” 

6994/08/V/U wszczęcie postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR 

na wykonanie zadania „Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. 

Niskiej w Gdyni” 

6995/08/V/U wszczęcie postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR 

na wykonanie zadania „Budowa 

oświetlenia drogowego przy 

ul. Szafranowej w Gdyni” 

6996/08/V/U wszczęcie postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR 

na wykonanie zadania „Budowa 

oświetlenia drogowego przy ul. 

Żeliwnej w Gdyni” 

6997/08/V/U zmiana zarządzenia nr 6831/08/V/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 

lipca 2008 r. w sprawie udzielenie 

zamówienia publicznego do 14 000 

EUR na opracowanie treści 

przedmiotów zamówienia dla 

przetargów wykonywanych w ramach 

przedsięwzięcia „Rozwój 

proekologicznego transportu 

publicznego na Obszarze 

Metropolitarnym Trójmiasta” 

6998/08/V/U udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie 

klasyfikacji gruntów i opinii o 

pochodzeniu gleb 

6999/08/V/U wystąpienie o decyzję pozwolenia na 

budowę „oświetlenia odcinka ul. 

Żelaznej” 

7000/08/V/U wystąpienie o decyzję pozwolenia na 

budowę „oświetlenia odcinka ul. 

Rtęciowej” 

7001/08/V/R udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie 

aktualizacji analizy finansowej i 

ekonomicznej wraz z analizą 
wrażliwości projektu pn. 

„Przebudowa układu drogowego 

Węzła Św. Maksymiliana wraz z 

budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w 

Gdyni” 

7002/08/V/R ogłoszenie konkursu i wyznaczenia 

terminu składania wniosków 

dotyczących przyznania dotacji 

organizacjom pozarządowym oraz 

osobom prawnym i jednostkom 

organizacyjnym  działającym na 

podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 

Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o 

gwarancji wolności sumienia i 

wyznania na przyjęcie do realizacji 

zadania polegającego na  prowadzeniu 

schroniska dla  bezdomnych osób i 

rodzin na terenie Gdyni 

7003/08/V/R zawarcie porozumienia z Wojewodą 
Pomorskim reprezentowanym przez z-

cę dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego p. Władysława 

Kankę w sprawie realizacji programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywania” 

7004/08/V/R udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na opracowanie 

Programu Rewitalizacji dla części 

dzielnic Mały Kack i Działki Leśne, 

rejon ulic: Wileńskiej, Wołyńskiej, 

Kazimierza Górskiego, Sportowej, 

Olimpijskiej i Stryjskiej 

7005/08/V/S zmiana zarządzenia nr 15/2000/III z 

dnia 18.07.2000 r. w sprawie 

umundurowania funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej w Gdyni 

7006/08/V/M pielęgnacja drzewostanu na terenach 

gminnych będących w zarządzie ABK 

nr 4 w Gdyni 

7007/08/V/M wykonania izolacji poziomej i 

pionowej ścian zewnętrznych lokalu 

użytkowego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni 

7008/08/V/M wykonanie montażu nawiewników w 

oknach lokalu użytkowego przy ul. 

Świętojańskiej 132 w Gdyni 
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7009/08/V/M wykonanie remontu w budynku 

mieszkalnym przy ul. Zielonej 23 

w Gdyni 

7010/08/V/M  udzielenia pełnomocnictwa 

kierownikowi ABK nr 3 w sprawie 

podpisania umowy dzierżawy stacji 

transformatorowej T 2151 Al. Jana 

Pawła II 

7011/08/V/M udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości do 14 000 EUR na remont 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

przy ul. Wiczlińskiej 66 w Gdyni 

7012/08/V/M remont lokalu mieszkalnego nr 27 

przy ul. Morskiej 108A-112C w 

Gdyni 

7013/08/V/M remont lokalu mieszkalnego nr 26 

przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

7014/08/V/M wykonanie projektu technicznego 

rozbiórki oraz likwidacji budynku 

gospodarczego przy ul. Bema 33 w 

Gdyni 

7015/08/V/M remont lokalu mieszkalnego nr 21 

przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

7016/08/V/M wykonania wymiany stolarki witryny 

okiennej i drzwiowej oraz okna na 

zapleczu lokalu użytkowego w 

budynku przy ul. Kilińskiego 6 w 

Gdyni  

7017/08/V/M kierowanie spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7018/08/V/M nieskorzystanie z prawa 

pierwszeństwa kupna nakładów 

poniesionych na wybudowanie 

tymczasowego pawilonu handlowego 

nr 63 o pow. 23 m2 zlokalizowanego 

na hali łukowej 

7019/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód rejon 

ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 

Śliskiej, a docelowo przeznaczonej 

pod drogę publiczną 
7020/08/V/M określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód rejon 

ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 

Śliskiej, a docelowo przeznaczonej 

pod drogę publiczną (dz. Nr 188/115) 

7021/08/V/M określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód rejon 

ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 

Śliskiej, a docelowo przeznaczonej 

pod drogę publiczną 
7022/08/V/M określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód rejon 

ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i 

Śliskiej, a docelowo przeznaczonej 

pod drogę publiczną (dz. Nr 188/136) 

7023/08/V/M ustalenie wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7024/08/V/M odstąpienie od skorzystania z prawa 

pierwokupu w stosunku do prawa 

użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Nowodworcowej, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 

7025/08/V/M odstąpienie od skorzystania z prawa 

pierwokupu w stosunku do 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ulicy 

M.Wittekówny, stanowiącej własność 
„INVEST KOMFORT” Spółki 

Akcyjnej. 

7026/08/VM określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na km 22 

jako działka nr 337/26 i 337/24 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w obszarze Gdynia – Zachód 

7027/08/V/M określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na km 44 

jako działka nr 35/146 przeznaczonej 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7028/08/V/M określenie warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na km 35 

jako działka nr 187/133 przeznaczonej 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7029/08/V/M udzielenie zgody na używanie herbu 

Miasta Gdyni 

7030/08/V/M nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie  lokalu użytkowego –

garażu numer 4 na gruncie 

stanowiącym własność Gminy Miasta 

Gdyni przy ul. Żeromskiego na 

działce oznaczonej na karcie mapy 
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ewidencji gruntów Km 54-obręb 

Gdynia nr 1125/231 

7031/08/V/M ogłoszenie wykazu nieruchomości 

zabudowanej garażami 

przeznaczonymi do oddania w 

użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej 

7032/08/V/M ogłoszenie wykazu oraz wywoławczej 

stawki czynszu najmu lokali 

użytkowych – garaży, stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

przeznaczonych do oddania w najem 

poprzez przetarg ustny 

7033/08/V/M ustalenie wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 

dz. 1062/10 przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

7034/08/V/M zmiana umowy dzierżawy ze 

Stowarzyszeniem Hospicjum Św. 

Wawrzyńca 

7035/08/V/U wszczęcie postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do 

206 000 EUR na wykonanie: 

„Dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej przebudowy 

skrzyżowania ulic Morska – Kartuska 

w Gdyni wraz z modernizacją 
sygnalizacji świetlnej” 

7036/08/V/U udzielenie zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 EUR na 

wykonanie wskaźników rezultatu na 

ul. Janka Wiśniewskiego – II etap i 

Trasie Kwiatkowskiego – III etap w 

Gdyni, upoważnienia do podpisania 

umowy w tej sprawie 

7037/08/V/U udzielenie zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 EUR na 

aktualizację i uzupełnienie projektu 

budowy miejsc postojowych przy ul. 

Kościelnej w Gdyni, upoważnienia do 

podpisania umowy w tej sprawie 

7038/08/V/U zaopiniowanie zaliczenia odcinków 

ulic Jana Kamrowskiego i Leona 

Staniszewskiego w osiedlu Sokółka 

III w Gdyni do kategorii drogi 

gminnej 

7039/08/V/U udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie robót 

polegających na likwidacji 

tymczasowej organizacji ruchu 

wykonanej na czas budowy wiaduktu 

WD-3 w ramach projektu 

„Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” 

7040/08/V/U udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji w części 

drogowej roboty budowlanej pn: 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ul. Starodworcowej w Gdyni” 

7041/08/V/S wyrażenie zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r. 

7042/08/V/O przekazanie dotacji dla SPZOZ 

Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w 2008 r. 

7043/08/V/S udzielenie pełnomocnictwa Joannie 

Antkiewicz pełniącej obowiązki 

dyrektora jednostki budżetowej 

„Zespół Placówek Specjalistycznych 

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w 

Gdyni 

7044/08/V/M określenie wykazu oraz warunków 

sprzedaży nieruchomości położonej 

przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej 

użytkownika wieczystego 

7045/08/V/M określenie warunków nabycia 

nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Orłowskiej 

7046/08/V/M zamówienie do kwoty 14 000 EUR na 

wykonanie aktualizacji 25 sek. 

Reklamy telewizyjnej promującej 

imprezy z miejskiego kalendarza 

imprez 

7047/08/V/M podpisanie aneksu nr 2 do umowy 

zawartej w dniu 22.04.2008 r. 

pomiędzy Gminą Gdynia a 

Przedsiębiorstwem Poligraficzno – 

Wydawniczym „Modena” 

7048/08/V/P udzielenie zamówienia publicznego na 

organizację spotkania promującego 

regaty „The Tall Ships’Races 2009” 

7049/08/V/M określenie warunków ustanowienia 

służebności gruntowej dla 

nieruchomości położonej przy ul. 

Cisowskiej 4 

7050/08/V/M określenie warunków zamiany 

nieruchomości położonych w Gdyni 

przy ul. Orzechowej, ul. 

Nowodworskiego oraz ul. 

Świętojańskiej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a osobą fizyczną 

7051/08/V/P dofinansowanie wydania książki 

Andrzeja Kołodzieja pt:”Gdyńscy 

Komunardzi” przez oficynę 
wydawniczą Verbi Causa 

7052/08/V/M udzielenie zamówienia do kwoty 

14 000 EUR oraz akceptacji treści 

umowy o współpracy w ramach 

realizacji przedsięwzięcia 

„bezprzewodowy dostęp do sieci 

internet” 

7053/08/V/M zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, 

zamieszczenia artykułów prasowych 

poświęconych modernizacji przystani 

rybackiej w Gdyni Orłowie 

7054/08/V/U akceptacja zmiany treści umowy 

KB/115/UP/34/W/2008 z dnia 

27.02.2008 r. na opracowanie 
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dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w ul. Św. Mikołaja w Gdyni 

7055/08/V/U akceptacja zmiany treści umowy 

KB/595/UI/217-W/2007 z dnia 

03.09.2007 r. na wykonanie 

opracowania: „Projektu budowlanego 

i wykonawczego przebudowy 

kanałów deszczowych w ulicy 

Ejsmonda w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających i 

regulacją gospodarki wodnej na 

terenie Polanki Redłowskiej” 

7056/08/V/U wystąpienie o decyzję o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji: „Budowa 3 

zespołów pawilonów handlowo-

gastronomicznych zlokalizowanych 

przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz 

z  towarzyszącą  infrastrukturą 
techniczną i  sanitariatami.” 

7057/08/V/P produkcja spotu telewizyjnego pt. 

„Frog:Festiwal Rytmu i Ognia”, który 

będzie emitowany w Telewizji 

Gdańskiej w dniach 31.07 - 5.08. 

2008 r. 

7058/08/V/U uregulowania należności z tytułu 

dokonania odbioru budynku krytej 

pływalni przy Zespole Szkól nr 7 w 

Gdyni przy ul. Stawnej 4/6 

7059/08/V/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni nr 4279/2007/V/S dot. 

uruchomienia środków finansowych 

w roku 2008 na dostawę energii 

elektrycznej dla budynku Urzędu 

Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 

52/54  

7060/08/V/S wyrażenie zgody na podpisanie 

aneksu nr 15/2008 do umowy najmu 

nr 320 z Zakładem Obsługi 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku 

7061/08/V/U zatwierdzenie wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości do 206.000 EURO w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej na 

budowę ulicy Radosnej w Gdyni 

7062/08/V/U wystąpienie o decyzję pozwolenia na 

budowę „kanalizacji deszczowej w ul. 

Architektów w Gdyni, na odcinku od 

ul. Wrocławskiej do ul. 

Adwokackiej”. 

7063/08/V/R podpisania listu Intencyjnego dot. 

wyrażenia woli współpracy w ramach 

projektu pn: „Samorządna Polska - 

podniesienie jakości zarządzania w 

administracji samorządowej dużych 

miast w Polsce 

7064/08/V/P akceptacja aneksu nr 3 do umowy nr 

SK/339/5-w/07 z dnia 02.01.2007 r. w 

sprawie dostępu do interentu dla 

potrzeb monitoringu wizyjnego w 

dzielnicach Gdyni 

7065/08/V/P wprowadzenie Regulaminu 

Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz Regulaminu 

Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

 

2008-07-29: 

 

7066/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Witomino-

Radiostacja festynu rodzinnego na 

terenie parafii p.w. św. Maksymiliana 

Kolbe oraz placu Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy ul. Konwaliowej 

13 w dniu 16 sierpnia  2008r . w 

godzinach 13.00 –  18.00 

7067/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

kserokopiarek Canon wraz z tonerami 

– 2 szt. iR1022F oraz 1 szt. iR1022i 

dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

7068/08/V/S zmiany zarządzenia nr 6978/08/V/S 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 

lipca 2008 r. w sprawie zakupu 

literatury fachowej dla UM Gdyni w 

2008 r. 

7069/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14 000 EURO, na 

prowadzenie nadzoru nad gminną 
odłownią dzików, położoną na terenie 

Kolibek  

7070/08/V/R akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy KB/7/MOPS/2008 z dnia 

01.04.2008 r. w sprawie zapewnienia 

schronienia wraz z opieką dla około 

15 osób starszych, niepełnosprawnych 

w szczególności będących osobami 

bezdomnymi 

7071/08/V/R akceptacji aneksu nr 1/2008 do 

umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 

02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia 

całodobowej opieki wraz 

z wychowaniem w formie placówki 

rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych 

opieki rodzin naturalnych 

7072/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 euro na 

wykonanie projektu organizacji ruchu 

na skrzyżowaniu ulic Morska – 

Kwiatkowskiego w Gdyni i 

upoważnienia do podpisania ww. 

umowy 

7073/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14000 euro na 

aktualizację i rozszerzenie 

opracowania „Analiza bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz projekt 
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koncepcyjny usprawnień ruchu na 

podstawowym układzie dzielnicy 

Działki Leśne w Gdyni” 

i upoważnienia do podpisania umowy 

w tej sprawie 

7074/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

5 150 000 EUR na wykonanie roboty 

budowlanej: „Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych 

przez ul. Jaskółczą (w rejonie 

budynku nr 20) w Gdyni 

7075/08/V/P organizacji wystawy fotograficznej pt: 

„Wielki Kack wczoraj i dzisiaj” przez 

Artystyczne Studio Projektowania 

Graficznego VIS-Art. Sp. C. Bujny i 

s-ka 

7076/08/V/P organizacji Bałtyckiego Festiwalu 

Piosenki Morskiej w Gdyni w dniach 

8 – 9 sierpnia 2008 r. 

7077/08/V/P organizacja wystawy pt: „Wypędzeni 

1939” w siedzibie Senatu RP w 

listopadzie 2008 r. przez Związek 

Miast Polskich 

7078/08/V/P udzielenie zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na pełnienie nadzoru 

autorskiego nad realizacją dwóch 

budynków mieszkalnych z lokalami 

socjalnymi  przy ul. Okrzei 22 w 

Gdyni, w ramach wykonanej 

dokumentacji  

7079/08/V/M uchylenie zarządzenia nr 

6156/20058/V/M Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia  13.05.2008 r. 

7080/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6583/08/V/M z 

dnia 17.06.2008 dotyczącego 

udzielenia zamówienia publicznego, 

do kwoty 14000 EURO, na dodruk 

informatora dla przedsiębiorcy „Jak 

rozpocząć działalność gospodarczą” 

dla potrzeb Gdyńskiego Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości. 

7081/08/V/M określenia warunków dołączenia i 

wykazu nieruchomości gruntowej 

położonej w Gdyni, przy ul. 

Algierskiej 

7082/08/V/M wyrażenie zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu 

miasta Gdyni związanych z zakupem 

znaków opłaty sądowej. 

7083/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w 

Gdyni ul. Podolskiej 17, 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

7084/08/V/M uchylenia zarządzeń dotyczących 

sprzedaży nieruchomości przy 

ul. Marynarskiej 22 oraz ponownego 

ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. 

Marynarskiej 22 w Gdyni 

7085/08/V/M uchylenia zarządzeń dotyczących 

sprzedaży nieruchomości przy 

ul. Marynarskiej 24 oraz ponownego 

ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. 

Marynarskiej 24 w Gdyni 

7086/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego A, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Bp. Dominika 8-

14, kl. 10, przeznaczonego do 

sprzedaży na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

7087/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr 3, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Świętojańskiej 

98, przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze przetargu nieograniczonego 

7088/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr U1a, 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 

9-9A/Wolności 1A, przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego 

7089/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr U1a, 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 

9-9A/Wolności 1A, przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego 

7090/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego nr A, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonego przy ul. Warszawskiej 42, 

przeznaczonego do sprzedaży w 

drodze przetargu nieograniczonego 

7091/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 

70 przeznaczonej do wydzierżawienia 

7092/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Dickmana 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7093/08/V/M ogłoszenia wykazu nieruchomości 

zabudowanych garażami 
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przeznaczonymi do oddania w 

użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej 

7094/08/V/U zamówienia odrestaurowania okien 

Przedszkola Samorządowego nr 14 

przy ul. Ks. Zawackiego 5 w Gdyni 

7095/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup materiałów do wykonania 

okablowania strukturalnego 

7096/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanych ozn. jako działka nr 

188/138, 188/139. 188/140, 188/144 

na km 35 przeznaczonych pod 

budowę sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarrnej w obszarze 

Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i 

Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo pod drogę publiczną 
7097/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 

nr SK/906/OK/62-W/2008 z dnia 23 

kwietnia 2008 r. na dofinansowanie 

wydania książki pt: „80 lat klubu 

jachtowego Gryf w Gdyni” 

7098/08/V/U uregulowania należności za 

umieszczenie urządzeń infrastruktury 

(przyłącza wodociągowego) w pasie 

drogowym ulicy Spokojnej w Gdyni 

w związku z rozbudową Cmentarza 

Komunalnego 

7099/08/V/U zmiany treści zarządzenia w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego 

na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji na zadaniu: 

„Modernizacja przystani rybackiej 

w Gdyni Orłowie etap II” 

7100/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/224/UP/50/W/2008 z dnia 

08.04.2008 r. na wykonanie 

opracowania „Projektu budowlanego i 

wykonawczego na budowę 3 

zespołów pawilonów handlowo – 

gastronomicznych zlokalizowanych 

przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną i sanitariatami” 

7101/08/V/U projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie wystąpienia o 

decyzję w sprawie pozwolenia na 

budowę dla inwestycji pn: 

„Przebudowa ul. Partyzantów – etap I 

w Gdyni” 

7102/08/V/U akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 

KB/726/UI/283/W/2007 z dnia 

12.11.2007 r. na wykonanie 

dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej ul. Orłowskiej – etap I 

7103/08/V/U zamówienia wykonania ekspertyzy i 

programu prac konserwatorskich na 

renowację mozaik w budynku 

głównego dworca kolejowego w 

Gdyni 

7104/08/V/P organizacji wystawy Grand Press 

Photo 2008 w Gdyni 

7105/08/V/U wystąpienia o decyzję o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji: 

„Rozbudowa ulicy Bosmańskiej w 

Gdyni” 

7106/08/V/U akceptacji aneksu nr 2  do umowy Nr 

KB/160/UP/39/W/2008 z dn. 

28.02.2008 r. na wykonanie 

dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej odcinka ul. Orłowskiej 

– od posesji nr 12 do zakończenia 

łuku ulicy 

7107/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

7108/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 rok 

7109/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 

2008 rok 

7110/08/V/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę 
czterech samochodów osobowych dla 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008r. 

7111/08/V/S wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

zlecenia z tytułu wykonywania 

rejestracji w USC 

7112/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na opracowanie 

koncepcji dostępności przestrzeni 

publicznej dla osób 

niepełnosprawnych i starszych 

7113/08/V/U akceptacji porozumienia dotyczącego 

wykonania robót związanych z  

inwestycją pn. „Utwardzenie 

nawierzchni  w ulicy Grenadierów w 

Gdyni” 

7114/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia  

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14 000 €  a 

poniżej 5 278 000 € na wybór 

wykonawcy zadania: ,,Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej w ul. 

Starodworcowej w Gdyni” 

7115/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000 euro, na 

wykonanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej przebudowy 

wodociągu w ul. Orłowskiej 

7116/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000 EUR na 
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wykonanie projektu zamiennego 

oświetlenia i przebudowy kabli 

energetycznych w ul. Wzgórze 

Bernadowo 

7117/08/V/M odstąpienie od skorzystania z prawa 

pierwokupu w stosunku do prawa 

użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 

15A stanowiącej własność Skarbu 

Państwa 

7118/08/V/S projekt zarządzenia w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie 

usunięcia awarii klimatyzatorów w 

budynku UM  

7119/08/V/S wyrażenie zgody na zlecenie naprawy 

systemów alarmowych w budynkach 

UM przy al. Marszałka Piłsudskiego 

oraz Wendy  

7120/08/V/S zakup prenumeraty czasopisma 

specjalistycznego dla UM Gdyni  

7121/08/V/S zmiany Regulaminu organizacyjnego 

UM Gdyni  

7122/08/V/S zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 

17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z 

1 sierpnia 2000 r. w sprawie 

określenia struktury wewnętrznej 

wydziałów i zadań referatów UM 

Gdyni  

7123/08/V/M wykonania wymiany stolarki okiennej 

w lokalu użytkowym w budynku przy 

ul. Abrahama 80-86 w Gdyni 

użytkowanego przez Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi”  

7124/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego do 

6.000 € na organizację pobytu w 

Gdyni dla pana Piotra Pawłowskiego 

Honorowego Obywatela Gdyni  

7125/08/V/U  akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/421/UI/136/W/2007 na 

wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej 

wraz z jej przedłużeniem do ul. 

Chwaszczyńskiej w Gdyni”  

7126/08/V/U  akceptacji aneksu nr 3 do umowy 

KB/33/UP/7/W/2008 z dnia 23 

stycznia 2008 roku na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa skrzyżowań w ramach 

budowy zintegrowanego systemu 

zarządzania ruchem w Gdyni”  

7127/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie 

inwentaryzacji zieleni dla 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie”  

7128/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie badań 

gruntowo-wodnych dla 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie”  

7129/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego dla 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie”  

7130/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie 

opracowania „Analiza kosztów i 

korzyści” oraz wniosku aplikacyjnego 

wraz z wymaganym załącznikiem 

„Rezultaty studium wykonalności” dla 

przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie 

ruchu transportu miejskiego w 

obszarze centralnym z zastosowaniem 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie w zakresie 

zarządzania transportem publicznym”  

7131/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie 

geodezyjnego podziału działek w ul. 

Krawieckiej w Gdyni  

7132/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na opracowanie projektu 

technologii dla zadania: „Budowa 

trzech zespołów pawilonów 

handlowo-gastronomicznych 

zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła 

II w Gdyni”  

7133/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na opracowanie „Raportu 

o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

stadionu piłkarskiego wraz z 

przebudową ul. Olimpijskiej w 

Gdyni”  

7134/08/V/U  akceptacji treści porozumienia do 

umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 

na opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego 

przebudowy układu drogowego w 

rejonie stadionu piłkarskiego 

Gdyńskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji  

7135/08/V/U  wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę dla inwestycji pn. 

„Przebudowa układu drogowego 

węzła św. Maksymiliana wraz z 

budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w 

Gdyni”  

7136/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę odcinka kanalizacji 

deszczowej w ul. Górniczej w Gdyni  

7137/08/V/U  wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 
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przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 € na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 

„Rozbudowa sieci trakcyjnej 

trolejbusowej w ulicy Zakręt do 

Oksywia o pętlę trolejbusową przy 

SKM Gdynia Grabówek”  

7138/08/V/U  wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 € na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 

„Budowa sieci trakcyjnej 

trolejbusowej w ulicy Gryfa 

Pomorskiego wraz z budową pętli 
trolejbusowej i przebudową 
oświetlenia na osiedlu Fikakowo”  

7139/08/V/U  wszczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 € a poniżej 5.150.000 

€ na wykonanie zadania 

„Modernizacja ul. Szturmanów w 

Gdyni”  

7140/08/V/U  wszczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

206.000 € na usługę pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji roboty budowlanej 

„Modernizacja ul. Szturmanów w 

Gdyni”  

7141/08/V/U  udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 € na wykonanie odsolenia 

wyschniętych murów w obiekcie 

Muzeum Miasta Gdyni  

7142/08/V/S  sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w zarządzeniu nr 

6911/V/08/S z 8 lipca 2008 r. w 

sprawie upoważnienia pracowników 

jednostki budżetowej – Zarząd Dróg i 

Zieleni do załatwiania spraw 

wynikających z ustawy o drogach 

publicznych  

7143/08/V/U akceptacji aneksu nr 5 do umowy 

KB/731/UI/286/W/2007 z dnia 

14.11.2007 r. na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej na 

rozbudowę Pomorskiego Parku 

Naukowo - Technologicznego w 

Gdyni 

7144/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na opracowanie projektu 

przyłączy: kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowych dla budynków nr 35 i 

37 przy ul. Pawiej w Gdyni 

7145/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/773/UI/276/W/2005 z dnia 

19.12.2005 r. dot. zadania: "Budowa 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. 

Starodworcowej w Gdyni" 

7146/08/V/U akceptacji aneksu nr 3 do umowy 

KB/83/UI/34/W/2007 z 14.02.2007 r. 

na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy ul. 

Nowej Łużyckiej w gdyni wraz z 

mostem na rzece Kaczej i 

infrastrukturą techniczną oraz 

przebudową skrzyżowania ul. 

Wrocławskiej z ul. Wielkopolską 
7147/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6720/08/V/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 

czerwca 2008 r. na udzielenie 

zamówienia publicznego do 14 000 

EUR na wykonanie badań 

geologicznych dla potrzeb 

odwodnienia terenu I Akademickiego 

Liceum ogólnokształcącego w Gdyni 

przy ul. Narcyzowej 6 

 

2008-07-31: 

 

7148/08/V/S wyrażenie zgody na udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup 

akumulatora do samochodu 

pożarniczego Star 244 typu Jelcz dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

7149/08/V/U udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie 

usługi  dodatkowej w ramach 

realizowanego zadania polegającego 

na opracowaniu:   „Projektu 

budowlanego oraz wykonawczego 

przebudowy ulicy Heweliusza w  

Gdyni wraz  z infrastrukturą 
techniczną” 

7150/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000 EUR, na 

wykonanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej  rzebudowy z 

napowietrznych na kablowe sieci n.n. 

0,4 kV rozdzielczej i oświetleniowej 

na odcinku ul. Orłowskiej 

7151/08/V/U zmiany zarządzenia Nr 3926/07/V/U z 

dnia 31 października 2007 r. 

dotyczącego  zamówienia publicznego 

na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy ul. 

Orłowskiej – I etap 

7152/08/V/U zmiany zarządzenia Nr 3927/07/V/U z 

dnia 31 października 2007 r. 

dotyczącego  zamówienia publicznego 

na wykonanie aktualizacji 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy parkingu przy 

ul. Orłowskiej 

7153/08/V/U zmiany zarządzenia Nr 2975/07/V/U z 

dnia 24 lipca 2007 r. dotyczącego  
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zamówienia publicznego na 

wykonanie aktualizacji dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy ul. 

Wzgórze Bernadowo 

7154/08/V/U zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

wartości 206 000 EURO na 

wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa odcinków  sieci 

trakcyjnej trolejbusowej wraz z 

budową oświetlenia w ul. Chylońskiej 

oraz na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i 

Chylońskiej  w Gdyni” 

7155/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/294/UI/92/W/2007 dotyczącej 

zadania: "Ulica Świętojańska - pętla 

uliczna" 

 

2008-08-05: 

 

7156/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

7157/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 rok 

7158/08/V/K zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 

08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu miasta Gdyni na 

2008 rok 

7159/08/V/P powołania składu Komisji Oceniającej 

oferty zgłoszone przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania 

dotyczącego prowadzenia wczesnej 

interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, 

mieszkańców Gdyni 

7160/08/V/O wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/119/UO/11-W/2008 na 

wykonanie Programu ochrony 

środowiska przed hałasem 

7161/08/V/R akceptacji aneksu Nr 5/2008 do 

umowy KB/28/MOPS/2006 z dnia 

27.12.2006 r. na prowadzenie 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej na 

terenie Gdyni. 

7162/08/V/R zmiany harmonogramu otwartych 

konkursów ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego na rok 2008 

7163/08/V/R ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 

terminu składania wniosków 

dotyczących przyznania dotacji 

organizacjom pozarządowym na 

przyjęcie do realizacji zadania 

polegającego na prowadzeniu 

schroniska dla osób w stanie 

nietrzeźwości przebywających na 

terenie miasta Gdyni 

7164/08/V/S ogłoszenia konkursu „Kultura w 

dzielnicy” 
7165/08/V/S ogłoszenia konkursu „Piękna Dzielnica” 

7166/08/V/R upoważnienia do podpisania 

porozumienia nr 2/WTZ/2008 z 

Gdańskiem miastem na prawach 

powiatu w sprawie pokrywania 

kosztów rehabi;itacji mieszkańca 

Gdańska w warsztatach terapii 

zajęciowej 

 

2008-08-07: 

 

7167/08/V/S zmiany zarządzenia nr 6599/08/V/S w 

sprawie akceptacji wyników 

postępowania o zamówienie publiczne 

na zakup sprzętu komputerowego 

7168/08/V/P akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne o wartości 

wyrażonej w złotych mniejszej od 

równowartości kwoty 5.150.000,00 

EUR na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót 

budowlanych – rozbudowa 

monitoringu wizyjnego miasta Gdyni   

7169/08/V/S akceptacji aneksu do umowy nr 

SK/405/SI/6-W/2006 w sprawie 

zakupu elektronicznego systemu 

zarządzania dokumentami, sprawami i 

procesami pracy dla UM Gdyni  

7170/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na usługi doradcze z 

zakresu Public Relations dot. 

promocji portu lotniczego Gdynia-

Kosakowo 

7171/08/V/O dofinansowania dla IX Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów 

pobytu grupy uczniów i opiekunów z 

Gimnazjum EMA w Bonn  w ramach 

wymiany polsko – niemieckiej 

7172/08/V/O dofinansowania dla I Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego kosztów 

pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów 

z Gimnazjum Stormarnschule z 

Ahrensburga w ramach wymiany 

polsko – niemieckiej 

7173/08/V/O dofinansowania dla VI Liceum 

Ogólnokształcącego kosztów pobytu 

w Gdyni uczniów i opiekunów z 

Gimnazjum w Oberasbach w ramach 

wymiany polsko – niemieckiej 

7174/08/V/O dofinansowania kosztów wyjazdu 

uczniów i opiekuna z I 

Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni do 

szkoły w Getyndze w ramach 

wymiany polsko – niemieckiej 
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7175/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i 

dostawę energii elektrycznej dla 

lokalu podległego UMG 

7176/08/V/S zawarcia umowy na dzierżawę centrali 

telefonicznej oraz wybór oferenta 

7177/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 r. 

7178/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni. 

7179/08/V/K spisania z ewidencji księgowej 

mandatów karnych kredytowanych 

7180/08/V/K umorzenia zaległości z tytułu 

usuwania, holowania i parkowania 

pojazdów 

7181/08/V/M rozwiązania z Morską Spółdzielnią 
Mieszkaniową umowy użytkowania 

wieczystego w stosunku do 

nieruchomości położonej przy ulicy 

Falistej 20 

7182/08/V/M określenia warunków bezprzetargowej 

sprzedaży na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej „NOVA” i wykazu 

nieruchomości gruntowej - 

zabudowanej , położonej przy ulicy 

Czwartaków 6 

7183/08/V/M użyczenia zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 

ul. Morskiej 189 

7184/08/V/M wyrażenia zgody na najem garażu 

gminnego z osobą fizyczną bez formy 

przetargu publicznego w wyniku 

zamiany garaży 

7185/08/V/M wyrażenia zgody na wynajęcie na 

okres nie dłuższy niż 3 lata  lokalu 

użytkowego przy ul. Morskiej 108 A-

C w Gdyni, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

7186/08/V/M określenia warunków nabycia 

nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Żeromskiego 6 

7187/08/V/M ustalenia ceny sprzedaży 

bezprzetargowej oraz wykazu  

nieruchomości położonej przy ul. 

Północnej 1 D 

7188/08/V/M ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu 

lokalu użytkowego –garażu, 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonego przy 

ul. Warszawskiej 1-3 przeznaczonego 

do sprzedaży na rzecz  Najemcy w 

trybie bezprzetargowym 

7189/08/V/M ustalenie ceny sprzedaży 

bezprzetargowej oraz wykazu 

nieruchomości położonej przy ul. 

Hutniczej 35 

7190/08/V/M skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego oraz o 

wykonanie zastępcze/MG/ 

7191/08/V/M ustalenia wywoławczej stawki 

czynszu dzierżawnego oraz ustalenia 

wykazu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta  Gdyni, 

położonej przy ul. Derdowskiego, 

przeznaczonej do wydzierżawienia na 

okres 15 lat w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego 

7192/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Przemyskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony 

7193/08/V/M zmieniające zarządzenie w sprawie 

wykonania wymiany stolarki okiennej 

w lokalu użytkowym w budynku przy 

ul. Abrahama 80-86 w Gdyni 

użytkowanym przez Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

7194/08/V/M wykonania   placu zabaw dla dzieci 

młodszych przy budynku 

mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5 i 7 

7195/08/V/M wykonania remontu pomieszczeń 

świetlicy socjoterapeutycznej w 

budynku Szkoły Podstawowej nr 16 

przy ul. Chabrowej43 w Gdyni 

7196/08/V/O powołania Komisji Oceniającej oferty 

zgłoszone do otwartego konkursu 

ofert dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na 

wspieranie zadań z zakresu zajęć 
opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznych wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci 

ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 

6658/08/V/O  Prezydenta Miasta 

Gdyni w dniu 24 czerwca 2008r 

7197/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7198/08/V/M zmiany Zarządzenia Nr 6310/08/V/M 

w sprawie określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości niezbędnej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze 

Gdynia-Zachód rejon ulic: Suchej i 

Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo przeznaczonej pod drogę 
publiczną 

7199/08/V/S upoważnienia kierownika Pierwszego 

Referatu Architektury w Wydziale 

Architektoniczno – Budowlanym 

7200/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7201/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę 
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budowlaną: ,,Budowa oświetlenia 

drogowego przy ul.Szafranowej w 

Gdyni’’ 

7202/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę 
budowlaną: ,,Budowa oświetlenia 

drogowego przy ul. Niskiej w Gdyni’’ 

7203/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na wykonanie 

dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę przyłączy 

sanitarnych w ulicy Spokojnej w 

Gdyni 

7204/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę 
budowlaną: ,,Budowa oświetlenia 

drogowego przy ul. Żeliwnej w 

Gdyni’’ 

7205/08/V/M zawarcia aneksu do umowy 

KB/151/MB/4/W/2008  na budowę 
dwóch budynków mieszkalnych z 

lokalami socjalnymi  przy ul. Okrzei 

22 w Gdyni 

7206/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej  oświetlenia 

ul. Szturmanów  w Gdyni 

7207/08/V/U zmiany Zarządzenia Nr 6940/08/V/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 

lipca  2008 r. w sprawie  udzielenia 

zamówienia publicznego do 14 000 

EURO na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ul. 

Bernadowskiej w Gdyni. 

7208/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na aktualizację 
kosztorysów inwestorskich dla 

stadionu rugby przy ul. Sportowej 

7209/08/V/M zarządzania obiektami przystani 

rybackiej w Gdyni – Oksywiu 

7210/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, 

30 kopii  filmu dokumentalnego 

 „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w 

Gdyni III etap” 30 kopii filmu 

dokumentalnego  „Rozbudowa ulicy 

Janka Wiśniewskiego etap II” 

7211/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na wykonanie  naprawy 

uszkodzeń nawierzchni Węzła Trasy 

Kwiatkowskiego z  Obwodową 
7212/08/V/P współfinansowania filmu, 

promującego aktywny wypoczynek 

osób niepełnosprawnych, 

realizowanego przez AJM STUDIO 

Andrzej Mielczarek 

7213/08/V/P ogłoszenia III edycji konkursu pod 

nazwą „Jak żyć w przyjaźni” 

7214/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej – przeszkolenie 130 

pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

nt: „Etyka  w życiu publicznym”  

7215/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008  

7216/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie 

ustalenia układu wykonawczego 

budżetu miasta Gdyni na 2008 rok  

7217/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie 

ustalenia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budżetu miasta 

Gdyni na 2008 rok  

7218/08/V/M nie skorzystania z prawa pierwokupu 

w stosunku do prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Leszczynnki 154, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa  

7219/08/V/S wyrażenia zgody na naprawę 
samochodu służbowego – Ford GA 

0390C użyczonej Straży Pożarnej  

7220/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

kserokopiarki Canon iR1018 oraz 

faksu Cannom L140 wraz z tonerami 

dla UM Gdyni w 2008 roku  

7221/08/V/S powierzenia wiceprezydent Ewie 

Łowkiel zastępstwa za sekretarza 

miasta Gdyni 

7222/08/V/S zatwierdzenia wyboru oferenta na 

wykonanie usług kominiarskich dla 

UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 

14.000 EUR  

7223/08/V/S zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 

usługę mycia okien w lokalach 

dzielnic w 2008 r. o wartości do 

14.000 EUR  

7224/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z 

wolnej ręki na przygotowanie i 

realizację kampanii promocyjnej 

filmu „Miasto z morza” 

 

2008-08-11: 

 

7225/08/V/P powołania zespołu ds.. Ustalenia 

przyczyn wad budowlanych w 

obiektach Zespołu Szkół nr 15 przy 

ul. Jowisza 60 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [140] – 26.06.08. radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie miejsc 

parkingowych w pobliżu stacji SKM Gdynia 

Redłowo – odpowiedź 11.07.08. 
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2. [141] – 26.06.08. – radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie przesyłania 

zasiłku pielęgnacyjnego do miejsca 

zamieszkania świadczeniobiorcy przekazem 

pocztowym – odpowiedź 11.07.08. 

3. [142] – 26.06.08. – radny Marcin Horała – w 

sprawie zaśmiecania lasów Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – odpowiedź 18.07.08. 

4. [143] - 26.06.08. – radny Marcin Horała – w 

sprawie wymogów formalnych wobec 

pełnomocnictw przedstawianych przy 

załatwianiu spraw w Referacie Praw Jazdy i 

Rejestracji Pojazdów – odpowiedź 09.07.08. 

5. [144] - 26.06.08. – radny Marcin Horała – w 

sprawie perspektyw budowy Obwodnicy 

Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej – 

odpowiedź 08.07.08. 

6. [145] – w sprawie funkcjonowania wysypiska 

śmieci przy zakładzie Ekodolina oraz planów 

jego rozbudowy – odpowiedź 10.07.08. 

7. [146] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie nieruchomości gruntowej przy ul. 

Puckiej 28 – odpowiedź 10.07.08. 

8. [147] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie braku odpowiedzi na skargę z 

27.03.08. w sprawie niezwłocznego podziału 

gruntu przy ul. Lelewela i Falistej – odpowiedź 
14.07.08. 

9. [148] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie żądania wygórowanej zapłaty za 

wykup lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Bo. 

Starówki Warszawskiej 16 – odpowiedź 
10.07.08. 

10. [149] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie informacji na temat rozliczeń 
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Steyera 1 – 

odpowiedź 10.07.08. 

11. [150] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie przejsć dla pieszych w ul. Skarbka i 

Demptowskiej – odpowiedź 11.07.08. 

12. [151] -26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie opinii Wydziału Urbanistyki 

dotyczącej nieruchomości przy ul. Podgórskiej 

7,9,11 – odpowiedź 11.07.08. 

13. [152] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej 

na ul. Kartuskiej – odpowiedź 14.07.08. 

14. [153] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie remontu dachu w SP nr 16 – 

odpowiedź 08.07.08. 

15. [154] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej 

w ul. Płka Dąbka – odpowiedź 11.07.08. 

16. [155] - 26.06.08. – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie skanalizowania ul. Zwierzynieckiej, 

Wilczej i Bobrowej – odpowiedź 11.07.08. 

17. [156] – 16.07.08. – radny Rafał Geremek – w 

sprawie, czy firmy świadczące usługi wywozu 

odpadów komunalnych zwracały się o zmianę 
stawek za wywóz – odpowiedź 24.07.08. 

18. [157] - 16.07.08. – radny Rafał Geremek – w 

sprawie możliwości wprowadzenia na ul. 

Chwaszczyńskiej od zjazdu na obwodnicę 
Trójmiasta ograniczenia prędkości do 70 km/h 

– odpowiedź 04.08.08. 

19. [158] – 16.07.08. – radny Rafał Geremek – w 

sprawie obowiązków właścicieli psów z ul. M. 

Curie-Skłodowskiej – odpowiedź 29.07.08. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 

17.00 

______________________________________________ 

 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:   25.06.08.; godz. 11.30  

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:   26.08., godz. 16.00   

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:   

Komisja Oświaty:     

Komisja Rewizyjna:    

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji: 26.08., godz. 13.00    

Komisja Statutowa:  18.08., godz. 15.30  

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 26.08., godz. 

16.00, s. 105   

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny   

_____________________________________________ 

 

 


