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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 30 

16 maja 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.05.08, godz.11.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 15 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

• Druk 5.1 - przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Gdyni za rok 2007, 

• Druk 5.2 - udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium z wykonania budżetu Miasta 

Gdyni za rok 2007, 

• Druk 5.3 - zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; 

• Druk 5.4 - zawarcia umowy z Samorządem 

Województwa Pomorskiego o współpracy przy 

realizacji projektu pn: „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych w ramach regionalnego 

portalu Wrota Pomorza – pilotażowe wdrożenie 

w Gdyni” 

• Druk 5.6 - bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności oraz od ceny 

sprzedaży nieruchomości zabudowanych na 

cele mieszkaniowe na rzecz użytkownika 

wieczystego; 

• Druk 5.7 - wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego, 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w 

Gdyni przy ul. Bursztynowej 1A; 

• Druk 5.8 - wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej 

13, 15 i 17A i 17 B, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni – w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego; 

• Druk 5.9 - wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 

ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie 

bezprzetargowym 

• Druk 5.10 - wyrażenia zgody na nabycie (…) 

nieruchomości przeznaczonych pod 

przebudowę drogi publicznej – na odcinku od 

ul. Bosmańskiej do ul. Płk. Dąbka; 

• Druk 5.11 - wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej przy ul. Kamiennej;  

• Druk 5.12 - wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Słowiczej; 

• Druk 5.13 - wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. Grenadierów; 

• Druk 5.14 - wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ulicy Wzgórze 

Bernadowo 

Ad. 1. Przewodniczący komisji Marcin Wołek rozpoczął 
obrady powitaniem gości oraz prezentacją tematyki 

posiedzenia. 

Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RMG: 

- Druk 5.4 – referował Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego Mariusz Szpaczyński – zawarcie 

umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu, 

mającego na celu uruchomienie, rozwój oraz 

dostosowanie do ogólnie przyjętych standardów 

elektronicznych usług publicznych. Gdynia w ramach 

partnerstwa z samorządem Województwa Pomorskiego 

dąży do uruchomienia usług elektronicznych na 

wojewódzkim portalu internetowym (eUrząd, eEdukacja, 

eLicytacja), z których będą mogli korzystać klienci. 

Wniosek o dofinansowanie realizacji tego 

przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zostanie przedłożony przez Samorząd 

Województwa Pomorskiego do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 

2013 w okresie maj – czerwiec 2008 r. Opinia pozytywna 

– głosowanie: 6/0/0. 

- Druk 5.3 – referowała Zastępca Skarbnika MG Alicja 

Helbin – zmiany budżetu wynikają ze zmian wysokości 

dochodów (kwota powiększona o dodatkowe wpływy, m. 

in.: realizacji zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem TRISTAR, inwestycyjne wkłady developerów, 

rozliczenie 2007 r., dotacja na program „Śpiewająca 

Polska), wydatków i przesunięcia w wydatkach 

inwestycyjnych.  Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.7 – referował Kierownik Referatu Polityki 

Gospodarowania Nieruchomościami Przemysław Naskręt 
– uchwała pozwoli na zmianę obecnego zainwestowania 

działek i komercyjne wykorzystanie gruntów gminnych.  

Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.8 – atrakcyjność działki położonej przy ul. 

Orłowskiej rokuje uzyskanie w przetargu korzystnej 

ceny. Nieruchomość zabudowana jest dawną restauracja 

„Maxi”, budynkiem (nr 15) objętym pełną ochroną 
konserwatorską, oraz budowlami, które zostaną 
rozebrane. Sąsiednia działka przeznaczona do zbycia 

zabudowana jest budynkami mieszkalnymi o niskim 

standardzie (obecnie mieszkańcy przesiedlani są do lokali 

zamiennych), które przeznaczone są do rozbiórki. Radny 
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M. Zabiegałowski poprosił o wyjaśnienie obecnego stanu 

nieruchomości Orłowska 1. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.9 – sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym podyktowana została opiniami 

wydziałów merytorycznych, zgodnie z którymi ich 

zabudowa ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne 

jest znacznie utrudniona, a zatem nie można ich uznać za 

samodzielne, zmieniło się stanowisko w sprawie 

projektowanego kabla zasilającego (kolizja z istniejącym 

uzbrojeniem), ponadto uwarunkowania OPEC, ENERGA 

oraz POSD, a także BPP nie pozwalają na 

zagospodarowanie terenu A jako odrębne nieruchomości. 

Z przepisów prawa wynika (wywłaszczenie na rzecz 

Skarbu Państwa i zrealizowanie celu), że omawiane 

nieruchomości mogą w pierwszej kolejności nabyć 
poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 6/0/2. 

- Druk 5.10 – nabycie nieruchomości pod inwestycję celu 

publicznego – rozbudowa ul. Bosmańskiej (budowa 

przystanku autobusowego). Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.11 – regulacja stanu prawnego działek zajętych 

pod drogę publiczną, stanowiących współwłasność osób 

fizycznych, które wyraziły zgodę na zbycie na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni. Opinia pozytywna – głosowanie: 

8/0/0. 

- Druk 5.12 – działki zostaną nabyte z przeznaczeniem 

pod przebudowę istniejącego kanału sanitarnego z Pustek 

Cisowskich do Wiczlina. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.13 – działki przeznaczone pod budowę dróg. 

Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.14 – część działki przewidzianej do nabycia 

przeznaczona jest pod budowę drogi, część – tereny 

sportowe i rekreacyjne. Teren został zaoferowany przez 

syndyka masy upadłościowej za atrakcyjna cenę. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 

- Druk 5.6 – konieczność podjęcia uchwały dostosowanej 

do zmienionej treści ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Proponuje 

się udzielenie jednej bonifikaty w wysokości 90% od 

opłaty za przekształcenie prawa własności nieruchomości 

mieszkaniowych oraz rozszerzenie kręgu osób 

uprawnionych do skorzystania z bonifikaty na 

spółdzielnie mieszkaniowe.  

- Druk 5.1 – projekt uchwały omawiany na 

wcześniejszych posiedzeniach. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/3. 

- Druk 5.2 – projekt uchwały omawiany na 

wcześniejszych posiedzeniach. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/3. 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 13 maja 2008 r. o godz. 

16.00, w Stoczni Gdyni SA.  

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 15 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na kwietniową sesję RMG.  

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG..  

5.3. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. 

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Projekt przedstawiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani 

Alicja Helbin.  

Zgodnie z treścią załącznika pani A. Helbin 

poinformowała o zwiększeniach po stronie wydatków 

oraz  źródłach ich pokrycia, a także o przeniesieniach 

środków.  

Wątpliwości radnych wzbudziło zwiększenie wydatków 

na organizację „Nagrody Literackiej Gdynia” (o 230 tys. 

zł.). 

W związku z pytaniem radnego B. Krzyżankowskiego o 

całkowity koszt organizacji nagrody, pani A. Helbin 

poinformowała, iż jest to kwota 910 tys. zł. Zwiększenie 

jest skutkiem wniosku Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

motywowanego poszerzeniem zakresu działań 
promocyjnych.  

W związku z pytaniem radnego B. Krzyżanowskiego o 

to, jakie przedsięwzięcia składają się na Miejski 

Kalendarz Imprez Kulturalnych i jakie koszty wiążą się z 

poszczególnymi zadaniami, pani A. Helbin wyjaśniała, iż 
łączny koszt imprez ustala się na podstawie szacunków, 

natomiast nie rozpisuje się kosztów na poszczególne 

zadania z uwagi na niestabilność cen. 

Komisja wnosi o dostarczenie jej przed kwietniową sesją, 
tj. przed 23 kwietnia b.r., preliminarza wydatków 

składających się na kwotę 910 tys. zł., które mają być 
przeznaczone na organizację „Nagrody Literackiej 

Gdyni” oraz o dostarczenie informacji, jakie 

przedsięwzięcia składają się na Miejski Kalendarz Imprez 

i jaki jest ich szacunkowy koszt.  

Komisja nie zajęła w kwestii projektu stanowiska, z 

uwagi na nast. wynik głosowania: 0/0/3.  

5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Gdyni za rok 2007: 

Radni odnieśli się do danych zawartych w opinii Komisji 

Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu miasta w 

roku 2007. 

Radny I. Bekisz podkreślił, iż jakkolwiek wykonanie jest 

bardzo wysokie, to jednak w stosunku do pierwotnego 

budżetu, przed wprowadzeniem kolejnych zmian, 

wykonanie jest znacznie niższe, bo na poziomie 67 %.  

Radni ponownie wrócili do kwestii niskiego wykonania 

budżetu w zakresie modernizacji dróg gminnych.  

Radny B. Krzyżanowski wskazał na niewykonanie po raz 

kolejny Domu Rencisty przy ul. Pawiej (radny stwierdził, 

iż zgodnie z jego wiedzą, przetarg nie został ogłoszony 

ani razu). 

Kolejny raz wyrażono dezaprobatę z tytułu niskiego 

wykonania budżetów przez Rady Dzielnic.  

Radny I. Bekisz zaznaczył, że w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu zawarte są też pozytywne dla Miasta 

dane, np. spłata zobowiązań  w 100 % 

Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiocie projektu z 

uwagi na nast. wynik głosowania: 0/0/3. 

5.2. – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 

2007: 

Opinia pozytywna: 1/0/2 

Poniższe projekty omówił Kierownik Referatu Polityki 

Gospodarowania Nieruchomościami, pan Przemysław 

Naskręt. 
5.6. – w spr. bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 

od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych na cele 

mieszkaniowe, na rzecz użytkownika wieczystego: 

Radny A. Bień stwierdził, iż wcześniejsza uchwała RMG 

dotycząca bonifikaty, w przeciwieństwie do 
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przedmiotowego projektu, nie różnicowała gruntów pod 

względem rodzaju ich przeznaczenia - uwaga odnosi się 
do zapisu dotyczącego miejsc garażowych, postojowych 

oraz garaży (patrz § 2.1, ust 2., pkt 2). 

Radny I. Bekisz wyjaśnił, iż garaże wolno stojące 

traktowane są jako lokale użytkowe, w stosunku do 

których nie stosuje się bonifikaty. 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

5.7. – w spr. wyrażenia zgody na zbycie /…/ 

nieruchomości przy ul. Bursztynowej 1A: 

Jak informował p. P. Naskręt, przedmiotowy grunt nie 

jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, 

natomiast gmina dysponuje decyzją o warunkach 

zabudowy (zabudowa jednorodzinna). Zgodnie z polityką 
prowadzoną w odniesieniu do nieruchomości nie 

objętych planami, Referat występuje o wydanie decyzji 

celem zachęcenia potencjalnych inwestorów do kupna. 

Decyzja jest informacją, że dany grunt nadaje się do 

zabudowy. Przy wydawaniu decyzji brany jest pod uwagę 
charakter zabudowy  występujący na terenach sąsiednich 

działek.  

W związku z pytaniem radnego I. Bekisza, pan P. 

Naskręt poinformował, iż zgodnie z informacją Wydziału 

Architektury, uwagi do decyzji zgłosiła Pani Franciszka 

Kalinowska. Pismo mające cechy odwołania jest obecnie 

rozpatrywane przez SKO.  

Radny B. Krzyżanowski nawiązał do sprawy działki przy 

ul. Bursztynowej 2A przypominając, iż działka miała być 
sprzedana celem zrealizowania budowy jednorodzinnej. 

Takie przeznaczenie spowodowało, iż nieruchomość 
została sprzedana za kwotę 215 tys. zł. Po dokonaniu 

sprzedaży wydana została decyzja o warunkach 

zabudowy, zgodnie z którą zmieniono sposób 

zagospodarowania na stację paliw płynnych. Zdaniem 

radnego takie przeznaczenie działki przed sprzedażą 
automatycznie spowodowałoby, iż cena uzyskana w 

wyniku transakcji byłaby znacznie wyższa.   

Pan P. Naskręt podkreślił, iż w przypadku przedmiotowej 

decyzji kierowano się charakterem zabudowy na 

nieruchomościach sąsiednich.  

Radny B. Krzyżanowski zwrócił uwagę, iż wobec faktu, 

że sprawa decyzji dot. Bursztynowej 2A została 

zaskarżona, należałoby poczekać z podjęciem 

przedmiotowego projektu do czasu rozstrzygnięcia przez 

sąd, czy decyzja zostanie utrzymana w mocy. W 

przypadku powstania stacji przy Bursztynowej 2A 

możliwa będzie realizacja funkcji usługowej także przy 

ul. Bursztynowej 1A.  

Pan P. Naskręt wyjaśnił, iż w związku z licznymi 

wnioskami o sprzedaż nieruchomości nie objętych 

planami  Referat realizuje harmonogram prac przyjęty dla 

takich terenów.  

Wniosek radnego I. Bekisza o wycofanie projektu z 

porządku obrad RM  do czasu wyjaśnienia sprawy 

sposobu zagospodarowania nieruchomości przy ul. 

Bursztynowej 2A został przyjęty jednogłośnie: 5 gł. za.  

5.8. – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych przy ul. Orłowskiej 13, 15 i 17A oraz 17B…: 

Pan P. Naskręt podkreślił, iż wystawienie do przetargu 

oddzielnie 3 parceli składających się na przedmiotową 
nieruchomość pozbawiłoby Miasto możliwości uzyskania 

bardzo dobrej ceny.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za  

5.9. – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości /…/ poł. przy ul. 

Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie bezprzetargowym: 

Radny B. Krzyżanowski wniósł o dostarczenie przed 

kwietniową sesją mapki obrazującej sposób uzbrojenia 

przedmiotowego terenu. Wątpliwości radnego budził tryb 

bezprzetargowy,  jaki ma być zastosowany przy 

sprzedaży tak dużej nieruchomości. Mapka ostatecznie 

wyjaśni, czy przedmiotowa nieruchomość faktycznie nie 

może stanowić samodzielnej działki.  

Opinia pozytywna: 3/0/1 

5.10 – wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości 

/…/ na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Płk. Dąbka: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

5.11- w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

5.12 –  w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości przy ul. Słowiczej: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

5.13 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości przy ul. Grenadierów: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

5.14 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /…/ 

nieruchomości poł. przy ul. Wzgórze Bernadowo: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gl. Za 

Ad 2. 

Termin kolejnego posiedzenia: 20 maja b.r.; godz. 17 

______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 16 kwietnia: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2008, 

3. Zapoznanie się z wynikami konkursu dla Rad 

Dzielnic „Kultura w dzielnicach” 

4. Sprawy wniesione i bieżące. 

Ad. 1 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji, r. 

Beata Łęgowska.  

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń. 
Ad. 2 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Miasta na 2008 r., zreferowany przez 

skarbnika Miasta. Opinia pozytywna - 3/0/0. 

Projekty oznaczone numerami 5.1. i 5.2.: 

5.1. – opinia pozytywna – 2/0/1 

5.2. – opinia pozytywna – 2/0/1 

Ad. 3 

Problem zreferował przedstawiciel Wydziału Kultury, 

pan Bartosz Rajski. Zaprezentował protokół z 

posiedzenia komisji konkursowej (załączony do 

niniejszego protokołu). Komisja przyjęła te informacje do 

wiadomości. 

Ad. 4 

Następne posiedzenie – 28 maja, godz. 11.00. 

______________________________________________ 

 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 22 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: przedyskutowanie uwag do 

projektu występującego pod numerem 5.6. 

zaplanowanego porządku obrad kwietniowej Sesji RMG. 

Otwierając posiedzenie przewodniczący komisji, radny 

Marcin Horała, wyjaśnił, iż powodem zwołania drugiego 

kwietniowego posiedzenia komisji są pytania i 

wątpliwości jakie zgłosił radny Paweł Stolarczyk 
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odnośnie projektu uchwały w spr. bonifikaty od opłaty z 

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w 

prawo własności oraz od ceny sprzedaży nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, na rzecz 

użytkownika wieczystego. 

Na posiedzeniu gościli Wiceprezydent Bogusław Stasiak 

i Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i 

Nieruchomości, pan Tomasz Banel. 

Radny P. Stolarczyk podziękował za pozytywny odzew 

na jego prośbę co do zwołania dodatkowego posiedzenia.  

Radny postawił wniosek o przyjęcie przez komisję 
postulatu zdjęcia z porządku obrad RM przedmiotowego 

projektu. Pan Stolarczyk uzasadniał, iż projekt w 

proponowanej wersji wywołuje liczne kontrowersje 

wśród mieszkańców, szczególnie członków spółdzielni 

mieszkaniowych. Radny powołał się na apel 

spółdzielców, w którym zwraca się uwagę na brak zapisu 

odpowiadającego znowelizowanej ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych, który zobowiązywałby 

spółdzielnie do cedowania gruntów przynależących do 

lokali na rzecz członków spółdzielni. Wobec projektu 

zgłaszane są też inne obawy.  

Wiceprezydent B. Stasiak stwierdził, iż nie są mu znane 

żadne obawy ani wątpliwości związane z projektem.  

Radny P. Stolarczyk wymienił następujące kwestie, które 

jego zdaniem, winny być przedmiotem dodatkowej 

analizy: 

1. Umieszczenie w projekcie zapisu analogicznego do 

zapisu w uchwale z 2005 r., zgodnie z którym bonifikata 

będzie udzielana osobom fizycznym i spółdzielniom 

mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej 

własności lub przeniesieniem własności lokali lub 

domów jednorodzinnych (spółdzielcy nie mogli jak dotąd 

z tego skorzystać, z uwagi na bezczynność spółdzielni w 

zakresie dokonywania zmiany statusu gruntów) – 

zdaniem radnego należałoby przeprowadzić analizę tego, 

co już zrobiono na podstawie uchwały z 2005 r., tj. ile 

spółdzielni skorzystało z uchwały, jakie tereny zostały 

wykupione i scedowane na rzecz członków. Na 

podstawie zebranych danych wskazane byłoby 

sporządzenie raportu;  

2. Sprawdzenie, czy spółdzielnie wywiązały się z umów 

zawieranych w latach 60. i 70., zgodnie z którymi 

wydzierżawiane grunty winny być przeznaczone na 

zabudowę mieszkaniową (jeśli nie, należałoby rozważyć, 
czy w interesie gminy nie leży zwrot gruntów i 

przeznaczenie ich np. na sprzedaż); 
3. Rozważenie, czy nie byłoby wskazane podjęcie 

odrębnej uchwały dla każdej spółdzielni mieszkaniowej; 

4. Umieszczenie w uchwale zapisu stanowiącego, iż 
bonifikat udziela się osobom fizycznym i spółdzielniom 

mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej 

własności – taki zapis gwarantowałoby, zdaniem 

radnego,  prawidłową realizację znowelizowanej ustawy; 

5. Należy się zastanowić, czy zapis w paragr. 2.1. : „… 

gdy funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 70 % 

powierzchni całkowitej zabudowy nieruchomości” nie 

ogranicza praw członków spółdzielni mieszkaniowych – 

jeśli 30 % gruntów wykupione zostanie bez bonifikaty, 

czy gmina poradzi sobie ze zwrotem członkom 

spółdzielni kosztów, jakie ponieśli w związku z opłatami 

wnoszonymi z  tytułu wieczystego użytkowania; 

6. Bonifikata winna obejmować także garaże. 

Odnosząc się do ostatniej uwagi  Wiceprezydent B. 

Stasiak wyjaśnił, iż wyłącza się ze stosowania bonifikaty 

te garaże, które nie są lokalami przynależnymi, a więc są 
samodzielne. Są to odrębne stosunki prawne.  

Wiceprezydent przyznał, że uwaga dot. paragr. 2.1. (70 

% powierzchni całkowitej zabudowy nieruchomości) 

może być przedmiotem dodatkowej analizy. 

Powyższy postulat poparł radny I. Bekisz, którego 

zdaniem wszyscy mieszkańcy powinni mieć prawo do 

korzystania z bonifikaty.  

Naczelnik T. Banel dodał, iż zapis o 70 % jest wynikiem 

interpretacji przepisów prawa budowlanego.  

Radny I. Bekisz odniósł się do paragr. 1, ust. 2. punktu 3. 

stwierdzając, iż zapis jest niekorzystny dla członków 

spółdzielni mieszkaniowych. Żadna ze spółdzielni nie 

jest w stanie zmusić wszystkich  lokatorów do 

wykupienia mieszkań.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iż wyżej przywołany zapis jest 

przeniesieniem zapisu z uchwały podjętej w 2005 r. Taki 

zapis ograniczyłby stosowanie bonifikaty tylko wtedy, 

gdyby był stosowany w związku z ustanawianiem 

odrębnej własności. Na dzień dzisiejszy spółdzielnie 

mają prawo do bonifikaty, natomiast obowiązek 

przeniesienia prawa własności na rzecz członków jest 

określony w ustawie. Wiceprezydent zaproponował nie 

wpisywanie proponowanego przez radnego P. 

Stolarczyka tekstu (patrz  wyżej – uwagi 1. i  4. radnego 

P. Stolarczyka), ponieważ takie zapisy mogłyby działać 
na szkodę spółdzielców. 

Sprawa raportu (uwaga nr 1.) i podjęcia odrębnych 

uchwał dla każdej spółdzielni (uwaga nr 3): 

Wiceprezydent stwierdził, iż uchwały nie mogą dotyczyć 
poszczególnych podmiotów. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami nakłada na gminę obowiązek 

stosowania jednolitych zasad. 

Jeśli chodzi o źródło informacji  dot.  przekształceń, to 

tego rodzaju dane dostępne są w postaci sprawozdania z 

pracy Prezydenta oraz Urzędu Miasta – wymienione są 
zarządzenia i decyzje administracyjne. Urzędnicy nie są 
w stanie określić, jaka jest liczba oczekujących na 

przeniesienie własności, ponieważ nie mają prawa 

żądania takich informacji od spółdzielni 

mieszkaniowych. Nie można więc dokonać oceny, w 

jakim stopniu zarządy spółdzielni zrealizowały postulaty 

spółdzielców.  

Zdaniem radnego P. Stolarczyka raport udzieliłby 

odpowiedzi, ile gruntów jest w użytkowaniu wieczystym 

poszczególnych spółdzielni i ile jest wniosków o 

przekształcenie gruntów na własność. Taka informacja 

dałaby jasny obraz sytuacji.  

Naczelnik T. Banel stwierdził, iż sprawdzenie, jakie 

nieruchomości są w użytkowaniu wieczystym jest 

możliwe na podstawie zestawienia dochodów z tytułu 

użytkowania wieczystego. Należy pamiętać, że na 

gruntach użytkowanych przez spółdzielnie są też 
urządzone garaże czy  tereny zielone. Regulacje stanów 

prawnych odbywają się na bieżąco. System 

informatyczny pozwala na uzyskanie takich informacji.  

Zdaniem Wiceprezydenta dane, o sporządzenie których 

postuluje radny Stolarczyk, nie dadzą żadnej wiedzy nt. 

relacji wewnątrz spółdzielni.  

Ostatecznie Wiceprezydent zaproponował zmianę zapisu 

w § 2.1 proponując w drodze autopoprawki następujące 

brzmienie: „… gdy funkcja mieszkaniowa stanowi 

powyżej 50 % powierzchni całkowitej zabudowy 

nieruchomości…”.  

Powyższa autopoprawka została zaakceptowana przez 

członków Komisji jednogłośnie: 5 gł. za  

Radny Stolarczyk na pytanie przewodniczącego komisji, 

czy podtrzymuje zgłoszone przez siebie uwagi, 

odpowiedział twierdząco, natomiast stwierdził, że nie 

traktuje ich w sensie formalnym jako oficjalnych 
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wniosków, które powinny zostać przyjęte lub odrzucone 

przez komisję.  
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 8 maja: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzednego 

posiedzenia, 

2. zaopiniowanie kandydatur do nagród 

Prezydenta z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia 

Muzealnika, 

3. spotkanie i prezentacja nowej dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Violetty 

Trelli. 

Ad. 1 

Protokół przyjęto bez uwag. 

W posiedzeniu uczestniczyli p. Violetta Trela, dyrektor 

MBP, Wojciech Joński, Stowarzyszenie Muzealników 

Polskich o/Pomorski, i Teresa Arendt, reprezentująca 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Ad. 2 

Przedstawicielka Wydziału Kultury zaprezentowała 

kandydatury do Nagród Prezydenta z okazji Dnia 

Bibliotekarza w Gdyni (uzasadnienia są załączone do 

protokołu). Komisja jednogłośnie (5) zaopiniowała 

następujące osoby: 

1. Anna Czeran, 

2. Janina Paszkiewicz, 

3. Regina Waszkiewicz, 

4. Elżbieta Gromadzka, 

5. Halina Zaremba-Olszewska, 

6. Irena Kołazińska, 

7. Aleksander Sujkowski 

8. Zofia Brzeska. 

Przedstawicielka Wydziału Kultury zaprezentowała 

kandydatury do Nagród Prezydenta z okazji Dnia 

Muzealnika w Gdyni (uzasadnienia są załączone do 

protokołu). Komisja jednogłośnie (5) zaopiniowała 

następujące osoby: 

1. Dariusz Małszycki. 

2. Marcin Szerle, 

3. Irena Wlizło, 

4. Walter Pater, 

5. Andrzej Jankowicz, 

6. Leszek Wiktorowicz, 

7. Dagmara Płaza-Opacka. 

Ad. 3 

Nowa dyrektor MBP przedstawiła członkom komisji 

swoje plany. Główna przyszłość biblioteki to 

przeniesienie książek do mediateki (książki elektroniczne 

i dźwiękowa), kontynuacja projektu „II Rewolucja 

Książki w Gdyni” (nawiązanie współpracy z miastem 

siostrzanym Seattle). Największą bolączką jest brak 

komputerowego systemu bibliotecznego. 

Najbliższe spotkanie z bibliotekarzami z Litwy będzie 

miało miejsce we wrześniu. 

______________________________________________ 

 

Komisja Statutowa – 13 maja: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM. 

2. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 

Komisja wniesie następujące projekty uchwał na majową 
sesję: 

1. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla 

Prezydenta Miasta – jest to pierwsza regulacja 

zarobków od 2006 roku. Projekt zreferowała 

naczelnik Wydz. Kadr., H. Kozak-Lipińska. 

Wynik głosowania – 4/0/0 

2. w sprawie nadania nazwy ulicy 

(D.Baduszkowej) – na wniosek Teatru 

Muzycznego zmieniona zostanie nazwa części 

ul. Zawiszy Czarnego na Danuty Baduszkowej. 

Wynik głosowania – 4/0/0. 

3. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w 

Chwarznie-Wiczlinie – jest to kolejny etap 

porządkowania nazewnictwa w 

nowopowstających dzielnicach. Nowe nazwy 

otrzyma 5 ulic. Wynik głosowania – 4/0/0. 

Ad. 2 

Na następne posiedzenie komisja zaprasza panią 
Marzennę Umławską, naczelnik Wydziału 

Obywatelskiego, oraz radcę prawnego. Komisja prosi o 

informację, czy istnieje możliwość zwolnienia choćby z 

części opłat mieszkańców ulic, którym Rada zmienia 

nazwę. 
Komisja postanowiła zwrócić się do IPN o informacje w 

sprawie Z.Berlinga i W.Rzymowskiego, patronujących 

dwóm gdyńskim ulicom. 

Następne posiedzenie – 19 maja, godz. 15.30. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-04-21: 

 

5868/08/V/P udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację ogólnopolskich 
warsztatów rzeźby Teren 
Publiczny 

5869/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie 
– Demptowo festynu rodzinnego 

5870/08/V/P zawarcia porozumienia do umowy 
SK/1562/OK/71-W/2007 na 
modernizację „Daru Pomorza” 

5871/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 
KB/128/OK/5/W/2008 dotyczącej 
realizacji zadania: „Gdyński Sezon 
Chóralny – Cantemus Omnes 
2008” 

5872/08/V/R ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży w Zespole 
Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Gdyni 

5873/08/V/R określenia średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania w 
ośrodkach wsparcia działających 
na terenie miasta Gdyni. 

5874/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2008 do umowy 
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dotyczącej określenia warunków i 
wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

5875/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2008 do umowy 
SOO/1255/01/PB dotyczącej 
finansowania kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

5876/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 2/2008 do umowy 
KB/40/MOPS/2004 dotyczącej 
finansowania kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

5877/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 2/2008 do umowy 
KB/43/MOPS/2004 dotyczącej 
finansowania kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

5878/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 2/2008 do umowy 
KB/49/MOPS/2004 dotyczącej 
finansowania kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

5879/08/V/O upoważnienia dyrektora Zespołu 
Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących do 
zamówienia w Mennicy Polskiej 
S.A. pieczęci urzędowych 

5880/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców eliminacji 
powiatowych Pomorskiego 
Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé spiéwë” oraz 
Miejskiego Konkursu Poezji i 
Prozy Kaszubskiej „Rodnô Mówa” 
organizowanych przez Szkołę 
Podstawową nr 6 

5881/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Bernadowskiej, przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

5882/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Bernadowskiej, przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

5883/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Morskiej, przeznaczonej do 
wydzierżawienia./MG/ 

5884/08/V/M wydzierżawienia gruntu 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni położonego przy ul. 
Sieradzkiej 

5885/08/V/M wyrażenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 

5886/08/V/M wyrażenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej przy 
ul. Hutniczej 

5887/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budżetu 
miasta na badanie gleby pod 
kątem zawartości metali ciężkich 

5888/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie tabliczki 
okolicznościowej w związku z 
zawijaniem do Gdyni statków 
pasażerskich 

5889/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie tablicy pamiątkowej 
w związku z zawijaniem do Gdyni 
statków pasażerskich 

5890/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na nagłośnienie uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 
związku z zawijaniem do Gdyni 
statków pasażerskich. 

5891/08/V/M zmiany zarządzenia nr 
1408/07/V/M dotyczącego zasad 
umieszczania szyldów i reklam na 
obiektach i terenach stanowiących 
własność lub będących w 
zarządzie Gminy Miasta Gdyni 

5892/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Rybaków 

5893/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Rybaków 

5894/08/V/M nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu 
handlowego zlokalizowanego w 
obrębie placu targowego – pawilon 
nr 339 

5895/08/V/M nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu 
handlowego zlokalizowanego na 
placu targowego – boks nr 122 

5896/08/V/P organizacji 45 Międzynarodowego 
Kongresu Podwodniaków w Gdyni. 

5897/08/V/M wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne do 
5.150.000 EYR na wykonanie 
kompleksowej  termomodernizacji 
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budynku Szkoły Podstawowej nr 
18 

5898/08/V/M zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne do 206.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji zadania: 
„Kompleksowa termomodrenizacja 
placówek oświatowych” 

5899/08/V/M akceptacji wyników postępowania 
o zamówienie publiczne do 
5.150.000 EUR na wybór 
wykonawcy kompleksowej 
termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 20 

5900/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w obszarze Gdynia 
Zachód 

5901/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonego przy ul. Legionów 13-
17 kl. 15-27 lokal nr 1, 
przeznaczonego do sprzedaży na 
rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym 

5902/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Platynowej 

5903/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy 
ul. Platynowej 

5904/08/V/R zawarcia aneksu do umowy 
KB/15//UR/2006 dotyczącej 
określenia szczegółowych 
warunków przebudowy dróg 
publicznych spowodowanej 
inwestycją niedrogową w rejonie 
ul. Bosmańskiej i Benisławskiego 

5905/08/V/S zmiany zarządzenia 
nr 5570/08/V/S dotyczącego 
zatwierdzenia wyników konkursu 
dla rad dzielnic: „Bezpieczna 
dzielnica”, „Kultura w dzielnicy” 
oraz „Gdynia po godzinach’ 

5906/08/V/M zawarcia umowy zlecenia 
5907/08/V/M udzielenia  zamówienia 

publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na druk mapek tematycznych 

5908/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na promocję Gdyni w 
międzynarodowym magazynie 
„Film Art & Tourism” 

5909/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie projektu i 
przygotowanie do druku folderu z 
ofertą inwestycyjną miasta w 
Orłowie. 

5910/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na umieszczenie logo Gdyni na 
powłoce paralotni 

5911/08/V/M zmiany zarządzenia 
nr 5411/08/V/M dotyczącego 
zatwierdzenia projektu 
systemowego „Umysłowa 
gimnastyka urzędnika” składanego 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013 

5912/08/V/P zatwierdzenia projektu „Doradca 
na plus” składanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013 

5913/08/V/P udzielenia upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy 

5914/08/V/P udzielenia upoważnienia z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy 

5915/08/V/P udzielenia upoważnienia z-cy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy 

5916/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

5917/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

5918/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

5919/08/V/M zmiany zarządzenia 
nr 5107/08/V/M dotyczącego 
kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

5920/08/V/P zmiany zarządzenia 
nr 5846/08/V/M dotyczącego 
przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność 
pożytku publicznego na 
prowadzenie Klubu Integracyjnego 
przy SM im. C.K. Norwida przy ul. 
Norwida 4 

5921/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni. 

5922/08/V/P udzielenia zamówienia 
publicznego na tłumaczenie 
dokumentu „Memorandum of 
Understanding” oraz Listu 
Intencyjnego w sprawie 
Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego nr IV 
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5923/08/V/P udzielenia zamówienia 
publicznego na druk plakatów i 
ulotek dotyczących Punktu 
Informacji o Miastach Siostrzanych 

5924/08/V/P zawarcia umowy z Urzędem 
Miasta Kilonii na udział Gdyni w 
Rynku Międzynarodowym w 
trakcie Kieler Woche 2008 

5925/08/V/S zakupu literatury fachowej oraz 
prenumeraty czasopism 
specjalistycznych dla Urzędu 
Miasta Gdyni  

5926/08/V/O dofinansowania kosztów 
związanych z organizacją i 
zakupem nagród dla uczestników 
konkursu biblijnego 
organizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 5 w Gdyni  

5927/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego dla 
klas II, IV i VI szkół 
podstawowych, którego 
organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa Nr 12 w Gdyni  

5928/08/V/U wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej 
206.000 EUR a poniżej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania 
„Przebudowa części dachu 
Zespołu Szkół Nr 15 

5929/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na opracowanie 
wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę sali gimnastycznej w 
ramach rozbudowy SP nr 18  

5930/08/V/U odpłatnego nabycia przez gminę 
Gdynia urządzenia 
wodociągowego wybudowanego w 
ul. Jutrzenki przez osobę fizyczną 
z własnych środków  

5931/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach projektu 
„Rozbudowa ul. Janka 
Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” 

5932/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 
KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 
r. na wykonanie opracowania 
„Projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy i 
budowy kanału deszczowego w 
rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w 
Gdyni  

5933/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 
KB/634/UI/239-W/2007 z 

06.09.2007 r. na wykonanie 
opracowania „Projektu 
budowlanego i wykonawczego 
branży drogowej na przebudowę 
ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni  

5934/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 
KB/719/UI/282-W/2007 z 
21.11.2007 r. na wykonanie 
opracowania „Projektu 
budowlanego i wykonawczego 
oświetlenia ulicy Zielonej w Gdyni  

5935/08/V/R wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
a’Paulo w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14 

5936/08/V/R wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
a’Paulo w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14 

5937/08/V/R wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
a’Paulo w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14 

5938/08/V/R wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
a’Paulo w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14 

5939/08/V/P zmiany zarządzenia nr 
5643/08/V/P z 8 kwietnia 2008 r  

5940/08/V/R wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty spłaty pobranej w nadmiernej 
wysokości dotacji z tytułu realizacji 
zadania dotyczącego świadczenia 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób chorych 
psychicznie na trenie miasta Gdyni 
przez Pomorski Zarząd Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Gdańsku  

5941/08/V/R przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na realizację zadania 
publicznego: „Organizacja czasu 
wolnego Gdynia 55+” dla dzielnic: 
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Oksywie, Chylonia, Witomino-
Radiostacja, Karwiny, Śródmieście  

5942/08/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 na 
przyjęcie do realizacji zadania 
polegającego na zapewnieniu 
całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym 
opieki rodzin naturalnych  

5943/08/V/S udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup dwóch 
zestawów do składania podpisu 
elektronicznego  

5944/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup 
rękawic ochronnych oraz 
gumofilców dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiczlinie  

5945/08/V/P dzierżawy kanalizacji kablowych 
dla potrzeb monitoringu wizyjnego 
miasta  

5946/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-

rekreacyjnego z okazji obchodów 3 Maja 

5947/08/V/P określenia wysokości Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Miasta 
Gdyni „Galion Gdyni” za rok 2007  

 
2008-04-29: 

 
5952/08/V/P przekazania ksiąg stanu cywilnego 

wraz z aktami zbiorowymi w celu 

archiwizacji do Archiwum 

Państwowego w Gdańsku, oraz 

poddania ich procesowi dezynfekcji. 

5953/08/V/P dofinansowania wydania tomiku 

poezji pt. „Cierpienie dla zbawienia”. 

5954/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy 

Wielki Kack i Mały Kack w Gdyni, 

terenu położonego na zachód od ulicy 

Sopockiej, rejon tzw. Jeziora 

Kackiego. 

5955/08/V/U zamówienia zabezpieczenia 

konserwatorskiego reliktów 

historycznego budynku przy kuźni w 

zabytkowym parku Kolibki w Gdyni. 

5956/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na aktualizację 
kosztorysów inwestorskich dla 

stadionu piłkarskiego przy 

ul. Olimpijskiej 

5957/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

budowy i przebudowy infrastruktury 

technicznej w ul. Nasypowej i 

Zielonej. 

5958/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie mapy do 

celów projektowych rejonu ul. 

Żurawiej i Słowiczej 

5959/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę dla inwestycji: „Oświetlenie 

ul. Bernadowskiej” 

5960/08/V/U akceptacji aneksu nr 2 do umowy 

KB/731/UI/286/W/07 na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej na 

rozbudowę Pomorskiego Parku 

Naukowo – Technologicznego. 

5961/08/V/K umorzenia zaległości z tytułu 

usuwania, holowania i parkowania 

pojazdów 

5962/08/V/O zmiany zarządzenia nr 5822/08/V/O 

dotyczącego utworzenia komisji do 

spraw monitorowania i prowadzenia 

sprawozdawczości z realizacji 

Programu Ochrony Powietrza dla 

aglomeracji trójmiejskiej 

5963/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na montaż i wykonanie 

dystrybutorów torebek do zbierania 

psich nieczystości. 

5964/08/V/O upoważnienia do przeprowadzenia 

analizy formalnej oraz wezwania do 

uzupełnienia dokumentacji dotyczącej 

awansu zawodowego nauczycieli. 

5965/08/V/O upoważnienia dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 35 do zamówienia w 

Mennicy Polskiej S.A. pieczęci 

urzędowych. 

5966/08/V/O akceptacji aneksu do umowy nr 

KB/121/OZ/12/W/08 

5967/08/V/S akceptacji umowy z operatorem 

pocztowym firmą InPost, dotyczącej 

świadczenia usług pocztowych. 

5968/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup licencji oprogramowania 

Mb_Strażnik i Mb_Windykacja. 

5969/08/V/S przeprowadzenia badań lekarskich 

okresowych członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wiczlinie. 

5970/08/V/S wyrażenia zgody na zakup do 14.000 

EUR telefonów stacjonarnych 

5971/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. 
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5972/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na dostawę i 

montaż mebli do pokoju przyjęć 
interesantów w Wydziale Geodezji. 

5973/08/V/M akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne poniżej 

5.150.000 EUR na wybór wykonawcy 

kompleksowej termomodernizacji  

budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 4. 

5974/08/V/M remontu budynku mieszkalnego 

położonego przy ul. Chabrowej. 

5975/08/V/M remontu budynku mieszkalnego 

położonego przy ul. Górnej. 

5976/08/V/M remontu budynku mieszkalnego 

położonego przy ul. Nowogrodzkiej. 

5977/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w 

budynku położonym przy 

ul. Swarzewskiej. 

5978/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w 

budynku położonym przy ul. Wójta 

Radtkego. 

5979/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w 

budynku położonym przy ul. Żelaznej. 

5980/08/V/M zmiany zarządzenia nr 5188/08/V/M 

dotyczącego remontu lokalu 

mieszkalnego w budynku położonym 

przy ul. Chwarznieńskiej. 

5981/08/V/M wykonania remontu instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku 

mieszkalnym położonym przy ul. 

Dickmana. 

5982/08/V/M wykonania remontu tarasu ziemnego 

pomiędzy budynkami mieszkalnymi 

oraz remontu muru oporowego przy 

ul. Partyzantów. 

5983/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w 

gminnych lokalach mieszkalnych 

będących w zasobach Administracji 

Budynków Komunalnych nr 3. 

5984/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w 

gminnych lokalach mieszkalnych 

będących w zasobach Administracji 

Budynków Komunalnych nr 4. 

5985/08/V/M wymiany trzech progów 

zwalniających oraz doraźnej naprawy 

nawierzchni drogi wewnętrznej przy 

ul. Śląskiej. 

5986/08/V/M wykonania dokumentacji technicznej 

dotyczącej odprowadzenia wód 

opadowych z terenów gminnych przy 

ul. Chwarznieńskiej. 

5987/08/V/M zainstalowania wkładów 

kwasoodpornych do kominów w 

lokalach mieszkalnych w budynkach 

położonych przy ul. Legionów. 

5988/08/V/M rozbiórki baraku mieszkalnego 

położonego przy ul. Orłowskiej. 

5989/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Bema 13. 

5990/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Bp. Dominika 8-

14. 

5991/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Dantyszka 19 A. 

5992/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Górnej 4. 

5993/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Płk. Dąbka 187. 

5994/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Traugutta 2. 

5995/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Woj. 

Wachowiaka 20-22. 

5996/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Zgody 10. 

5997/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Żelaznej 16. 

5998/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Żelaznej 18. 

5999/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego. 

6000/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej, 

przeznaczonej do wydzierżawienia. 

6001/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. 

Kurpiowskiej, przeznaczonej do 

wydzierżawienia. 

6002/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Zielonej, 

przeznaczonej do wydzierżawienia. 

6003/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 

niemieszkalnego stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonego przy ul. Bosmańskiej 50 



11 

 

przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym. 

6004/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie  

umowy dzierżawy MG-I/18/D/07 

przedmiotem której jest grunt 

położony na hali rybnej – pawilon 

handlowy nr 4. 

6005/08/V/M przyjęcia treści umów ze 

strategicznymi partnerami 

Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego. 

6006/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wynajęcie namiotów 

na potrzeby organizacji uroczystości 

odsłonięcia tablic w Alei Statków 

Pasażerskich. 

6007/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/1/MGG/1/D/08 dotyczącej 

ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej. 

6008/08/V/S wyrażenia zgody na zlecenie usługi 

dezynsekcji i deratyzacji w 

pomieszczeniach Urzędu Miasta 

Gdynia i Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

6009/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Świętego 

Piotra. 

6010/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na druk folderu 

„Międzynarodowe Forum 

Gospodarcze Gdynia 2008” 

6011/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na druk 

listowników okolicznościowych na 

VIII Międzynarodowe Forum 

Gospodarcze Gdynia 2008. 

6012/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zakup 

elementów do ekspozycji wystaw 

organizowanych przez miasto. 

6013/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zlecenie 

realizacji letniej kampanii 

promocyjnej miasta w 2008 roku. 

6014/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na przygotowanie 

poczęstunku dla członków Jury 

konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”. 

6015/08/V/R wprowadzenia regulaminu 

organizacyjnego dla Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności. 

6016/08/V/S otwarcia postępowania o zamówienie 

publiczne na zakup sprzętu 

komputerowego dla potrzeb Urzędu 

Miasta Gdyni. 

6017/08/V/S akceptacji aneksu nr 3/2008 do 

umowy SK/405/SI/6-W/2006 na 

dostawę systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentami, sprawami i 

procesami pracy dla Urzędu Miasta 

Gdyni. 

6018/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na podłączenia czujek 

sygnalizacji pożaru. 

6019/08/V/S zakupu literatury fachowej oraz 

prenumeraty czasopism 

specjalistycznych dla Urzędu Miasta 

Gdyni 2008. 

6020/08/V/S ogłoszenia konkursu na stanowisko 

przewodniczącego Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności. 

6021/08/V/S ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora jednostki budżetowej 

„Ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 

w Gdyni 

6022/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni. 

6023/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

klimatyzatorów. 

6024/08/V/S wykonania pomiarów elektrycznych 

dla dźwigu osobowego Pilawa  

zainstalowanego w budynku Urzędu 

Miasta Gdyni. 

6025/08/V/S remontu pomieszczeń archiwum w 

budynku Urzędu Miasta Gdyni. 

6026/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia – Chylonia festynu 

rodzinnego. 

6027/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy – 

Wzgórze Św. Maksymiliana „Artyści 

Wśród Nas” w ramach konkursu 

„Kultura w dzielnicy”. 

6028/08/V/P organizacji VIII edycji Festiwalu 

Teatru Polskiego Radia i Teatru 

Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – 

Sopot 2008” 

6029/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy – 

Pustki Cisowskie – Demptowo 

„Pustki Cisowskie – Demptowo 

Dzielnica Morza i Słońca” w ramach 

konkursu „Kultura w dzielnicy” 

6030/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

realizację projektu rzeźbiarskiego 

upamiętniającego Jana „Nowaka” 

Jeziorańskiego, Mariannę Pyttel ora 

Hildegardę Bigocką. 
6031/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie z 

wolnej ręki na organizację imprezy 

„Koncert Erica Claptona w Gdyni” 

6032/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
koncertów jazzowych w Klubie 

Muzycznym „UCHO”. 

6033/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie z 

wolnej ręki na organizację w Gdyni 

Festiwalu Kultur Świata Globaltica. 
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6034/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie projektu 

zabezpieczenia kabli zlokalizowanych 

w obrębie skrzyżowania ul. Morskiej 

z ul. Kalksztajnów oraz Al. 

Zwycięstwa z ul. Redłowską. 
6035/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

opracowania „Analizy i prognozy 

wskaźników efektywności dla 

Studium Wykonalności 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem TRISTAR w Gdańsku Gdyni 

i Sopocie w zakresie zarządzania 

ruchem ulicznym”. 

6036/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

ustalenie lokalizacji celu publicznego 

na budowę odcinka sieci gazowej w 

ul. Bosmańskiej 

6037/08/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 drogowej. 

6038/08/V/M zmiany zarządzenia nr 4919/08/V/M 

dotyczącego określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni  

nieruchomości drogowych 

przeznaczonych pod budowę ul. Jana 

z Tarnowa i Zbrojnej w Gdyni. 

6039/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej  w obszarze 

Gdynia Zachód rejon ulic Suchej i 

Wiczlińskliej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo pod  drogę publiczną. 
6040/08/V/M źródeł finansowania oświadczenia 

notarialnego z tytułu wykonania 

pierwokupu w stosunku do prawa 

własności niezabudowanej 

nieruchomości położonej przy 

ul. Nowowiczlińskiej. 

6041/08/V/P organizacji pobytu przedstawicieli 

gdyńskich miast bliźniaczych  

uczestniczących w XVI Igrzyskach 

Miast Bliźniaczych. 

6042/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 

na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Port Lotniczy Gdańsk 

6043/08/V/S zatwierdzenia wyboru oferenta na 

dostawę artykułów do oprawy 

dokumentów dla UM Gdyni w 2008r. 

o wartości do 14.000EUR 

6044/08/V/M projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie zmiany  treści 

umowy nr KB/284/UI/87-W/2007 na 

realizację zadań dotyczących projektu 

„Droga Różowa IV etap – rozbudowa 

ulicy Lotników w Gdyni” 

6045/08/V/M skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego z udziałem 

Marty i Józefa małż. Czoska (lub ich 

spadkobierców) o zasiedzenie przez 

Gminę Miasta Gdyni zabudowanej 

nieruchomości położonej przy 

ul.Zapotocznej 7-8 

6046/08/V/M udzielenia zamówienia na 

konserwację plotera w Wydziale 

Geodezji 

6047/08/V/K projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie zmian w budżecie 

miasta Gdyni na rok 2008 

6048/08/V/K projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie zmiany zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdyni nr 

4626/08/V/K z dnia 08.01.2008 w 

sprawie ustalenia układu 

wykonawczego budżetu miasta Gdyni 

na 2008 rok 

6049/08/V/K projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni w sprawie zmiany zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdyni nr 

4627/08/V/K z dnia 08.01.2008 w 

sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków 

budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

6050/08/V/R ustalenia średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania dziecka w 

całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej Rodzinnym Domu 

Dziecka Nr 7, zlokalizowanej na 

terenie miasta Gdyni 

6051/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej, oznaczonej na k.m.6 

obręb Wielki Kack jako działka nr 

353/28 o pow.912 m², zajętej pod 

drogę publiczną 
6052/08/V/M źródeł finansowania środków na 

zapłatę za mapki geodezyjne dla 

celów przewłaszczeniowych 

6053/08/V/M przekazania środków pieniężnych w 

celu wykonania wyroku sądowego 

(wyrok SR w Gdyni z dnia 24.09.2007 

sygn.akt IC 971/07) 

6054/08/V/M akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne poniżej 

5.150.000EUR na wybór wykonawcy 

na wykonanie przebudowy 

pomieszczeń w budynku przy 

ul.Żeglarzy 7 dla potrzeb posterunku 

Straży Miejskiej 

6055/08/V/P organizacji finału IX edycji konkursu 

„Gdynia bez barier” w dniu 20 maja 

2008 roku 
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6056/08/V/M ustalenia ceny oraz wykazu 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni, przy ul.Unruga, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli nieruchomości sąsiednich 

6057/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie wolnej ręki na opracowanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na wykonanie zadania” 

„budowa Parku Rady Europy – 

Centrum Kultury w Gdyni, w rejonie 

Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta i 

Armii Krajowej oraz Nabrzeża 

Młodego Żeglarza” 

6058/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup obrazów – nagród w finale IX 

edycji konkursu „Gdynia bez Barier” 

6059/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000EUR na zakup nagród 

dla laureatów konkursu „Projekt torby 

ekologicznej” 

6060/08/V/S monitorowania usług publicznych w 

Gminie Miasta Gdyni, w ramach 

Systemu Analiz Samorządowych 

Związku Miast Polskich 

6061/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000EUR na montaż zadaszenia 

ścianki wspinaczkowej na terenie 

zespołu rekreacyjnego przy 

ul.Radosnej w Gdyni 

6062/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000EUR na wykonanie prac 

związanych z wprowadzeniem 

docelowego programu sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Janka 

Wiśniewskiego z ul.Energetyków i 

łącznicą Trasy Kwiatkowskiego w 

ramach projektu „Rozbudowa ulicy 

Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap 

II” 

6063/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie robót dodatkowych w 

ramach projektu: „Droga óżowa IV 

etap – rozbudowa ulicy Lotników w 

Gdyni” 

6064/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000EUR na wykonanie robót 

budowlanych w ramach projektu 

„Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” 

6065/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000EUR na opracowanie koncepcji 

przebudowy ulicy Radosnej w Gdyni 

6066/08/V/U udzielenia zamówienia  publicznego 

do 14.000EUR na opracowanie 

materiałów do wniosku o 

dofinansowanie ze środków unijnych 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem „TRISTAR” W Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie 

6067/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/662/UI/254/W/2007 z dnia 

08.10.2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej odprowadzenia wód 

deszczowych z ulic: Grenadierów, 

Nowodworskiego, Frezerów, 

Chopina, Matejki, Wieniawskiego do 

istniejących kanalizacji deszczowych 

w sąsiednich ulicach oraz budowy 

odcinka kanalizacji deszczowej w 

ul.Górniczej w Gdyni 

6068/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/593/UI/215/W/2007 z dnia 

29.08.2007 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 
6069/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na budowę infrastruktury 

technicznej w przebudowanej 

ul.Bosmańskiej w Gdyni 

6070/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000EUR na opracowanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę zbiorników 

retencyjnych na Bulwarze 

Nadmorskim w Gdyni 

6071/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000EUR na 

wykonanie projektu zamiennego 

kanału sanitarnego Dn 500 mm w 

rejonie ul.Żurawiej 

6072/08/V/M zmiany do umowy dzierżawy MG 

95/98 z dnia 01.06.1998 – 

uzupełnionej zgodnie z poleceniem z 

posiedzenia kolegium z dnia 

15.04.2008 

6073/08/V/S zakupu tablicy flichart do Sali 112 w 

budynku UMG o wartości do 

14.000EUR 

 
2008-05-06: 

 
6076/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

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

Gdyni” 

6077/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
Festiwalu Kultur Świata Globaltica 

6078/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Redłowo festynu 
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rodzinnego z okazji Europejskiego 

Dnia Sąsiada 

6079/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu 

kulturalno – rekreacyjnego 

6080/08/V/R zatwierdzenia do realizacji projektu: 

„Rodzina bliżej siebie” 

6081/08/V/U zawarcia umowy dotyczącej 

określenia szczegółowych warunków 

przebudowy dróg publicznych, 

spowodowanej inwestycją niedrogową 
polegającą na budowie pawilonu 

handlowo - usługowego w Gdyni 

Pustkach Cisowskich 

6082/08/V/U zawarcia umowy i uregulowania 

należności za przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej drogowej 

sygnalizacji świetlnej w rejonie 

ul. Władysława IV i Traugutta 

6083/08/V/U porozumienia dotyczącego 

sprawowania nadzoru inwestorskiego 

nad inwestycją: „Budowa ulicy 

Dembińskiego” 

6084/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/780/UI/276/W/2006 na pełnienie 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji na 

zadaniu: „Modernizacja przystani 

rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap” 

6085/08/V/O uruchomienia środków ZFŚS 

zaplanowanych w budżecie miasta 

Gdyni 

6086/08/V/O dofinansowania dla Szkoły 

Podstawowej nr 21 kosztów dowozu 

zespołu na finał organizowanego 

przez szkołę  XXXVII konkursu 

„Ludowe Talenty” 

6087/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 

zwycięzców międzyszkolnych 

konkursów w ramach projektu 

„Gdynia – miasto, które mnie 

urzekło” organizowanego przez 

Zespół Szkół nr 14 

6088/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie  

zadania: „Program sterylizacji i 

kastracji bezpańskich zwierząt z 

terenu gminy Gdynia” 

6089/08/V/S przeznaczenia lokalu dla Rady 

Dzielnicy Pogórze 

6090/08/V/S przeznaczenia lokalu dla Rady 

Dzielnicy Redłowo 

6091/08/V/S zawarcia umowy najmu lokalu dla 

Rady Dzielnicy Cisowa 

6092/08/V/S zawarcia umowy najmu lokalu 

przeznaczonego na biuro dla Rady 

Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

6093/08/V/S zawarcia umowy najmu lokalu 

przeznaczonego na posiedzenia Rady 

Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

6094/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdyni przy podejmowaniu uchwał 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

położonego przy ul. Młyńskiej 

6095/08/V/M opracowania dokumentacji 

technicznej dla Wspólnoty 

Mieszkaniowej budynku położonego 

przy ul. Śląskiej 51 B 

6096/08/V/M rozbiórki zabudowań gospodarczych 

przy ul. Orłowskiej 

6097/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. 

Dembińskiego, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6098/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej, 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6099/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. 

Sandomierskiej, przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

6100/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej 

6101/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wynajem powierzchni reklamowej 

oraz druk reklamy z okazji VIII 

Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego Gdynia 2008 

6102/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni 

6103/08/V/P organizacji pobytu przedstawicieli 

Seattle – Gdynia Sister City 

Association 

6104/08/V/M organizacji projektu Bałtycki Chaleurs 

6105/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie 

fotografii barwnych 

6106/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie 

powłok na bramownice o treści 

promującej Międzynarodowe Forum 

Gospodarcze 

6107/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie 

aktualizacji filmu reklamowego 

„Gdynia najatrakcyjniejsze miasto dla 

biznesu w Polsce” 

6108/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie terenu 

przy Młodzieżowym Domu Kultury 

6109/08/V/M udzielenia zgody na używanie herbu 

miasta Gdyni 

6110/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie  lokalu użytkowego – 

garażu nr 7 na gruncie stanowiącym 
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własność Gminy Miasta Gdyni 

położonym przy ul. Żeromskiego 

6111/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie  lokalu użytkowego – 

garażu nr 5 na gruncie stanowiącym 

własność Gminy Miasta Gdyni 

położonym przy ul. Żeromskiego 

6112/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 

wykonania materiałów promocyjnych: 

czapek, toreb i długopisów z logo 

miasta Gdyni 

6113/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na promocję regat 

the Tall Ships’ Races 2009 Gdynia 

podczas międzynarodowego spotkania 

w Los Angeles 

6114/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie  

reklamy regat the Tall Ships’ Races 

Baltic 2009 na łamach magazynu 

„Tall Ships and Sail Training 

International Magazine” 

6115/08/V/P organizacji finału IX edycji konkursu 

„Gdynia bez barier” 

6116/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 

206.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji zadania: „Dom 

Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej” 

6117/08/V/O akceptacji wyników postępowania 

konkursowego na realizację programu 

profilaktycznego „Szczepienia 

profilaktyczne przeciw wirusowi HPV 

typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek 

urodzonych w trzech kolejnych latach 

/1994, 1995, 1996/ w latach 2008-

2010  

6118/08/V/U akceptacji zwrotu kosztów 

poniesionych z tytułu dzierżawy 

terenów stoczni zajętych na czas 

realizacji projektu „Rozbudowa ulicy 

Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap 

II” 

6119/08/V/U rozpoczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 206.000 EUR w trybie 

konkursu na wybór wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę 
UM Gdyni  

6120/08/V/U zmiany zarządzenia nr 5239/08/V/U z 

26 lutego 2008 r. w sprawie 

rozpoczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości powyżej 206.000 EUR w 

trybie przetargu nieograniczonego na 

opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę 

Obwodnicy Aglomeracji 

Trójmiejskiej  

6121/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wymianę istniejącego 

ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 7 

6122/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/430/UI/130/W/2005 dotyczącej 

zadania „Budowa zatok 

autobusowych przy ul. Unruga w 

Gdyni  

6123/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM 

Gdyni w 2008 r. 

6124/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup 

akumulatora do samochodu 

pożarniczego Volkswagen Transporte 

dla OSP w Wiczlinie  

6125/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Chylońskiej nr 110 C i będącej 

własnością Skarbu Państwa 

6126/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Gdyni przy ul. 

Śmidowicza i będącej własnością 
Skarbu Państwa  

6127/08/V/M zasad współdziałania komórek 

organizacyjnych UM Gdyni w 

zakresie spraw związanych z opłatą 
planistyczną  

6128/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

produkcję 1000 sztuk kopii płyty 

DVD z 3 min. filmem reklamowym 

„Gdynia najpiękniejsze miejsce na 

ziemi” wraz z opakowaniem 

6129/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację kursu instruktorów 

nurkowania w systemie Handicapped 

Scuba Association – HSA 

6130/08/V/P ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora naczelnego i 

artystycznego Teatru Miejskiego im. 

W. Gombrowicza w Gdyni  

6131/08/V/R przyjęcia jednolitej wersji 

„Podręcznika wewnętrznych procedur 

zarządzania i kontroli projektów w 

ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego – Transport” 

 
2008-05-13: 

 
6135/08/V/P dofinansowania wydania książki pt. 

„Rewizje Różewiczowskie” 

6136/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Orłowo pikniku z okazji „Dnia 

Orłowa” 
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6137/08/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na zakup materiałów 

statystycznych dotyczących Gdyni 

6138/08/V/S współpracy Urzędu Miasta Gdyni z radami 

dzielnic miasta Gdyni 

6139/08/V/S powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34,40, 

Gimnazjum nr 2,3, Zespołu Szkół nr 

5,6,9,11,13,14,15 

6140/08/V/O powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego 

oraz Zespołu Szkół Chemicznych i 

Elektronicznych 

6141/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 

uczestników III Otwartego Konkursu 

Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia 2008 

6142/08/V/O dofinansowania wyjazdu uczniów III 

liceum Ogólnokształcącego na obóz 

przedsiębiorczości w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki 

6143/08/V/O dofinansowania wyjazdu uczniów III 

liceum Ogólnokształcącego na światowy 

finał Konkursu Robotów Autonomicznych 

6144/08/V/O dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu 

Szkół nr 2 do Rodeby w Szwecji w 

ramach wymiany międzynarodowej 

6145/08/V/M akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR 

na wybór wykonawcy kompleksowej 

termomodernizacji budynku Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 17 

6146/08/V/M wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o 

pozwolenie na budowę budynków 

mieszkalnych z lokalami socjalnymi 

położonymi przy ul. Okrzei 

6147/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie remontu 

instalacji wentylacyjnej w lokalu 

użytkowym położonym przy ul. Abrahama 

58 -60 

6148/08/V/M wykonania remontu budynku 

mieszkalnego położonego przy 

ul. Działowskiego 

6149/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

położonym przy ul. Morskiej 

6150/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

położonym przy ul. Nauczycielskiej 

6151/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

położonym przy ul. Swarzewskiej 

6152/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

położonym przy ul. Szczecińskiej 

6153/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego w budynku 

położonym przy ul. Zielonej 

6154/08/V/M wykonania ogrodzenia i montażu urządzeń 
zabawowych na placu zabaw przy ul. 

Komandorskiej 

6155/08/V/M wykonania robót demontażowych sieci 

ciepłowniczej przebiegającej przez 

budynki położone przy ul. Kartuskiej, 

Morskiej i Świeckiej 

6156/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

6157/08/V/M rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej 

przy ul. Orłowskiej 

6158/08/V/P produkcji spotu reklamowego pt. 

„Promocja szkół gdyńskich” 

6159/08/V/P organizacji finału IX edycji konkursu 

„Gdynia bez Barier” 

6160/08/V/S zmiany zarządzenia nr 11/02/III 

dotyczącego powołania Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

6161/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie pomiaru 

powykonawczego regulacji łuku drogi 

oraz zwieńczenia studni wodomierzowej 

przy ul. Kępa Oksywska 

6162/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie wydzielenia 

terenu pod budowę ul. Tetmajera oraz 

sporządzenia wykazu zmian gruntowych 

6163/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2007 Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Gdyni 

6164/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2007 Muzeum Miasta Gdyni 

6165/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2007 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdyni 

6166/08/V/K zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2007 Centrum Kultury w Gdyni 

6167/08/V/U zamówienia druku folderów: „Krótka 

wędrówka po zabytkach Gdyni – Bateria 

Artyleryjska w Redłowie” i „Krótka 

wędrówka po zabytkach Gdyni – dwór i 

park Kolibki” 

6168/08/V/S zakupu listew przypodłogowych 

6169/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód a 

docelowo pod drogę publiczną 
6170/08/V/O zakupu sprzętu audiowizualnego dla 

Szkoły Podstawowej nr 44 z okazji 

jubileuszu 20 – lecia 

6171/08/V/M określenia warunków ustanowienia 

służebności gruntowej nieruchomości 

położonej przy ul. Orłowskiej 

6172/08/V/O aneksu nr 2 do umowy 

KB/462/OZ/19/W/2007 

6173/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na 

wykonanie zadania: „Budowa 

ul. Grodnieńskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną 

6174/08/V/P zmiany harmonogramu otwartych 

konkursów ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego na zadania realizowane w 

2008 r 

6175/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie 

realizacji zadania: „Sportowe szkolenie 

dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz 

organizację w Gdyni imprez sportowych 

w 2008 r.” 

6176/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 

identyfikatorów dla uczestników 
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Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego 

6177/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 

organizację konferencji prasowej 

promującej ofertę Miejskiego Kalendarza 

Imprez 

6178/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 zakupu 

urządzenia do sieci bezprzewodowego 

Internetu na terenie miasta Gdyni 

6179/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na prowadzenie 

uroczystości odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej w związku z zawijaniem do 

Gdyni statków pasażerskich 

6180/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy 

Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

6181/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie dojazdu z płyt 

YOMB do istniejącego separatora w 

ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” 

6182/08/V/S wyrażenia zgody na ustalenie stanu 

technicznego i wartości rynkowej 

samochodu służbowego UMG oraz 

zatwierdzenia wyboru oferenta  

6183/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych oraz pokrycie kosztów 

udziału w konferencji dla pracowników 

UM Gdyni w 2008 roku  

6184/08/V/S wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR 

5 sztuk telefonów przemysłowych 

/modemów GSM/GPRS/ o symbolu 

Motorowa g 24 oraz 5 stuk kart SIM z 

uruchomioną usługą transmisji danych 

oraz wyboru oferenta  

6185/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie, montaż i 

remont tablic informacyjnych dla rad 

dzielnic 

6186/08/V/P zakupu domen dla rad dzielnic  

6187/08/V/O zmiany treści zarządzenia prezydenta 

Gdyni nr 5570/08/V/S w sprawie 

zatwierdzenia wyników konkursów dla rad 

dzielnic: „Bezpieczna dzielnica”, „Kultura 

w dzielnicy” oraz „Gdynia po godzinach” 

6188/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu 

prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości, położonej przy ul. 

Warszawskiej, będącej własnością osób 

fizycznych  

6189/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

produkcję  reklam telewizyjnych „Trasa 

Kwiatkowskiego w Gdyni” i „Janka 

Wiśniewskiego w Gdyni” 

6190/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie i druk 

materiałów promocyjno-informacyjnych 

dotyczących Gdyni  

6191/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na nagłośnienie 

podczas konferencji prasowej 

organizowanej na statku „DRAGON” w 

dniu 16 maja 2008 r  

6192/08/V/M akceptacji treści porozumienia zawartego 

pomiędzy gminą Gdyni a znaną polską 
aktorką dotyczącego kampanii reklamowej 

miasta „Mistrzostwa Świata w 

Odpoczywaniu Gdynia 2008” 

6194/08/V/M objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Port Lotniczy 

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

6195/08/V/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 

budynku z tytułu niedostarczenia przez 

gminę lokalu socjalnego byłemu 

lokatorowi uprawnionemu do niego z 

mocy wyroku sądowego  

6196/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie czterech tablic 

informacyjno-reklamowych oraz dwóch 

tablic pamiątkowych w ramach promocji 

projektu pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja siedmiu budynków 

placówek oświatowych na terenie Gdyni, 

nr PL0146 

6197/08/V/M wypłaty odszkodowania właścicielowi 

budynku z tytułu niedostarczenia przez 

gminę lokalu socjalnego byłemu 

lokatorowi uprawnionemu do niego z 

mocy wyroku sądowego  

6198/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania gminy na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w 

Gdyni  

6199/08/V/P wykonania toreb papierowych z logo 

programu „Gdynia bez barier” 

6200/08/V/P prezentacji i promocji gry integracyjnej 

BOCCIA  

6201/08/V/P przyznania nagród Prezydenta Miasta 

Gdyni pracownikom Teatru Muzycznego 

im. Danuty Baduszkowej w Gdyni z 

okazji 50. lecia teatru 

6202/08/V/O przeprowadzenia z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Działki Leśne 

„Warsztatów dla młodzieży w ramach 

Klubu Gier Edukacyjnych” w ramach 

konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po 

godzinach” 

6203/08/V/O upoważnienia pani Ewy Łowkiel – 

wiceprezydenta miasta Gdyni  

6204/08/V/O wyrażenia zgody na przystąpienie do 

rządowego wspierania w latach 2007-2009 

organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w publicznych 

szkołach i placówkach „Monitoring 

wizyjny w szkołach i placówkach” 

6205/08/V/O zatwierdzenia projektu „Dajmy wszystkim 

równe szanse” 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 

6206/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 

2008 

6207/08/V/K zmiany zarządzenia prezydenta miasta 

Gdyni nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w 
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sprawie ustalenia układu wykonawczego 

budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

6208/08/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 

6209/08/V/P wszczęcia postępowania o zamówienie 

ubliczne w trybie  przetargu 

nieograniczonego o wartości do 5.150.000 

EUR na opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót 

budowlanych - rozbudowa monitoringu 

wizyjnego miasta Gdyni 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1.  [112] – 23.04.08.- radny Marcin Horała – w 

sprawie problemów z przekazaniem własności 

nieruchomości zabudowanej przez GSM 

budynkami przy ul. Chylońskiej 99-109 oraz 

Wejherowskiej 50 – odpowiedź 05.05.08. 

2. [113] – 23.04.08.- radny Marcin Horała – w 

sprawie problemu zanieczyszczania przestrzeni 

publicznej psimi odchodami – odpowiedź 
07.05.08. 

3. [114] – 23.04.08.- radny Marcin Horała – w 

sprawie funkcjonowania dawnej orkiestry 

przystoczniowej – odpowiedź 06.05.08. 

4. [[115] – 23.04.08.- radny Marcin Horała – w 

sprawie funkcjonowania punktu zlewu ścieków 

przy przepompowni PEWiK przy ul. 

Kontenerowej  

5. [116] – 23.04.08.- radny Marcin Horała – w 

sprawie dyskusji i wyożeń publicznych 

projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – 

odpowiedź 07.05.08. 

6. [117] – 23.04.08.- radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej 

przy pętli Cisowa-Sibeliusa – odpowiedź 
07.05.08. 

7. [118] – 23.04.08.- radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie wycięcia topoli przy skrzyżowaniu ulic 

Starogardzkiej i Wejherowskiej – odpowiedź 
07.05.08. 

8. [119] – 23.04.08.- radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie sfinansowania naprawy podestu w 

Parku Kilońskim – odpowiedź 08.05.08. 

9. [120] – 23.04.08.- radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie wznowienia postępowania w sprawie 

pozwolenia na przebudowę schodów łączących 

ul. Widok z ul. Sambora – odpowiedź 
07.05.08. 

10. [121] – 23.04.08.- radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie sposobu załatwienia sprawy p. 

B.Jakubowskiej i p. J.Miszewskiej – 

odpowiedź 08.05.08. 

_________________________________________ 
 

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:   

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  21.05., godz. 15.30, s. 105 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  20.05., godz. 

17.00, s. 104 
Komisja Kultury:  

Komisja Oświaty: 21.05., godz. 14.30, s. 105A  

Komisja Rewizyjna:   

Komisja Samorządności Lokalnej i 

Bezpieczeństwa: 20.05., godz. 15.30, s 105; 27.05., godz. 

17.00, s. 105A 

Komisja Sportu i Rekreacji:  20.05., godz. 15.30, s. 105 

Komisja Statutowa:  19.05., godz. 15.30, s. 104 

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  27.05., godz. 

16.00, 105 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

_____________________________________________ 

 

 


