
 1

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 37 

12 września 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 11.09.08, godz. 10.35. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Rewizyjna – 25 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

2. Sprawy bieżące i wniesione. 

3. Omówienie realizacji inwestycji w Gdyni w I 

półroczu 2008 roku, 

Ad. 1 

Ze względu na brak uwag odnośnie protokołu z 

poprzedniego posiedzenia, protokół uznano za przyjęty. 

Ad. 2 

Na początku posiedzenia r. Tadeusz Szemiot 

przypomniał o sprawie wycinki drzew na Oksywiu i 

poprosił o zwołanie komisji poświęconej tylko tej 

kwestii. Zdaniem radnego sprawie tej powinien się 
przyjrzeć audytor zewnętrzny. 

Przewodniczący komisji zauważył,  ze nie zostało jeszcze 

zakończone śledztwo w sprawie wycinki, stąd osoby, 

które składały w śledztwie zeznania, wciąż jeszcze mogą 
być związane tajemnicą. Zdaniem r. Łucyka zwoływanie 

posiedzenia przed zakończeniem śledztwa byłoby 

przedwczesne. Oświadczył, że gdy tylko wiceprez. E. 

Łowkiel będzie mogła udzielić nowych informacji, 

komisja zostanie zwołana. 

Ponieważ r. Szemiot nalegał na przegłosowanie swojej 

propozycji, sformułowano wniosek o zwołanie 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które wyraziłoby opinię 
na temat wycinki drzew na Oksywiu, na II połowę 
sierpnia. 

Wynik głosowania wniosku – 1/0/4. 

Na tym posiedzeniu komisja zamierza się również zająć 
sprawą remontu dachu w SP 48 i prosi o odpowiednie 

informacje. 

Ad. 3 

Na posiedzeniu gościli: wiceprez. M.Stępa i 

przedstawiciele Wydziału Przygotowania Inwestycji oraz 

Wydziału Realizacji Inwestycji.  

P. M.Zaręba z Wydz. Przygotowania Inwestycji omówiła 

w skrócie 44 inwestycje, które obecnie znajdują się na 

różnych etapach przygotowania do realizacji. 6 z nich jest 

przygotowywanych do przetargu, pozostałe są bardziej 

zaawansowane. Inwestycji przygotowywanych jest aż 
tyle, aby móc aplikować o środki unijne na jak 

najszerszym froncie. 

Komisja prosi o przedstawienie informacji o 

przygotowywanych inwestycjach w formie pisemnej. 

P. T.Horiszna z Wydziału Realizacji Inwestycji 

przedstawiła krótką informację na temat zadań 
realizowanych w mieście. Gros wydatków to rozliczanie 

inwestycji już zakończonych (np. Trasa 

Kwiatkowskiego). Planowane do zrealizowania zadania 

powinny w całości wykorzystać preliminowane na te cele 

środki. 

Członkowie komisji zadawali szczegółowe pytania 

odnośnie konkretnych inwestycji. 

Informacja o inwestycjach realizowanych również 
zostanie komisji przedstawiona na piśmie. 

Wiceprez. M.Stępa wyjaśniał kwestie związane z 

planowaniem Trasy Lęborskiej – budowa nie ma szans 

ruszyć przed 2015 rokiem i dopiero wtedy będzie znany 

przebieg trasy.  

Odnośnie pętli autobusowej na osiedlu Sokółka – Hossa 

wystąpiła już o pozwolenie na budowę, przygotowania 

idą w dobrym tempie. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 18 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na najbliższą sesję 
RM, 

2. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 

Gościem komisji była p. Alicja Helbin, zastępca 

skarbnika miasta. Zreferowała ona projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie, kierowany na sierpniową 
sesję Rady. Zwiększenia budżetu są skutkiem wyższych 

dochodów i dotacji, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego.  

Postanowiono przeznaczyć zwiększone kwoty na 

inwestycje – na infrastrukturę w basenie jachtowym. 

Zwiększa się również środki na remonty pustostanów, na 

sportową promocję miasta. 

Komisja prosi o precyzyjniejsze opisywanie 

przedsięwzięć równolegle z podawaniem klasyfikacji 

budżetowej – dotyczy to m.in. działu oświata. 

Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 2 

Przewodniczący zapoznał członków komisji z pismem p. 

K.Gawęckiego w sprawie zmiany nazw ulic w Redłowie. 

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii – 26 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie projektów uchwał. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad. 1. Posiedzenie otworzył powitaniem zebranych 

przewodniczący komisji Marcin Wołek. Obrady 

prowadzone były wspólnie z Komisją Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska RMG. 
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Ad. 2.  

a) Projekt w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni 

nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdyni na rok 2008 zreferował Skarbnik Miasta Gdyni 

Prof. Krzysztof Szałucki. Po przedstawieniu 

proponowanych zmian prof. Szałucki poinformował o 

znalezieniu nowej formuły umożliwiającej gminie 

partycypowanie w remoncie falochronu. Opinia 

pozytywna: głosowanie – 5/0/0. 

b) Projekt w sprawie zmiany statutu Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 08 maja 

1991 r  zreferował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

Mariusz Szpaczyński. Przyjęcie do Związku Gminy 

Szemud wymaga zmian statutowych. 

Opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/0. 

c) Kolejne projekty przedstawiła p. Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel 

- w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska, 

wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 – 2010 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014, dla 

Miasta Gdyni” – projekt na wniosek p. Wiceprezydent 

zostanie zdjęty z porządku obrad sesji z uwagi na brak 

opinii, która nie wpłynęła z urzędu marszałkowskiego 

(urlopy). Ponadto dokument zostanie uzupełniony o 

zgłoszone poprawki. 

- w sprawie zmiany uchwały nr XIV/329/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki 

o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 

ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych – zmiany spowodowane zostały zmianą 
ustawy o systemie oświaty oraz wprowadzeniem 

odnośnego rozporządzenia, a także koniecznością 
ustalenia zasad przekazania środków pochodzących z 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dot. 

przyznania środków Gimnazjum i Liceum Katolickiemu 

w Gdyni-Obłuże). 

Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

- w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 

nr 11 w Gdyni, ul. Bosmańska 26, z proponowaną nazwą 
„Pod kasztanami”, która nawiązuje do najbliższego 

otoczenia (duży ogród z wieloma kasztanowcami). Pani 

Wiceprezydent odpowiadając na troskę o stan drzew, 

wyrażoną przez radnego Rafała Geremka, zapewniła, że 

są one zdrowe i takimi pozostaną.  
Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

d) Projekty w poniższych sprawach zreferował 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak: 

- w sprawie zwolnienia laureatów pierwszych trzech 

miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2008” z opłat 

obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy 

rejestracji działalności gospodarczej; Opinia pozytywna: 

głosowanie – 8/0/0. 

- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 

zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości lub 

ich części. Uchwała będzie stosowana do zbywania 

nieruchomości lub ich części spełniających łącznie 

przesłanki: powierzchnia do 300m², spełniająca wymogi 

prawa  tzw. „dołączenia”, celem poprawienia (może 

poprawić) warunków zagospodarowania. Rozszerzenie 

przedmiotowego upoważnienia przyczyni się do 

uproszczenia procedury sprzedaży drobnych 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz do 

dostosowania zakresu upoważnienia do treści art. 37 ust. 

2 pkt 6 ustawy po gospodarce nieruchomościami. 

Wiceprezydent przedstawił dane obrazujące skalę 

zdarzeń za 2007 r.: grunty dołączone – 15 nieruchomości, 

1 w drodze uchwały RMG, pozostałe poniżej 300m², 

niesamodzielne (średnia powierzchnia ok. 102m²), 

przetargi ograniczone za zgodą RMG – 5. Wnioskodawca 

projektu uchwały oparł się na opinii posła Michała 

Wojtkiewicza, członka Komisji Infrastruktury SRP. 

Przepisy regulują również sprawę pierwszeństwa w 

nabywaniu „resztówek gruntu”. Gmina ma obowiązek 

zbadania i oceny dopuszczalności dołączenia 

nieruchomości. Wiceprezydent przytoczył procedury 

związane ze składaniem protestów do podjętych 

zarządzeń Prezydenta w przedmiotowych sprawach. 

Dotychczasowe działania organu nie zostały zaskarżone. 

Obowiązkiem objęte jest również coroczne składanie 

sprawozdania z wykonania uchwały.  

Opinia pozytywna: głosowanie – 5/0/3 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod 

przebudowę drogi publicznej ul. Płk. Dąbka 

i ul. Bosmańskiej – zatoki autobusowej; Opinia 

pozytywna: głosowanie – 7/0/0. 

- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta 

Gdyni działki Skarbu Państwa zlokalizowanej w pasie 

ulicy Rozewskiej; Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta 

Gdyni działki Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy 

ul. Aluminiowej; Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gdynię – miasto na prawach powiatu 

nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej; Opinia 

pozytywna: głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gdynię – miasto na prawach powiatu 

nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej; Opinia 

pozytywna: głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta 

Gdyni nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. 

Słowackiego; Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. 

Opata Hackiego i Młyńskiej; Opinia pozytywna: 

głosowanie – 7/0/0 

- w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w 

użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni działki 

gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości położonej przy ul. Zbigniewa Herberta 4; 

Opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/0 

- w sprawie zmiany uchwały nr XIV/344/07 Rady Miasta 

Gdyni z 28 listopada 2007 r. w sprawie oddania w trybie 

bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” działek 

gruntu położonych w Gdyni przy ul. Manganowej i 

Rtęciowej; Opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/0 

- w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 

Powstania Styczniowego 19; Opinia pozytywna: 

głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 

Cyprysowej 6; Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni udziałów w użytkowaniu wieczystym 

nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej, 

będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych; 

Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

e) Kolejne projekty zreferował: Wiceprezydent Marek 

Stępa 
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- Prof. Olgierd Wyszomirski (ZKM Gdynia) w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 

Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawarcia umów 

o świadczenie usług przewozowych w zakresie 

komunikacji trolejbusowej i autobusowej w ramach 

gdyńskiej komunikacji miejskiej na okres 8 lat. W 

niniejszej uchwale zsumowane zostały kwoty uchwalone 

przez RMG na sesji majowej 2008 r. oraz dodatkowe 

kwoty niezbędne na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu 

zakontraktowania usług pozostałych. Usługi będą 
realizowane zarówno przez przewoźników komunalnych 

jak i prywatnych, wyłonionych w drodze przetargu. 

Opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/1. 

- Naczelnik BPP Marek Karzyński – w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy 

Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i 

tzw. Wielkiej Roli; Opinia pozytywna: głosowanie – 

8/0/0 

- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi 

Gdyńskiej; Opinia pozytywna: głosowanie – 8/0/0. 

- w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez Marię Jażdżewską dot. uchwały nr 

XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 

Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej; 

Na wątpliwości i uwagi dot. sprawy odpowiadali 

Wiceprezydent Marek Stepa oraz Naczelnik M. 

Karzyński. Opinia pozytywna: głosowanie – 5/0/3. 

- w sprawie skargi z dnia 29 lipca 2008 roku, złożonej 

przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Partyzantów 44, 

na uchwałę nr XVIII/431/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 

26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru 

Plymouth. Wyjaśnień udzielił Naczelnik Marek 

Karzyński, stwierdzając, że składający przedmiotową 
skargę błędnie zinterpretowali zapisy rozporządzenia.  

Opinia pozytywna: głosowanie – 4/0/3. 

3. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 9 września 

2008 r. o godz. 16.00. Na posiedzeniu odbędzie się 
dyskusja m.in.: na temat projektu dot. prac nad budżetem 

MG (wniosek radnego R. Geremka).  

______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 26 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 

sierpnia, 

2. Sprawy bieżące 

3. Podsumowanie sezonu letniego połączone z 

wizytą w marinie. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

1. nr 4.8 – Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – opinia pozytywna – 3/0/0, 

2. nr 4.1. – zmiany w budżecie miasta na rok 2008 

– projekt zreferował skarbnik Miasta. Opinia 

pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 2 

Komisja zapoznała się z pismem Rady Dzielnicy 

Karwiny w sprawie grożącej możliwości zlikwidowania 

boiska wskutek wykupienia gruntu przez dewelopera. 

Komisja prosi wiceprez. B.Stasiaka o informację, czy 

miasto ma plany pozbycia się terenu przy ul. Buraczanej 

10, na którym obecnie znajduje się boisko, i czy 

zagospodarowanie terenów sąsiadujących np. na funkcje 

mieszkaniowe nie utrudni korzystania z boiska. 

Ad. 3 

Kolejna część posiedzenia odbyła się na terenie gdyńskiej 

mariny. Członkowie komisji zwizytowali Gdynię od 

strony morza, a następnie dokonali podsumowania 

mijającego sezonu plażowego i żeglarskiego. Przekazano 

członkom komisji informacje na temat funkcjonowania 

kąpielisk morskich w Gdyni oraz o imprezach 

żeglarskich realizowanych w Gdyni w 2008 roku. 

Kąpieliska funkcjonowały bezpiecznie, nie zanotowano 

żadnych utonięć, interwencji ratowników było ok. 60. 

Nie najlepiej układa się współpraca z policją wodną – jej 

patrole są zdecydowanie zbyt rzadkie, policja nie 

patroluje zatoki wieczorami.  

W Gdyni zorganizowano sporo imprez sportowych i 

żeglarskich, ale z niepokojem należy zauważyć, że 

bardzo spadła aktywność szkoleniowa klubów 

żeglarskich na rzecz organizowania imprez. Komisja 

uznała, że należy zwrócić się do Polskiego Związku 

Żeglarskiego o przeanalizowanie umów wieczystej 

dzierżawy gruntów i budynków użyczonych jachtklubom, 

pod kątem realizacji przez te kluby ich celów statutowych 

(szkoleń żeglarskich). Z klubami nierealizującymi tych 

celów należałoby rozwiązać umowy. 

Następne posiedzenie – 7 października, na hali sportowo-

widowiskowej.  

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 
26 sierpnia: 
 
Komisja spotkała się na posiedzeniu łączonym z Komisją 
Strategii i Polityki Gospodarczej. Posiedzenie 

poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał na 

najbliższą sesję RM. 

Projekty uchwał w sprawach: 

4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008. 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.2 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 

Gdyni z tytułu zawarcia umów o świadczenie 

usług przewozowych w zakresie komunikacji 

trolejbusowej i autobusowej w ramach 

gdyńskiej komunikacji miejskiej na okres 8 lat 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.3 ; 

4.4 ; 
4.5 ; 

4.6 ; 

4.7 ; 
4.8 ; 

4.9 przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 

ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.10 przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic 

Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej; 

opinia pozytywna – 7/0/0 
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4.11 wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez Marię Jażdżewską dot. 

uchwały nr XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, 

rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i 

Sopockiej; 

opinia pozytywna – 6/0/1 

4.12 skargi z dnia 29 lipca 2008 roku, złożonej przez 

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Partyzantów 

44, na uchwałę nr XVIII/431/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon Skweru Plymouth; 

opinia pozytywna – 5/0/2 

4.13 zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” z dnia 08 maja 1991 

r.; 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.14  ; 

4.15 zmiany uchwały nr XIV/329/07 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: 

ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

dla publicznych niesamorządowych i 

niepublicznych (szkoły/placówki 

o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, 

szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 

szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków 

rewalidacyjno – wychowawczych; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.16 zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 

11 w Gdyni, ul. Bosmańska 26; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.17 zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc 

w konkursie „Gdyński Biznesplan 2008” z 

opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta 

Gdyni przy rejestracji działalności 

gospodarczej;  

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.18 upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 

zbywania w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości lub ich części;  

Projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Uchwała w 

swoich wersjach funkcjonuje w mieście od 1992 roku. 

Granicą kompetencji Prezydenta jest wciąż 300 m2. 

Przetargi ograniczone to z kolei kompetencja Rady. 

Ostatnia nowelizacja ustawy usuwa arbitralność oceny 

„zbędności” bądź „niezbedności” dołączanych 

nieruchomości, wprowadzając w to miejsce kryterium 

„mogących poprawić warunki zagospodarowania”. Żadna 

z decyzji dołączeniowych nie została od 16 lat w 

jakimkolwiek trybie zaskarżona ani zakwestionowana, co 

oznacza, że kryteria takich decyzji nie są uznaniowe. 

Kryterium kwalifikujące daną działkę do dołączenia jest 

powierzchniowe (300 m), nie merytoryczne („mogące 

poprawić…”). Uchwała ta jest dostosowaniem naszego 

zapisu do semantycznej korekty ustawy. 

opinia pozytywna – 7/0/1 

4.19 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych 

pod przebudowę drogi publicznej ul. Płk. 

Dąbka i ul. Bosmańskiej – zatoki autobusowej;  

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.20 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta 

Gdyni działki Skarbu Państwa zlokalizowanej 

w pasie ulicy Rozewskiej;  

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.21 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta 

Gdyni działki Skarbu Państwa położonej w 

Gdyni przy ul. Aluminiowej; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.22 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gdynię – miasto na prawach powiatu 

nieruchomości położonej w pasie ulicy 

Jaskółczej; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.23 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gdynię – miasto na prawach powiatu 

nieruchomości położonej w pasie ulicy 

Jaskółczej; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.24 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta 

Gdyni nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. 

Słowackiego 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4.25 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych 

przy ul. Opata Hackiego i Młyńskiej  

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.26 oddania w trybie bezprzetargowym w 

użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny 

Paryskiej w Gdyni działki gruntu w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości położonej przy ul. Zbigniewa 

Herberta 4; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.27 zmiany uchwały nr XIV/344/07 Rady Miasta 

Gdyni z 28 listopada 2007 r. w sprawie oddania 

w trybie bezprzetargowym w użytkowanie 

wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Stoczniowiec” działek gruntu położonych w 

Gdyni przy ul. Manganowej i Rtęciowej; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.28 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości przy 

ul. Powstania Styczniowego 19; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.29 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości przy 

ul. Cyprysowej 6; 

opinia pozytywna – 7/0/0 

4.30 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni udziałów w użytkowaniu 

wieczystym nieruchomości położonych przy ul. 

Chwaszczyńskiej, będących w użytkowaniu 

wieczystym osób prawnych 

opinia pozytywna – 8/0/0 

______________________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 27 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Realizacja budżetu w pierwszej połowie 2008 r.  

2. Informacje. 

3. Terminy kolejnych posiedzeń.  
Ad 1.  

Realizację budżetu omówił Skarbnik Miasta Gdyni 

Krzysztof Szałucki.  

Dochody: 

Realizacja dochodów własnych na poziomie 48,6 %. 

Przyczyn osiągnięcia wskaźnika poniżej 50 % upatruje 

się w spadku dochodów z tytułu podatku PIT, co 
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prawdopodobnie jest następstwem rozwiązań 
systemowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia b.r., tj. 

ulg rodzinnych. Jest to niepokojące z uwagi na fakt, że 

dochody z tytułu podatku stanowią od 3 do 4 % 

dochodów własnych.  

Wydatki: 

Realizacja na poziomie 40,9 %. Zważywszy na fakt, że 

główne wydatki mają miejsce w listopadzie i grudniu, 

obecny stan nie jest niepokojący.  

Wydatki majątkowe 31,7 % - wynik nieco lepszy niż w 

ubiegłym roku (30 %), choć wciąż niezadowalający.  

Przychody i rozchody: 

Miasta na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.  

W związku z pytaniem Przewodniczącego M. Łucyka, 

dotyczącym konsekwencji związanych ze zmianą kursu 

EURO, Skarbnik uspokoił, iż jest to kwestia rozliczeń 
prowadzonych jedynie w zakresie banku. Miasto z tego 

tytułu nie poniesie strat.  

Podsumowując Skarbnik stwierdził, iż w strukturze 

budżetu zachowane jest dotychczasowe status quo. 

Jedyne, co niepokoi, to sprawa mniejszych dochodów z 

tytułu podatku PIT.  

Przewodniczący M. Łucyk zapowiedział, iż przedmiotem 

kolejnych posiedzeń będą prezentacje   Wiceprezydentów  

nt. realizacji budżetu w poszczególnych pionach.  

Ad 2.  

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z informacją 
uzyskaną od Wiceprezydent E. Łowkiel, sprawa wycinki 

drzew na Oksywiu jest w toku. Jak na razie nie ma 

nowych informacji w przedmiotowej sprawie.  

Sprawa remontu dachu w Zespole Szkół Nr 15: stosowna 

informacja na piśmie zostanie dostarczona członkom 

Komisji.  

Ad 3.  

Termin kolejnego posiedzenia: 9 września b.r.; godz. 18.  

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 27 sierpnia: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 

Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian budżetu na rok 2008. 

2. Informacja o inicjatywie Info-Eko. 

Ad. 1 

Projekt przedstawił Skarbnik Miasta. Komisja 

zaopiniowała projekt wraz z autopoprawką pozytywnie – 

13/0/0 

Ad 2 

Inicjatywę przedstawił przewodniczący RM. Info-Eko 

pozwala pozyskiwać środki na przedsięwzięcia 

ekologiczne. Prowadzone są odpowiednie strony 

internetowe. Przewodniczący zaproponowął, aby 

zwłaszcza branżowe komisje, Komisja Strategii oraz 

Komisja Gospodarki Komunalnej, bliżej zapoznały się z 

ofertą i podjęły wspólne działania.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-08-26: 

 

7317/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście 

w Gdyni, rejon Mola Rybackiego 

7318/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/256/UI/78/W/2007 z dnia 23.03.2007 r. 

na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne 

wydzielenie nieruchomości przeznaczonych 

pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i 

budowę ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego” 

7319/08/V/U przekazywania opłat w celu uzyskania 

odpisu ksiąg wieczystych dla potrzeb 

wykonania geodezyjnego podziału 

nieruchomości pod drogę ul. Krzemowej w 

ramach zadania pn.: „Budowa odcinka 

drogowego łączącego ulice Chwaszczyńską 
ze Starochwaszczyńską” 

7320/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6903/08/V/U 

dotyczącego udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.0000 EUR na aktualizację 
oświetlenia ul. Frezerów 

7321/08/V/O rozdysponowania środków na realizację 
programu „Szkół Otwartych” 

7322/08/V/O ustalenia terminu składania wniosków o 

przyznanie pomocy finansowej na zakup 

podręczników dla dzieci rozpoczynających 

obowiązkowe roczne przygotowanie, naukę 
w klasach I-III szkoły podstawowej lub 

klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia 

7323/08/V/O upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Gdyni do zamówienia 

w Mennicy Polskiej S.A. pieczęci 

urzędowych 

7324/08/V/O upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Gdyni do zamówienia w 

Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych 

7325/08/V/R akceptacji aneksu Nr 1/2008 do umowy 

najmu z dnia 01.10.2007r. na wynajęcie 

nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego 

Domu Dziecka nr 5 na terenie Gdyni 

7326/08/V/R upoważnienia do podpisania aneksu Nr 

2/2008 do umowy nr SOO/1255/01/PB na 

finansowanie kosztów działalności warsztatu 

terapii zajęciowej 

7327/08/V/S wyrażenia zgody na zakup zestawu 

kryptograficznego dla Straży Miejskiej 

7328/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008r. 

7329/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Swarzewskiej 60 w Gdyni 

7330/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 

Swarzewskiej 60 w Gdyni 

7331/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7332/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7333/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7334/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy Al.Marsz. Piłsudskiego 50 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7335/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Gdyni, 
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położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - 

przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze 

przetargu ustnego, nieograniczonego oraz 

ustalenia wywoławczej stawki czynszu 

dzierżawnego i warunków dzierżawy 

7336/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Korzennej, 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7337/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7338/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy ul. Hallera przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

7339/08/V/M zmiany treści umowy dzierżawy nr 81/77 

przedmiotem której jest nieruchomość 
położona w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

7340/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 

kupna nakładów poniesionych na 

wybudowanie tymczasowego pawilonu 

handlowego o powierzchni 9,6 m² 

zlokalizowanego na placu targowym – (baks 

nr 223 ) 

7341/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego, do 

kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi 

wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu 

Miasta Gdyni, dla których upłynął czas 

przechowywania 

7342/08/V/P produkcji spotu telewizyjnego pt. 

„Maksymiuk i Sinfonietta Cracovia”, który 

będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej 

7343/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Pomorskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych 

7344/08/V/O utworzenia zespołu do spraw 

monitorowania i prowadzenia 

sprawozdawczości z realizacji programu 

poprawy stanu sanitarnego rzeki Kaczej 

7345/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na 

wycenę nieruchomości 

7346/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 

303/42 na km 41, przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód a docelowo pod 

drogę publiczną 
7347/08/V/S dostawy naturalnej wody źródlanej , 

mineralnej  do 14 000 EUR oraz wyboru  

oferenta 

7348/08/V/R zlecenia wykonania opracowania pn. 

„Charakterystyka lokalnego rynku pracy – 

analiza stanu zatrudnienia i potrzeb 

kadrowych przemysłu stoczniowego” 

7349/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37  jako 

działki nr: 304/3, 304/4, 304/5 

przeznaczonych pod budowę sieci 

wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

7350/08/V/R zawarcia umowy z Chrześcijańskim 

Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział 

Gdynia na przyjęcie do realizacji zadania: 

„Prowadzenie schroniska dla osób 

bezdomnych uzależnionych od alkoholu 

wraz z terapią uzależnienia tych osób” 

7351/08/V/R zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem 

GAUDIUM VITAE, na przyjęcie do 

realizacji zadania: wspieranie samotnych 

matek i rodzin ubogich 

7352/08/V/R zawarcia umowy z Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd 

Wojewódzki w Gdańsku, na przyjęcie do 

realizacji zadania: „Wspieranie ubogich 

mieszkańców Gdyni” 

7353/08/V/U zmiany zarządzenia nr 7100/08/V/U 

dotyczącego akceptacji zmiany treści umowy 

nr KB/224/UP/50/W/2008 na wykonanie: 

„Projektu budowlanego i wykonawczego 

budowy 3 zespołów pawilonów handlowo-

gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. 

Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą  
infrastrukturą techniczną i  sanitariatami” 

7354/08/V/U zmiany zarządzenia nr 6966/08/V/U 

dotyczącego wszczęcia postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 

EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci 

trakcyjnej trolejbusowej  wraz z budową 
oświetlenia ulicznego w Gdyni i  w  

Sopocie” 

7355/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie metalowych znaczków 

okolicznościowych z okazji 33 Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

7356/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie znaczków okolicznościowych 

typu „button” i parasoli z okazji 33 Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

7357/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie projektu oraz druk 350 sztuk 

plakatu informującego o bezpłatnym 

szkoleniu z pozyskiwania dotacji UE 

7358/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdyni-Zachód /D. Domańska/ 

7359/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM 

Gdyni w 2008 roku 

7360/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na monitoring mediów w 

Internecie dotyczący działalności UM 

Gdyni i wydarzeń w mieście 

7361/08/V/K ulokowania wolnych środków 

budżetowych w kwocie 30.000.000 zł na 

rachunku lokaty terminowej 

7362/08/V/K zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K z 

07.09.2004 r. w sprawie ustalenia zasad 

/polityki/ rachunkowości w UM Gdyni 
7363/08/V/P organizacji VI Pomorskiego Zlotu 

Przewodników 

7364/08/V/P zorganizowania promocji książki 

Andrzeja Kołodzieja pt. „Gdyńscy 
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Komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni 

Gdynia” w dniu 31 sierpnia 2008 r. w 

Muzeum Miasta Gdyni 

7365/08/V/P powołania dyrektora Teatru 

Miejskiego im. Witolda Gombrowicza 

w Gdyni 

7366/08/V/P rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

przyznanie dotacji podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania 

dotyczącego prowadzenia wczesnej 

interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, 

mieszkańców Gdyni 

7367/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie zaproszeń na uroczystość 
wręczenia „Medali Promemoria” 

7368/08/V/U akceptacji roszczenia finansowego z 

tytułu odstąpienia od umowy nr 

KB/766/UI/303/2007 z 07.12.2007 r. 

7369/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego 

pokonkursowego – w trybie zamówienia 

z wolnej ręki na opracowanie 

wielobranżowej koncepcji i 

wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budynku UM 

Gdyni z parkingiem podziemnym i 

terenami zielonymi w rejonie Skweru 

Plymouth 

7370/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 

dodatkowych związanych z inwestycją 
pn. „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Gdyni przy ul. 

Spokojnej” 

7371/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji 

nadzoru inwestorskiego nad usunięciem 

uszkodzeń na Trasie Kwiatkowskiego 

powstałych w wyniku wypadku 

losowego 

7372/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na 

wykonanie oceny konieczności 

zastosowania sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu Chylońska – Wiejska w 

Gdyni i upoważnienia do podpisania 

umowy w tej sprawie 

7373/08/V/U akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 

KB/727/UI/284/W/2007  na wykonanie 

aktualizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej parkingu przy ul. 

Orłowskiej 

7374/08/V/U unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

inwentaryzacji zieleni dla 

zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni 

i Sopocie  

7375/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

inwentaryzacji zieleni dla 

zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni 

i Sopocie” 

7376/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb 

płóciennych z logo 

7377/08/V/O przyznania dotacji podmiotowi 

prowadzącemu działalność pożytku 

publicznego na realizację zadania: 

„Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna 

w warunkach domowych dla przewlekle 

chorych na SM 

7378/08/V/O dofinansowania dla Zespołu Szkół 

Chłodniczych i Elektronicznych w 

Gdyni kosztów organizacji spływów 

kajakowych w Hiszpanii oraz rzeką 
Angarą i Pregołą w Obwodzie 

Kaliningradzkim 

7379/08/V/U akceptacji treści aneksu umowy 

KB/337/UI/57/W/08 na wykonanie 

robót na zadaniu: "Przebudowa części 

dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. 

Jowisza 60" 

 

2008-08-27: 

 

7380/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na 

rok 2008 

7381/08/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 

7382/08/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 

7383/08/V/M zmiany umowy dzierżawy z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni 

7384/08/V/M zmiany umowy dzierżawy z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni 

7385/08/V/M zmiany umowy dzierżawy z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdyni 

 

2008-08-29: 

 

7386/08/V/U akceptacji treści aneksu nr 1 

KB/170/UP/42/W/2007 na opracowanie 

dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia: 
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"Budowa Ścieżek rowerowych w 

Gdyniw ramach projektu "Rozweój 

komunikacji rowerowej Aglomeracji 

Trójmiejskiej w latach 2007- 2013"" 

7387/08/V/U akceptacji treści aneksu nr 2 

KB/767/UP/304/W/2007 na 

opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia: 

"Budowa Ścieżek rowerowych w 

Gdyniw ramach projektu "Rozweój 

komunikacji rowerowej Aglomeracji 

Trójmiejskiej w latach 2007- 2013"" 

7388/08/V/U akceptacji treści aneksu nr 4 

KB/33/UP/7/W/2007 na opracowanie 

dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia:Przebudowa 

skrzyżowań w ramach budowy 

zintegrowanego systemu zarządzania 

ruchem w Gdyni" 

 

2008-09-02: 

 

7389/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia Oksywie festynu 

folklorystycznego 

7390/08/V/P dostawy akumulatorów żelowych do 

syren alarmowych 

7391/08/V/S prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu 

Cywilnego 

7392/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni 

7393/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7394/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7395/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7396/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7397/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7398/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7399/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7400/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7401/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7402/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7403/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7404/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7405/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7406/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7407/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 

egzekucyjnego 

7408/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz  

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia 

– Zachód 

7409/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezbędnych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo 

przeznaczonych pod drogi publiczne 

7410/08/V/M ustalenia ceny, wykazu oraz 

warunków przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w 

Gdyni ul. Powstania Wielkopolskiego 

przeznaczonej do sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

7411/08/V/M zawarcia aneksu do umowy dzierżawy 

nr TG/449/92 na box nr 403 o 

powierzchni 9,0 m² zlokalizowany na 

hali w obrębie placu targowego 

7412/08/V/M ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu 

lokalu użytkowego –garażu, 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonego przy ul. Zamenhofa 

2 -8 przeznaczonego do sprzedaży na 

rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

7413/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie lokalu użytkowego –

garażu numer 3 na gruncie stanowiącym 

własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 

Żeromskiego na działce oznaczonej na 

karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-

obręb Gdynia nr 1125/231 

7414/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie lokalu użytkowego –

garażu numer 4 na gruncie stanowiącym 
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własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 

Żeromskiego na działce oznaczonej na 

karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-

obręb Gdynia nr 1125/231 

7415/08/V/M zmiany zarządzenia nr 7148/08/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 

sierpnia 2008 roku 

7416/08/V/M uchylenia zarządzeń dotyczących 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na 

wybudowanie  lokali użytkowych – 

garaży nr 3 i 4 na gruncie stanowiącym 

własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 

Żeromskiego na działce oznaczonej na 

karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-

obręb Gdynia nr 1125/231 

7417/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 

przy ul.  Żelaznej 20 w Gdyni. 

7418/08/V/R akceptacji aneksu Nr 6/2008 do 

umowy KB/28/MOPS/2006 z dnia 

27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej na terenie 

Gdyni 

7419/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

7420/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EURO na opracowanie analizy 

ekonomiczno-finansowej i koncepcji 

projektu „Budowa wielofunkcyjnego 

Centrum Kultury w Gdyni” 

7421/08/V/M akceptacji zmiany treści umowy nr 

SK/1179/MG/309-W/2008 na 

opracowanie szczegółowej koncepcji 

szlaku kulinarnego w Gdyni oraz jego 

realizację 
7422/08/V/U poprawy omyłki pisarskiej w 

zarządzeniu nr 6181/08/V/U 

dotyczącego 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” 

7423/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do kwoty 14000 EUR Fundacji 

„Rokor 1” na obsługę akcji „Sprzątanie 

Gdyni 2008” 

7424/08/V/O wyrażenia zgody na dofinansowanie 

zadania „Wystawki jesień 2008 - 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych” 

dla Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” i 

upoważnienia do podpisania umowy o 

dotację celową 
7425/08/V/S wyrażenia zgody na zakup druków 

ścisłego zarachowania dot. transportu 

drogowego w 2008 r. wraz z kosztami 

przesyłki o wartości do 14000 EUR 

7426/08/V/U zamówienia opracowania redakcji 

naukowej drugiej części referatów do 

wydawnictwa pokonferencyjnego 

z konferencji „Modernizm w Europie – 

modernizm w Gdyni. Architektura lat 

międzywojennych i jej ochrona.” 

7427/08/V/U zamówienia recenzji wydawnictwa 

pokonferencyjnego z konferencji 

„Modernizm w Europie – modernizm 

w Gdyni. Architektura lat 

międzywojennych i jej ochrona” 

7428/08/V/U zamówienia recenzji wydawnictwa 

pokonferencyjnego z konferencji 

„Modernizm w Europie – modernizm 

w Gdyni. Architektura lat 

międzywojennych i jej ochrona” 

7429/08/V/S zwiększenia środków finansowych na 

rozliczenie dostarczanych mediów do 

lokali podległych UMG 

7430/08/V/S przeprowadzenia przetargu 

ofertowego na najem powierzchni w 

budynku UMG z przeznaczeniem na 

ustawienie bankomatu 

7431/08/V/S wyrażenia zgody na zlecenie usługi 

wykonania 197 grafik dla potrzeb USC 

oraz ich oprawy oraz akceptacji wyboru 

oferentów  do 14 000 EUR 

7432/08/V/O zakupu nagród dla laureatów XI 

Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno 

– Literackiego o Zbrodni Katyńskiej 

7433/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6675/08/V/P 

dotyczącego napraw monitoringu 

wizyjnego w dzielnicach Gdyni 

7434/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6487/08/V/P z 

dnia 10.06.2008 r. w sprawie 

konserwacji, serwisu i  napraw 

monitoringu wizyjnego w dzielnicach 

Gdyni 

7435/08/V/P zlecenia, do kwoty 14 tysięcy EUR, 

wykonania modernizacji 100  flag 

okolicznościowych na Festiwal Polskich 

Filmów Fabularnych  na słupy 

oświetleniowe przy ul. Świętojańskiej 

7436/08/V/P dokonania zmian w Umowie Nr 

KB/116/PON/17/W/2006 zawartej dnia 

01.03.2006r. pomiędzy Gminą Miasta 

Gdynia a Polskim Towarzystwem 

Laryngektomowanych Pomorski 

Oddział Rejonowy w Gdańsku 

7437/08/V/P dokonania zmian w zarządzeniu Nr 

7212/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 

dnia   07 sierpnia 2008 r., w sprawie 

współfinansowania filmu, promującego 

aktywny  wypoczynek osób 

niepełnosprawnych, realizowanego 

przez AJM STUDIO Andrzej 

Mielczarek 

7438/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup sprzętu komputerowego dla 

Wydziału Spraw Społecznych 
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7439/08/V/R zawarcia aneksu do umowy 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” 

7440/08/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR  na przygotowanie analiz i 

dokumentów dla projektu pn.: „Rozwój 

proekologicznego transportu 

publicznego na Obszarze 

Metropolitarnym Trójmiasta” 

7441/08/V/M wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego do 5 150 000 

EUR na wykonanie remontu budynków 

i pomieszczeń – Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 

ul.Żwirki i Wigury 14 

7442/08/V/M akceptacji aneksu do umowy nr 

KB/555/MB/22/W/2007 z dnia 

31.07.2007 na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji zadania: 

kompleksowa termomodernizacja trzech 

placówek oświatowych – Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół 

Hotelarsko-Gastronomicznych wraz z 

Zespołem Szkół Usługowych i Szkoła 

Podstawowa nr 40 w Gdyni 

7443/08/V/M ustanowienia dozoru budynku 

mieszkalnego przy ul.Chylońskiej 171C 

w Gdyni. 

7444/08/V/M wykonania robót drogowych wraz z 

uporządkowaniem terenu pomiędzy 

budynkami mieszkalnymi przy 

ul.Górnej 9-11 i 15 w Gdyni 

7445/08/V/M wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego do 206 000 

EUR w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na 

„Przebudowę budynku przy ul.Grabowo 

2/ Morska 89 w Gdyni 

7446/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na wykonanie ekspertyzy 

technicznej budynku przy ul.Armii 

Krajowej 44 w Gdyni 
7447/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na dostawę i montaż zestawu 

dwóch kontenerów jako pomieszczenie dla 

kotów w Schronisku dla bezdomnych 

zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul.Małokacka 

3a. 

7448/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na roboty rozbiórkowe i 

przyłącza sanitarne do pomieszczenia dla 

kotów dla Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul.Małokacka 

3a 

7449/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EUR na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej pawilonów 

handlowo-usługowych zlokalizowanych 

przy Al. Jana Pawła II w Gdyni 

7450/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/355/UP/96/W2008 z dnia 

15.05.2008r. na opracowanie: 

„Wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę 
Parku Rady Europy – Centrum Kultury 

w Gdyni” 

7451/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14 000 EUR na 

rozbudowę sygnalizacji świetlnej i 

zmianę programu sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ul.Morskiej z 

ul.Chylońską w Gdyni i upoważnienia 

do podpisania umowy w tej sprawie 

7452/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 

jako działka nr 187/131 przeznaczonej 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia 

– Zachód. 

7453/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 

jako działka nr 187/135 przeznaczonej 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia 

– Zachód 

7454/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 

jako działka nr 308/8 i 308/9 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia – Zachód 

7455/08/V/M wyrażenia zgody na wymianę zamka 

w drzwiach do Kancelarii Tajnej Urzędu 

Miasta 

7456/08/V/M Regulaminu Nagród Prezydenta 

Miasta Gdyni dla pracowników 

gdyńskiej służby zdrowia na 2008 rok. 

7457/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację pobytu w Gdyni 

przedstawicieli administracji 

norweskiego okręgu Normand. 

7458/08/V/P wyboru w trybie zamówienia z wolnej 

ręki współorganizatora wystawy Nowe 

Ikony Design 

7459/08/V/P organizacji wyjazdu gdyńskiej 

delegacji na uroczystości jubileuszowe z 

okazji 69 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej 

 

2008-09-03: 
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7460/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na współorganizację 
wystawy Nowe Ikony Designu dla 

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [159] – 27.08.2008. – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie wydawania opinii przez Wydział 

Urbanistyki dla RSM im. Komuny Paryskiej – 

odpowiedź 09.08.08. 

2. [160] – 27.08.2008. – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie planu budowy boisk w miejscu 

gruzowiska przy ul. Płka Dąbka. 

3. [161] – 27.08.2008. – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie wyjaśnienia zasad pobierania 

dziennej opłaty targowej poza wyznaczonymi 

targowiskami – odpowiedź 05.09.08. 

4. [162] – 27.08.2008. – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie prośby mieszkańców ul. Kcyńskiej 

10 w sprawie przycięcia topoli – odpowiedź 
08.09.08. 

5. [163] – 27.08.2008. – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie zainstalowania sygnalizacji 

świetlnej na ul. Hutniczej przy przystanku 

MEGA. 

6. [164] – 27.08.2008. – radny Marcin Horała – w 

sprawie zaznajomienia mieszkańców z 

postanowieniami regulaminu utrzymania 

porządku i czystości na terenie miasta Gdyni – 

odpowiedź 08.09.08. 

7. [165] – 27.08.2008. – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie uporzadkowania terenu placu przy 

ul. Nowogródzkiej i Pomorskiej. 

8. [166] – 27.08.2008. – radny Mariusz Bzdęga – 

w sprawie zasad użytkowania obiektów GOSiR 

przez gdyńskie kluby sportowe. 

_________________________________________ 
 

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:       

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:   

Komisja Oświaty:     

Komisja Rewizyjna:   12.11., godz. 17.00 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:  07.10., godz. 15.30, wyjazd  

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.09., godz. 

16.00  

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny  17.09., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


