
 1

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 41 

07 listopada 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 06.11.08, godz. 13.30. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Statutowa – 13 
października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM, 

3. Zmiany nazw ulic w Gdyni 

4. Nowe oznakowanie ulic (tabliczki z nazwami), 

5. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu. 

Ad. 2 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie miasta na rok 2008. Projekt z autopoprawką 
zreferowała p. A.Helbin. Zmiany budżetu są głównie 

efektem rozliczeń po zakończeniu inwestycji. 

Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 3 

Członkowie komisji zapoznali się z korespondencją na 

temat patronów ulic – Rzymowskiego i Berlinga. Są to 

postacie kontrowersyjne, niejednoznacznie oceniane 

przez historyków. Uznano, że niecelowe byłoby 

zasięganie opinii kolejnych ekspertów: każdy z radnych 

musi sam podjąć decyzję, czy nazwy zmieniać, czy nie. 

Postanowiono wrócić do tematu jeszcze w bieżącym 

roku. 

Ad. 4  

W dzielnicy Chwarzno-Wiczlino ma ruszyć „pilotażowy” 

projekt umieszczania dodatkowych tablic z krótką 
informacją o patronie danej ulicy. Taka tablica byłaby 

montowana pod dotychczasową tabliczką z nazwą. Jeśli 
pilotaż się powiedzie, analogiczne oznakowanie będzie 

mogło zostać wprowadzone w całym mieście. 

Komisja prosi wiceprez. B.Stasiaka, aby zlecił Zarządowi 

Dróg i Zieleni przygotowanie zasad wykonywania i 

ustawiania takich tablic. 

Ad. 5 

30 listopada upływa termin zgłaszania kandydatur do 

Medalu im. E.Kwiatkowskiego, po tym czasie podjęta 

również zostanie dyskusja w sprawie kandydatur do 

honorowego obywatelstwa.  

_________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 15 października: 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 
22.10.2008 r.: druk 4.1, 4.4, 4.5, 4.6. 

5. Sytuacja w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 

w placówkach opiekuńczych dla dzieci – 

ośrodkach nadzorowanych przez MOPS 

6. Wolne wnioski. 

7. Korespondencja. 

8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 

Ad. 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych osób 

przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski. 

Ad. 2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie po 

wprowadzeniu następujących zmian: na wniosek radnego 

Bartosza Bartoszewicza przyjęcie protokołu nastąpi po 

zaopiniowaniu projektów uchwał, a w punkcie dot. SOW 

członkowie rady omówią zestaw pytań kierowanych do 

Wiceprezydenta Michała Gucia.  

Ad. 3.  

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Gdyni omówił prof. Krzysztof Szałucki 

Skarbnik Miasta Gdyni. Zwrócił uwagę na zapisy 

dot. zmniejszenia wydatków budżetu Miasta, 

spowodowane komplikacjami realizacji inwestycji 

na etapie przygotowywania dokumentacji 

projektowych, przesunięcia terminów pozyskiwania 

środków unijnych oraz wyników przetargów. Kwoty 

zasilą inne zadania oraz zaspokoją zaciągnięte 

wcześniej zobowiązania. Zgodnie z informacją p. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Teresy Horiszny 

zadania, które w bieżącym roku „wypadły”, będą 
realizowane w roku przyszłym. Radny Jerzy Miotke 

wywołał dyskusje, stwierdzając, że nie akceptuje 

sytuacji, w której rezygnuje się z kluczowych 

inwestycji z powodów organizacyjno – prawnych. 

Uważa, że reakcje na zagrożenia związane z 

upadaniem inwestycji są zbyt powolne. W 

momencie zagrożenia zadania powinno się środki 

kierować na wcześniej przygotowane zadanie z 

priorytetowej listy inwestycyjnej. Radny Rafał 

Geremek uważa, że członkowie rady powinni 

otrzymać zestawienie przyczyn niewykonania 

zdjętych inwestycji. Słabe wykonanie inwestycji 

miejskich wynika z braków kadrowych (specjaliści) 

oraz zawiłych i długotrwałych procedur. 

Dodatkowych wyjaśnień dot. przygotowań 

dokumentacji inwestycyjnych udzieliła p. Naczelnik 

Wydziału Inwestycji Teresa Horiszna, informując 



2 

 

m.in. o rozszerzeniu rzeczowym i finansowym 

projektu modernizacji ul. Bosmańskiej. Radny R. 

Geremek poprosił o pisemną informację o wynikach 

przeprowadzonych przetargów. Opinia komisji w 

sprawie projektu uchwały: głosowanie – 3/3/1. 

2. Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni. 

Wymóg opracowania programu wynika z ustawy 

Prawo ochrony środowiska, obligująca 12 dużych 

miast w Polsce do sporządzenia dokumentu. 

Prawdopodobnie Gdynia jest pierwszym miastem, 

która przyjmie gotowy program. Celem programów 

jest dostosowanie poziomu hałasu do wartości 

dopuszczalnych, przy czym normy dla Śródmieścia i 

pozostałych stref są różne. Dokument analizuje 

przede wszystkim przekroczenia emisji hałasu 

generowanego przez transport drogowy, kolejowy 

oraz przemysł. W celu ograniczenia hałasu mogą 
być kierowane wnioski do zarządców i 

przedsiębiorców (np.: nakaz ustawienia ekranów 

akustycznych). Dokument rodzi konsekwencje dla 

planowania przestrzennego: planiści i inwestorzy 

będą musieli liczyć się z uwarunkowaniami 

programu. Opinia pozytywna: głosowanie – 7/0/0. 

3. Następnie pani Wiceprezydent zaprezentowała 

projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości i 

zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku 

„Niezapominajka” w Gdyni – opinia pozytywna: 

głosowanie 7/0/0 oraz w sprawie wysokości i zasad 

ustalania opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta 

Gdynia w 2009 r. – opinia pozytywna: głosowanie – 

7/0/0. 

Ad. 4. Z powodu absencji zaproszonego na 

posiedzenie Wiceprezydenta Michała Gucia 

odstąpiono od omawiania sytuacji w placówkach 

opiekuńczych nad dziećmi nadzorowanymi przez 

MOPS. Sformułowane w tej sprawie pytania zostaną 
przekazane panu Wiceprezydentowi z prośbą o 

pisemna odpowiedź. Pani Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel poinformowała, że w sprawie możliwości 

zmiany podporządkowania Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia i wydzielenia ze struktur MOPS 

pod służbę zdrowia, trwają rozmowy. Problemem 

zajmuje się p. Naczelnik Wydziału Zdrowia Teresa 

Marzejon. Członkowie komisji wysłuchali treść 
pisma skierowanego do Przewodniczącego komisji 

przez p. Justynę Zalewską-Klóskę – superwizora 

ośrodka, w sprawie problemów w SOW w Gdyni. 

Kolejny termin spotkania w sprawie sytuacji w 

placówkach opiekuńczych zostanie ustalony po sesji 

rady w porozumieniu z p. Wiceprezydentem M. 

Guciem.  

Ad. 5 Protokół z posiedzenia w dniu 8 października 

2008 r. został przyjęty stosunkiem głosów: 5/0/1. 

Ad. 6. Przewodniczący zachęcał członków komisji 

do odwiedzenia strony internetowej 

www.dzieckokrzywdzone.pl i zapoznanie się m.in. z 

artykułem „Wiktymizacja wychowanków domów 

dziecka – raport z badań”. Badaniu wykonano na 

reprezentatywnej, ogólnopolskiej poddano 39 

domów dziecka. Respondentami było 495 

wychowanków w wieku 15-18 lat. Miej więcej co 

dziesiąty wychowanek, doświadczył w ostatnim 

roku jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, a 

gwałtu lub współżycia pod przymusem 8% 

badanych, 3% więcej niż raz. Zdecydowana 

większość ofiar wskazała, iż sprawcą była osoba 

znajoma mniej więcej w podobnym wieku. 

Współżycie z osobą dorosłą do 15 roku  życia 

deklaruje co dziesiąty badany. 12% z nich miało 

wtedy mniej niż 7 lat.    

Ad.7. Brak korespondencji wchodzącej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 21 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie projektów uchwał kierowanych na 

Sesję RMG.  

2. Projekt uchwały w spr. Regulaminu Rady 

Miasta Gdyni.  

3. Wolne wnioski.  

      4.  Sprawy wniesione. 

      5. Ustalenie terminów kolejnych posiedzeń. 
W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Gdyni 

Krzysztof Szałucki, Wiceprezydent Marek Stępa, 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak, Dyrektor Biura 

Planowania Przestrzennego Marek Karzyński.  

Ad 1.  

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad  RMG. 

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

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Omawiając proponowane zmiany pan K. Szałucki 

wskazał na trzy zasadnicze obszary działań Miasta, w 

których planuje się zmniejszenia kwot budżetowych: 

budowa systemu monitoringu wizyjnego (przeniesienie 

na kolejny rok), odstąpienie Biura Planowania 

Przestrzennego od zatrudnienia nowych pracowników, 

zmniejszenie wydatków na inwestycje.  

Odnosząc się do kwestii zmniejszeń wnioskowanych 

przez Wydział Inwestycji, Skarbnik wskazał na takie 

przyczyny jak rozszerzenie zakresu prac w trakcie 

procesu projektowania przebudowy ulic, zmiany w 

terminach realizacji wniosków o środki UE.  

Skarbnik omówił propozycje skierowania uzyskanych w 

wyniku zmniejszeń  środków na inne cele, w tym na 

realizację zaplecza socjalnego dla kierowców, monitoring 

plaży miejskiej, prowadzenie schroniska dla osób 

nietrzeźwych, dodatkowe prace remontowe w 

placówkach oświatowych, wyposażenie Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej.  

Skarbnik poinformował o zaplanowanym zmniejszeniu w 

zakresie zasilania kredytowego.  

Pan Szałucki omówił też szczegółowo pozostałe zmiany, 

tj. zwiększenia dochodów, zmiany w strukturze budżetu, 

przesunięcia celowe środków.  

Do kwestii zmniejszeń w zakresie inwestycji odniósł się 
Wiceprezydent M. Stępa. Na etapie tworzenia budżetu 

jego autorzy mieli informacje o planowanym 

rozstrzygnięciu konkursów grantowych na pomoc (40 

mln. zł. dofinansowania) w zakresie realizacji dróg 

wojewódzkich w roku bieżącym. Obecne informacje 

mówią o rozstrzygnięciu konkursów w lutym przyszłego 

roku.  

Zmniejszenie odnośnie ulicy Bosmańskiej: w toku prac 

projektowych, w wyniku uzyskania warunków od 

poszczególnych instytucji stwierdzono, że zakres prac 

musi być znacznie zwiększony. Okazało się, że wszystkie 

instalacje na długości całej ulicy są wyeksploatowane. 

Tym samym rozszerzył się zakres prac projektowych. W 
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budżecie 2008 pozostaną środki na uruchomienie 

przetargów.  

Wiceprezydent zwrócił uwagę na możliwość zdjęcia 

środków z kont inwestycji Trasa Kwiatkowskiego i ul. 

Janka Wiśniewskiego.  

W związku z pytaniem radnego Ireneusza Bekisza o 

termin wykonania dokumentacji związanej z ulicą 
Oliwkową, Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, że 

dokumentacja będzie zlecona do wykonania w roku 

bieżącym.  

Z kolei na pytanie radnego I. Bekisza o ulicę 
Szturmanów, Wiceprezydent odpowiedział, iż trwa 

procedura przetargowa.  

Radny Bogdan Krzyżankowski nawiązał do sprawy ulicy 

Bosmańskiej stwierdzając, iż zużycie struktury 

podziemnej nie następuje skokowo, wobec czego 

należało sprawdzić jej stan na etapie przygotowań do 

realizacji inwestycji.  

Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż  wszystko 

zostało sprawdzone w zakresie infrastruktury miejskiej 

jeszcze na etapie projektowania. Wiceprezydent 

podkreślił, że pozostałe elementy infrastruktury są w 

zarządzie PWiK oraz podmiotów, które nie są 
instytucjami komunalnymi (Energa, Telekomunikacja, 

Marynarka Wojenna). Wszystkie te podmioty 

przedstawiły listę wymaganych do spełnienia warunków. 

Stwierdzono szereg kolizji pomiędzy poszczególnymi 

sieciami, co musi być rozwiązane na etapie 

projektowania. 

Pan Stępa zwrócił uwagę, iż ulica Bosmańska jest główną 
osią drogową Oksywia, mającą „pod sobą” wiązkę 
infrastruktury technicznej.  

Radny B. Krzyżanowski stwierdził, iż podtrzymuje swoją 
opinię, że tego rodzaju badania (dot. stanu infrastruktury) 

winny być zrealizowane wcześniej. 

Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, iż badania 

realizowane są na etapie projektowania. Zwłoka wynikała 

też z trudności z pozyskaniem projektanta, który takie 

badania przeprowadza.  

W związku z pytaniem radnego B. Krzyżankowskiego o 

inne, nie wymienione przez Wiceprezydenta trudności, 

wiążące się z rondem na ul. Bosmańskiej, pan M. Stępa 

poinformował, iż wpłynęły zastrzeżenia jednego z 

właścicieli terenu przyległego do budowy. 

Wiceprezydent uspakajał radnego, iż spór dotyczy 

ułamkowej części i jest bez znaczenia dla skali 

inwestycji. Jeśli Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

nie zdąży rozpatrzyć przedmiotowej sprawy, zakres 

inwestycji zostanie ograniczony w nieznacznym stopniu. 

Wiceprezydent zaznaczył, iż może z przekonaniem 

stwierdzić, że żaden interes osoby protestującej nie 

zostanie naruszony.  

Odnosząc się do pytania radnego B. Krzyżankowskiego 

odnośnie rozszerzonych prac remontowych w szkole na 

Chwarznie i kosztów z tym rozszerzeniem związanych, 

Wiceprezydent zobowiązał się do przygotowania 

szczegółowych informacji na Sesję RMG.  

W związku z pytaniem radnego Marcina Horały o koszty 

związane z pozycją pt. „kredyt długoterminowy”, 

Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, iż jest to „zapis 

pasywny”, a więc nie związany z kosztami.  

Na pytanie radnego M. Horały, czy w pozycji „drogi 

gminne” należy się spodziewać innych zmniejszeń, 
Wiceprezydent odpowiedział przecząco – nie przewiduje 

się konieczności dokonywania kolejnych zmniejszeń.  
W związku z kolejnym pytaniem radnego M. Horały, 

dotyczącym ulicy Świeckiej, Wiceprezydent Stępa 

poinformował, iż ulica ta, proponowana przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej do projektowania  w roku 2010, 

będzie faktycznie projektowana w roku 2009 i stąd 

przewiduje się wykonanie w roku 2010. 

Przewodniczący komisji nawiązał z kolei do kwestii 

zwiększenia środków na realizację hali widowiskowo – 

sportowej, w związku z czym Wiceprezydent M. Stępa 

przypomniał, iż umowa nie obejmowała sprawy 

wyposażenia hali, dlatego zwiększenie środków nie jest 

związane z przeszacowaniem, a jedynie z koniecznością 
zlecenia końcowego wyposażenia hali. Zlecenie tego 

wykonawcy hali kilka lat temu skutkowałoby 

prawdopodobnie tym, iż wyposażenie byłoby elementem 

oszczędzania. Obecnie jest możliwość zastosowania 

najnowszych technologii.  

Radny M. Horała zapytał, dlaczego wydatków 

związanych z wyposażeniem hali nie zapreliminowano na 

początku roku.  

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iż wówczas nie 

umiano jeszcze precyzyjnie tych wydatków określić.  
Komisja nie rozstrzygnęła kwestii opinii nt. projektu 

uchwały. Wynik głosowania: 1/1/3 

Projekty uchwał w sprawach nieruchomości, zawarte w 

drukach od 4.7. do 4.11 omówił Wiceprezydent 

Bogusław Stasiak.  

W głosowaniu en bloc w/w projekty zaopiniowano 

jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za.  

4.2. – projekt uchwały w spr. przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagosp. Przestrz. Części 

dzielnic Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 

rzeki Kaczej i Góry Donas: 

Projekt omówił Wiceprezydent M. Stępa. Przyczyną 
konieczności przystąpienia do sporządzania planu  są 
odpowiednie zapisy w studium zagospodarowania 

przestrzennego przewidujące, iż przedmiotowy teren 

winien mieć w swej przeważającej części charakter 

terenu zielonego. Inną przyczyną jest fakt zgłaszania się 
coraz większej liczby chętnych do inwestowania na 

terenie objętym planem. Istnieje więc ryzyko stosowania 

zasady dobrego sąsiedztwa (na obszarze objętym planem 

występuje skupisko domów jednorodzinnych).  

W związku z pytaniem radnego I. Bekisza dotyczącym 

możliwości realizowania na obszarze objętym planem 

budownictwa małego i jednorodzinnego, Wiceprezydent 

stwierdził, iż istniejącej już zabudowy nie będzie się 
likwidować, natomiast intencją planu nie jest zwiększenie 

możliwości zabudowy. Przeciwnie – intencją jest jej 

ograniczenie. Chodzi m. in. o uniknięcie konieczności 

realizacji infrastruktury. Miasto posiada duże rezerwy 

obszarów przeznaczonych na inwestowanie w zabudowę 
– Chwarzno Wiczlino i Kacze Buki. Budownictwo 

jednorodzinne będzie mogło być realizowane tylko na już 
wyznaczonych na ten cel obszarach.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.  

4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. 

Przestrz. Części dzielnicy Mały Kack w Gdyni …: 

Ustalenia planu przedstawił pan M. Karzyński. 

Pan Karzyński omówił także uwagi, jakie wpłynęły do 

planu (zgodnie z treścią załączników).  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za. 

Ad 2.  

Autor projektu, radny Marcin Horała, argumentował, iż 
konstrukcja obecnie obowiązującego Regulaminu RMG 

pozwala na oddalanie przez Radę projektów uchwał 

składanych przez radnych opozycji, bez przeprowadzania 

nad nimi dyskusji. Zdaniem radnego taka procedura 

narusza prawo każdego radnego do inicjatywy 

uchwałodawczej. Nie chodzi bowiem jedynie o napisanie 
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i złożenie projektu, ale także o to, aby mógł on być przez 

Radę rozpatrzony merytorycznie.  

Zdaniem radnego A. Bienia obecnie obowiązujący 

Regulamin jest zadawalający, wobec czego projekt nie 

jest potrzebny.   

Radny I. Bekisz stwierdził, iż jego zdaniem zasady 

demokracji obligują do respektowania prawa opozycji do 

prezentowania projektu na forum Rady. 

Jak oświadczył radny B. Krzyżanowski, godny 

ubolewania jest stan, w którym dana komisja składająca 

projekt nie może się w jego przedmiocie wypowiedzieć. 
Jest przecież prawdopodobne, że wiedza komisji w 

przedmiocie projektu jest większa, niż wiedza całej Rady.  

Wątpliwości radnego budził zapis w paragrafie 1. 

projektu, obligujący Radę do rozpatrzenia poprawnie 

złożonego projektu w terminie nie dłuższym niż 6 

miesięcy. Zdaniem radnego okres czasu na rozpatrzenie 

projektu powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Radny 

Krzyżanowski zaproponował wprowadzenie zapisu 

zobowiązującego Przewodniczącego RM do 

wprowadzenia danego projektu do porządku obrad RM w 

przeciągu 3. najbliższych sesji (od momentu złożenia 

projektu). 

Ostatecznie członkowie komisji zdecydowali, iż zapisy 

projektu będą przedmiotem dalszej pracy.  

Ad 3.  

- Radny I. Bekisz nawiązał do przyszłych prac nad 

budżetem 2009 r. postulując o zabezpieczenie środków 

na remont i modernizację ulicy Okrzei (przy której 

realizowane są dwa budynki z mieszkaniami socjalnymi).  

Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, iż w ramach  środków 

planowanych na  realizację dróg powiatowych w roku 

2009, planuje się także realizację ulicy Okrzei.  

Wiceprezydent odniósł się także do kwestii nawierzchni 

ulicy Okrzei informując, iż jej remontem będą mogły się 
zająć służby podległe Wiceprezydentowi B. Stasiakowi 

(ZDiZ).  

- Radny P. Stolarczyk  zapytał o wykonanie ciągu pieszo 

– rowerowego przy ul. Morskiej (od ul. Kartuskiej do 

granicy z Rumią) oraz o realizację chodnika na ulicy 

Zbożowej.  

Odnosząc się do pierwszej z poruszonych j.w. kwestii 

Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż ciąg pieszo – 

rowerowy jest wyznaczony. 

Odnośnie kwestii chodnika na ulicy Zbożowej 

Wiceprezydent poprosił radnego Stolarczyka o 

skierowanie pytania do Wiceprezydenta B. Stasiaka, 

ponieważ sprawa chodnika miała być włączona do 

działań  ZDiZ, związanych z pracami na ulicy Morskiej.  

Ad 4.  

- Pismo pp. A. i Ż. Wojtczaków – prośba o szybki 

przydział lokalu mieszkalnego: 

Z uwagi na dramatyczną sytuację opisaną w piśmie 

Komisja wnosi do Wiceprezydenta B. Stasiaka o 

priorytetowe potraktowanie przedmiotowej sprawy, tj. 

jak najszybsze przydzielenie mieszkania Państwu 

Wojtczakom.  

- Pismo Stowarzyszenia „Ogródki” w spr. realizacji 

infrastruktury technicznej: 

Członkowie komisji zapoznali się z treścią pisma 

dekretowanego jako pismo „do wiadomości” Komisji 

Gospodarki Mieszkaniowej.  

Ad 5.  

Terminy kolejnych posiedzeń:  
- 7 listopada b.r. – posiedzenie wyjazdowe, organizowane 

wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej; 

-  18 listopada b.r.; godz. 17 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 3 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliższą 
sesję RM, 

2. Wniosek w sprawie Honorowego 

Obywatelstwa (p. Ryszard Woliński), 

3. Sprawy nazewnictwa ulic. 

Ad. 1 

Komisja przygotowała i wniesie pod obrady najbliższej 

sesji Rady projekt uchwały w sprawie składów komisji 

konkursowych w konkursach dla rad dzielnic.  

Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursów, w tej 

chwili organizowane są dwa z czterech – „Piękna 

dzielnica” i „Kultura w dzielnicy”. Do ich składu Rada 

musi wydelegować po 3 przedstawicieli.  

Komisja postanowiła wnieść projekt – 4/0/0. 

Ad. 2 

Do komisji wpłynął po raz kolejny wniosek w sprawie 

Honorowego Obywatelstwa dla p. Ryszarda 

Wolińskiego. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie 

– 1/2/1. Zaproponowano, aby przewodnicząca Komisji 

Kultury spotkała się z p. Wolińskim celem uzgodnienia z 

nim sposobu takiego przeprowadzenia obchodów 60-

lecia honorowego krwiodawstwa w Gdyni, aby można 

było uhonorować kilku z najbardziej zasłużonych 

gdyńskich krwiodawców, w tym i pana Wolińskiego, 

medalami okolicznościowymi. 

Ad. 3 

Przewodniczący komisji poinformował o spotkaniu z p. 

Kazimierzem Małkowskim, znawcą dziejów Gdyni. P. 

Małkowski zwrócił uwagę na błędy w zwyczajach 

nazewniczych – np. używa się niepoprawnej nazwy 

„Płyta Redłowska” zamiast „Górne Redłowo”, „Babie 

Doły” zamiast „Babi Dół”, „Skwer Kościuszki” zamiast 

„Molo Południowe”. Ten ostatni błąd powielany jest 

nawet przez służby miejskie.  

Komisja prosi Rzecznika Prasowego, aby zwrócił uwagę 
na poprawne nazywanie okolicy Mola Południowego, 

gdzie odbywają się gdyńskie imprezy plenerowe. 

Pozostałe uwagi komisja przyjęła do wiadomości. 

Komisja zaprasza wiceprez. B.Stasiaka w sprawie 

oznakowania gdyńskich ulic. 

Na jedno ze swych kolejnych posiedzęń, poświęcone 

projektowi budżetu na rok 2009, komisja zaprasza 

dyrektora J.Zająca. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-10-21: 

 

7897/08/V/O organizacji uroczystości wręczenia przez 

władze miasta najlepszym uczniom i 

studentom stypendiów Miasta Gdyni na rok 

2008/2009 w Pomorskim Parku Naukowo-

Technologicznym w Gdyni 

7898/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie realizacji 

zadania „Sportowe szkolenie dzieci i 

młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku” 
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7899/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Działki 

Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi 

Gdyńskiej 

7900/08/V/U rozpatrzenia wniosków złożonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-

Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i 

tzw. Wielkiej Roli 

7901/08/V/O dofinansowania kosztów obchodów 50–

lecia przyszkolnej 30 Wodnej Drużyny 

Harcerzy im. Komandora Bolesława 

Romanowskiego organizowanych przez 

Zespół Szkół Chłodniczych i 

Elektronicznych w Gdyni 

7902/08/V/O przekazania przez Zespół Szkół Nr 10 

części budynku przy ul. L. Staffa 10 Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni 

7903/08/V/O dofinansowania autorskiego programu 

„Jedynka dzieciom” realizowanego przez I 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w 

Gdyni 

7904/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów 

gwarancyjnych dwóch skuterów Straży 

Miejskiej do 14.000 EUR oraz akceptacji 

wyboru oferenta 

7905/08/V/S wyrażenia zgody na zakup środków 

czystości i papierowych środków sanitarnych 

dla UMG i sprzętu dla PSM w 2008 r. 

7906/08/V/P wykonania demontażu i montażu kamer 

monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia 

Orłowo 

7907/08/V/P wykonania monitoringu wizyjnego w 

dzielnicy Chwarzno–Wiczlino 

7908/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 r. 

7909/08/V/M ustanowienia dozoru budynku 

mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 23 w 

Gdyni 

7910/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Widnej 4 w Gdyni 

7911/08/V/M wykonania remontu schodów w budynku 

mieszkalnym przy ul. Chabrowej 7 w Gdyni 

7912/08/V/M podłączenia budynku mieszkalnego przy 

ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni 

7913/08/V/M wymiany stolarki budowlanej w gminnych 

lokalach mieszkalnych będących w zasobach 

Administracji Budynków Komunalnych nr 3 

w Gdyni 

7914/08/V/M wymiany pionu wodnokanalizacyjnego w 

budynku przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni 

7915/08/V/M przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. 

Wójta Radtkego 44 w Gdyni w zasób 

gminny 

7916/08/V/M zmiany zarządzenia nr 7557/08/V/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 września 

2008 roku dotyczącego wyrażenia 

stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy 

podejmowaniu uchwały Wspólnoty 

Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 

7 

7917/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

7918/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia 

7919/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Abrahama 62 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7920/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy ul. Ledóchowskiego 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7921/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia–Zachód 

7922/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na wybudowanie 

lokalu użytkowego –garażu numer 12 na 

gruncie stanowiącym własność Gminy 

Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego na 

działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji 

gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1238/209 

7923/08/V/M przeprowadzenia publicznego 

nieograniczonego przetargu ustnego na 

sprzedaż lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni, ustalenia 

regulaminu przetargu oraz powołania 

Komisji Przetargowej 

7924/08/V/M zmiany zarządzenia nr 7702/08/V/M 

dotyczącego warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej 

i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej a docelowo pod 

drogę publiczną 
7925/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej 

i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod 

drogę publiczną 
7926/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej 

i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 

Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod 

drogę publiczną 
7927/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

dzierżawy nr MG/137/D/087, przedmiotem 

której jest grunt położony przy ul. Jana 

Brzechwy 

7928/08/V/M zmiany treści umowy dzierżawy nr 81/77, 

przedmiotem której jest grunt położony w 

Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

7929/08/V/M skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego oraz o wykonanie zastępcze 

7930/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu miasta na 

pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej 

7931/08/V/M ustalenia wykazu oraz warunków oddania 

na rzecz Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w 

trybie bezprzetargowym w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości gruntowej 
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położonej przy ulicy Boh. Starówki 

Warszawskiej 14 

7932/08/V/M ustanowienia dozoru budynku użytkowego 

przy ul. Chrzanowskiego 

7933/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Powstania Wielkopolskiego 

7934/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy Al. 

Marsz. Piłsudskiego 50 bl. II w Gdyni 

7935/08/V/P rozbudowy monitoringu wizyjnego w 

dzielnicy Orłowo 

7936/08/V/M ustalenia warunków oddania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej nie 

wydzielonej części gruntu przynależnego do 

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A. 

Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania 

7937/08/V/M ustalenia warunków oddania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej nie 

wydzielonej części gruntu przynależnego do 

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A. 

Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania 

7938/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup licencji modułu skanowania do 

programu Archiwum ISA eksploatowanego 

przez i archiwum Urzędu Miasta Gdyni 

7939/08/V/S sprzedaży w drodze przetargu 

uszkodzonego samochodu Urzędu Miasta 

Gdyni marki Renault Traffic o nr rej. GA 

4443A 

7940/08/V/S dostawy kartonów archiwizacyjnych 

7941/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

druk teczek do listu okolicznościowego 

7942/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie prac dodatkowych w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn.: „Budowa Parku Rady 

Europy – CENTRUM Kultury w Gdyni" 

7943/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu w 

stosunku do prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Rozewskiej 26, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni 

7944/08/V/S otwarcia postępowania o zamówienie 

publiczne na zakup sprzętu komputerowego 

dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni 

7945/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie dodatkowych linii okablowania 

strukturalnego 

7946/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej – przeszkolenie 50 

pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: 

„Zamówienia publiczne po nowelizacji 

ustawy w 2008 r." 

7947/08/V/U udzielenia zamówień publicznych do kwoty 

14.000 EUR na zakup worków do 

pojemników do segregacji odpadów oraz 

worków do wózków do zbiórki odpadów w 

ramach realizacji programu „Urząd 

przyjazny środowisku – system gospodarki 

odpadami" 

7948/08/V/P uruchomienia monitoringu wizyjnego w 

dzielnicy Witomino dla potrzeb służb 

porządkowych 

7949/08/V/M zmiany zarządzenia nr 218/06/V/M 

dotyczącego bezciężarowego odłączenia 

lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w 

garażach podziemnych w budynku przy ulicy 

Żeliwnej 19 w Gdyni 

7950/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

dzierżawy nr MG/43/2000 na grunt położony 

przy ul. Ejsmonda 

7951/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, 

położonej przy ul. Tetmajera, przeznaczonej 

do wydzierżawienia na czas oznaczony do 

trzech lat 

7952/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

emisję reklam Gdyni w dodatku do POLSKA 

Dziennik Bałtycki – „Encyklopedia 

Trójmiasta" 

7953/08/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 
7954/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Rybaków 5 cz.dz.1062/10 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7955/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Rybaków cz.dz.1062/8 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

7956/08/V/M użyczenia nieruchomości, położonej w 

Gdyni przy Skwerze Kościuszki 

7957/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 

kupna nakładów poniesionych na 

wybudowanie tymczasowego pawilonu 

handlowego o powierzchni 8,70 m² 

zlokalizowanego na hali płaskiej – (boks 

handlowy nr 263) 

7958/08/V/M upoważnienie do podpisania aneksu Nr 10 

do umowy dzierżawy nr TG /133/93 

przedmiotem której jest grunt położony na 

placu targowym - pawilon handlowy nr 145 

7959/08/V/P harmonogramu otwartych konkursów ofert 

dotyczących udzielania dotacji podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w roku 2009 

7960/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości do 14.000 EUR, na wykonanie 

wyceny zabudowanych nieruchomości 

gminnych położonych przy ul. Orłowskiej, w 

trybie z wolnej ręki 

7961/08/V/O zakupu sprzętu multimedialnego dla 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni z 

okazji jubileuszu 15-lecia placówki 

7962/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14.000 EUR na wykonanie torebek 

papierowych do zbierania psich nieczystości 

7963/08/V/M zawarcia umowy podnajmu lokalu 

użytkowego w budynku przy ul. 

Podchorążych 10A w Gdyni na rzecz NZOZ 

PL "Obłuże II" Sp. z o.o. – NZOP PL 

"Obłuże-Oksywie" Sp. z o.o. 

7964/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na organizację wydarzeń kulturalnych 

pod nazwą "Spotkania jesienne z laureatami 

Nagrody Literackiej Gdynia" 

7965/08/V/P organizacji Gdyńskiej edycji festiwalu 

Audio Art. przez Fundację Sztuki 

Współczesnej "Element" 

7966/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Witomino-Radiostacja zabawy 
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mikołajkowej dnia 2008-12-05 w klubie 

„Bałtyk" 

7967/08/V/P druku ulotki adresowanej do rodziców 

gdyńskiej młodzieży 

7968/08/V/K zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K 

Prezydenta Miasta Gdyni z 27 maja 2003 r. 

7969/08/V/P promocji medialnej konkursu 

fotograficznego „Gdynia - tradycyjnie 

nowoczesna" 

7970/08/V/P druku ulotki „Gdynia dzieciom" 

7971/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację pobytu w Gdyni delegacji ze 

Szwecji 

7972/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie mapy do celów 

projektowych terenu w rejonie ul. 

Spółdzielczej 

7973/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

dostawę i montaż balustrad dla 

niepełnosprawnych w NZOZ PL Działki 

Leśne 

7974/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

wykonanie remontu podjazdu dla 

niepełnosprawnych w NZOZ PL Działki 

Leśne 

7975/08/V/M akceptacji aneksu dotyczącego zmiany 

treści umowy KB/661/MB/31/W/2008 r. na 

budowę budynku mieszkalnego z lokalami 

socjalnymi 

7976/08/V/M instalacji systemu monitoringu wizyjnego 

w budynku przy ul. Bp. Dominika 3-21 

7977/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie przebudowy 

przyłącza wodociągowego do węzła 

cieplnego w budynku socjalnym przy ul. 

Widnej 8 

7978/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na 

dostawę i wyposażenie strefy płatnego 

parkowania obejmującego urządzenia 

parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją 
i utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego 

parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie 

Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w 

Gdyni 

7979/08/V/S akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę 
samochodu osobowego dla UM Gdyni w 

2008 r. 

7980/08/V/S akceptacji wniosku o rozpoczęciu 

postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

206.000 EUR na zakup paliwa 

samochodowego 

7981/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 

w 2008 r. 

7982/08/V/S zmiany regulaminu organizacyjnego UM 

Gdyni 

7983/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego na naprawę samochodu 

pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

7984/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Stoczni Gdynia SA w Gdyni 

 

2008-10-28: 

 

7985/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/726/UI/283/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy ul. Orłowskiej – etap I 

7986/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/160/UP/39/W/2008 na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy odcinka ul. Orłowskiej 

7987/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/449/UP/126/W/2008 na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy wodociągu na odcinku ul. 

Orłowskiej – od posesji przy ul. 

Orłowskiej 35 do zakończenia łuku ulicy 

7988/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/115/UP/34/W/2008 na opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w 

Gdyni 

7989/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/316/UI/54/W/2008 na pełnienie 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji na 

zadaniu: Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Pawiej w Gdyni 

7990/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Utwardzenie nawierzchni płytami 

YOMB w ul. Goska w Gdyni’’ 

7991/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa 

kanalizacji deszczowej w ul. Architektów 

w Gdyni’’ 

7992/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa 

parkingu przy ul. Widnej, Rolniczej i 

Strażackiej w Gdyni’ 

7993/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wykonanie zadania 

„Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni” 

7994/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/595/UI/217-W/2007 na wykonanie: 

„Projektu budowlanego i wykonawczego 

przebudowy kanałów deszczowych w ul. 

Ejsmonda w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających i regulacją 
gospodarki wodnej na terenie Polanki 

Redłowskiej” 

7995/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do wartości 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do 

Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM 

Gdynia Grabówek” 

7996/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków w celu pokrycia kosztów 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa 

pierwokupu użytkowania wieczystego 

zabudowanej nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul.10- go Lutego 24, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa 

oraz własności posadowionych na niej 

budynków stanowiących własność 
użytkownika wieczyste 

7997/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do wartości 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy 

Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli 
trolejbusowej i przebudową oświetlenia w 

osiedlu Fikakowo w Gdyni” 

7998/08/V/U uregulowania należności za umieszczenie 

urządzeń infrastruktury w pasie drogowym 

ulicy Pawiej w Gdyni w związku z 

budową Domu Pomocy Społecznej 

7999/08/V/U uregulowania należności za umieszczenie 

urządzeń infrastruktury w pasie drogowym 

ulicy Spokojnej w Gdyni w związku z 

rozbudową Cmentarza Komunalnego 

8000/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000 EUR, na 

wykonanie operatu wodno – prawnego 

oraz dodatkowego zakresu projektu 

przebudowy ul. Orłowskiej 

8001/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 14.000 EUR na 

wykonanie geodezyjnych wydzieleń 

pasów drogowych, podziału 

nieruchomości gminnej na działki 

zamienne oraz wznowienie punktów 

granicznych w obszarze Gdynia Zachód 

8002/08/V/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania: 

Opieka hospicyjna dla terminalnie i 

nieuleczalnie chorych 

8003/08/V/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania: 

Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z 

chorobami otępiennymi, w tym z chorobą 
Alzhaimera, oraz ich opiekunów 

8004/08/V/M udzielenia zamówienia dodatkowego na 

modernizację operatu ewidencji gruntów 

w zakresie budynków na wydzielonym 

obszarze Miasta Gdyni 

8005/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Okoniewskiego w Gdyni 

8006/08/V/M wykonania ogrodzenia nieruchomości przy 

ul. Witomińskiej w Gdyni 

8007/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Chwarznieńskiej w Gdyni 

8008/08/V/M przyjęcia treści umowy użyczenia 

składników majątkowych na potrzeby 

Pomorskiego Miasteczka Zawodów 

8009/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na wybudowanie 

lokalu użytkowego –garażu numer 10 na 

gruncie stanowiącym własność Gminy 

Miasta Gdyni przy ul. Batorego 

8010/08/V/M skierowanie sprawy na drogę postępowania 

sądowego oraz o wykonanie zastępcze 

8011/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 22 jako 

działka nr 328/1, 328/2 i 328/3 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 

docelowo drogi publicznej w obszarze 

Gdynia - Zachód 

8012/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni udziału we 

współwłasności nieruchomości 

niezbędnych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo 

przeznaczonych pod drogi publiczne 

8013/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Gorczycowej przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 

lata 

8014/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Kameliowej 

8015/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Kornela 

Makuszyńskiego 

8016/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej na Łąkach Cisowskich 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

8017/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Rybaków 

8018/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdynia, położonej przy ul. Jana Brzechwy 

8019/08/V/M skierowania na drogę postępowania 

sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia 

i opuszczenia lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. 

Morskiej 95 

8020/08/V/M zatwierdzenia projektu porozumienia oraz 

wyrażenia zgody na wydatkowanie 

środków finansowych z budżetu Miasta 

dotyczących wypłaty wynagrodzenia za 

bezumowne korzystanie z gruntu 

8021/08/V/M udzielenia zgody na używanie herbu 

Miasta Gdyni 

8022/08/V/M akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR 

zestawu komputerowego do użytku 

Wydziału Polityki Gospodarczej i 

Nieruchomości 

8023/08/V/R akceptacji aneksu Nr 7/2008 do umowy 

KB/28/MOPS/2006 na prowadzenie 
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Ośrodka Interwencji Kryzysowej na 

terenie Gdyni 

8024/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu kultury w 2009 roku 

8025/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/126/OK/3/W/2008 z dnia 20 lutego 

2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Związkiem Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Gdańska Komenda Hufca 

Gdynia 

8026/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadań 
dotyczących działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni 

8027/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania 

dotyczącego prowadzenia wczesnej 

interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, 

mieszkańców Gdyni 

8028/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania 

dotyczącego prowadzenia centrum 

informacji dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących, mieszkańców Gdyni 

8029/08/V/M wyrażenia zgody na wynajęcie na rzecz 

Wspólnoty Mieszkaniowej Rolnicza 10 na 

okres do 3 lat lokalu użytkowego, 

usytuowanego w piwnicy budynku przy 

ul. Rolniczej 10 A w Gdyni, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

8030/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni udziału 45/100 we 

własności nieruchomości zajętej pod drogę 
publiczną 

8031/08/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 (nr 

277/11, 211/13) 

8032/08/V/P realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia 

Oksywie w ramach konkursu „Kultura w 

dzielnicy” 

8033/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 

rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a 

docelowo pod drogę publiczną 
8034/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Miasta Gdyni miasta na prawach powiatu 

prawa użytkowania wieczystego 

ustanowionego na nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa 

przeznaczonej pod budowę ul. Janka 

Wiśniewskiego 

8035/08/V/U unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na 

wybór Wykonawcy roboty budowlanej 

objętej zadaniem: ,,Zagospodarowanie 

terenu sportowo - rekreacyjnego ,,SKATE 

PLAZA’’ w Gdyni pomiędzy ul. Jana z 

Kolna i ul. Wójta Radtkego” 

8036/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację „Pokazów Filmów 

Litewskich” 

8037/08/V/U zmiany zarządzenia nr 7597/08/V/U 

dotyczącego wszczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

206 000 EUR na wykonanie „Projektu 

budowlanego oraz wykonawczego 

rozbudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej 

w ulicy Zakręt do Oksywia pętlę 
trolejbusową przy SKM Gdynia 

Grabówek” 

8038/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na powierzenie 

realizacji zadania: Aktywizacja gdyńskiej 

młodzieży 

8039/08/V/U zawarcia porozumienia dot. realizacji 

umowy nr KB/708/UI/275/W/2007 na 

wykonanie zadania pn.: budowa drogi ul. 

Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z 

wpustami deszczowymi realizowanego w 

trybie Lokalnych Inicjatyw 

Inwestycyjnych 

8040/08/V/M upoważnienia do podpisania aneksów do 

umów dzierżaw dotyczących zwiększenia 

powierzchni na terenie Zespołu Miejskich 

Hal Targowych administrowanych przez 

Spółkę Akcyjną Miejskie Hale Targowe 

8041/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości do 

206.000 EUR na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy 

Oliwkowej i Sojowej w Gdyni” 

8042/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

autorskiego nad realizacją 
zadania:”Wymiana oświetlenia ulicy 

Miętowej i Nowowiczlińskiej” 

8043/08/V/S udzielenia pełnomocnictwa pani Annie 

Borkowskiej dyrektorowi Gdyńskiego 

Centrum Innowacji 

8044/08/V/K kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego 

8045/08/V/K kierowania spraw na drogę postępowania 

sądowego 

8046/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/109/UP/30/W/2008 z dnia 18.02.2008 

r. na wykonanie koncepcji oraz 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

odwodnienia ul. Rybaków 

8047/08/V/U podpisania umowy z PKP PLK S.A. w 

związku z realizacją inwestycji pn. 

„Budowa kładki dla pieszych nad torami 

PKP i SKM oraz nad Drogą Gdyńską 
pomiędzy Al. Zwycięstwa, a ul. Łużycką” 

8048/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie wydzielenia 

terenu przeznaczonego pod budowę ciągu 



10 

 

pieszo – jezdnego łączącego ul. 

Narcyzową z ul. Konwaliową w Gdyni 

8049/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/443/UI/W/2008 oraz udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na wykonanie robót dodatkowych 

związanych z inwestycją pn. „Przebudowa 

parteru pawilonu „C” ZS Nr 10 w Gdyni 

na potrzeby Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej” 

8050/08/V/M zmiany brzmienia zarządzenia nr 

7856/08/V/M w sprawie zamówienia, do 

kwoty 14.000 EUR, druku folderu 

„Gdynia –Orłowo” 

8051/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

zamieszczenia artykułów prasowych 

poświęconych modernizacji przystani 

rybackiej w Gdyni Oksywiu – etap I 

8052/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

emisję ogłoszenia informującego o 

przetargu nieruchomości gminnej w Gdyni 

Orłowie w magazynie Portu Lotniczego 

Gdańsk – Live&Travel 

8053/08/V/P wykonania miniaturek sztandaru dla 

Oddziału Zabezpieczenia Marynarki 

Wojennej w Gdyni 

8054/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 

wykonanie odbitek cyfrowych do zgłoszeń 
do konkursu Bramy Kraju 2008 

8055/08/V/S wyrażenia zgody na powołanie komisji 

przetargowej i rozpoczęcie postępowania 

o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego do 206.000 

EUR na dostawę dwóch samochodów 

osobowych dla UM Gdyni w 2008 r. 

8056/08/V/S wyrażenia zgody na zakup lamp 

halogenowych do projektora 

multimedialnego marki TOSHIBA 

będącego na wyposażeniu UM Gdyni – o 

wartości do 14.000 EUR 

8057/08/V/S wyrażenia zgody na zakup regałów 

przesuwnych – o wartości do 14.000 EUR 

8058/08/V/S wyrażenia zgody na zakup lampek, 

kalkulatorów i czajników – o wartości do 

14.000 EUR 

8059/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi 

szkoleniowej – przeszkolenie 40 

pracowników UM Gdyni na temat 

„Ochrona środowiska w procesie 

inwestycyjnym” 

8060/08/V/S wyrażenia zgody na zakup dwóch systemów 

nawigacji samochodowej 

8061/08/V/S wyrażenia zgody na zakup pojemników na 

klucze dla Straży Miejskiej - o wartości do 

14.000 EUR 

8062/08/V/S 

wyrażenia zgody na zakup glazury i terakoty na potrzeby 

UM Gdyni - o wartości do 14.000 EUR 

8063/08/V/K ulokowania wolnych środków budżetowych 

na rachunku lokaty terminowej 

8064/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 

2008 

8065/08/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 

4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie 

ustalenia układu wykonawczego budżetu 

miasta Gdyni na 2008 rok 

8066/08/V/K zarządzenia Prezydenta Miasta nr 

4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budżetu miasta 

Gdyni na 2008 rok 

8067/08/V/P dofinansowania wydania książki „Szum 

młodości” 

8068/08/V/P dofinansowania wydania broszury 

„Nieznane Kaszuby” w wersji angielskiej 

8069/08/V/P dofinansowania wydania książki „Śladami 

ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan 

żeglugi wielkiej” 

8070/08/V/P dofinansowania wydania książki 

„Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 

1944-2004” 

8071/08/V/R powołania "Kapituły Nagród" wnioskującej 

do Prezydenta Miasta Gdyni o przyznanie 

nagród za wybitne i nowatorskie 

osiągnięcia w dziedzinie pomocy 

społecznej 

8072/08/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 RP, 

stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o 

gwarancji wolności sumienia i wyznania 

8073/08/V/R aneksu nr 5/2008 do umowy 

KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w 

sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie 

obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w 

Gdyni 

8074/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

projektu zmiany lokalizacji przejścia dla 

pieszych na ul. Dworcowej przy Placu 

Konstytucji w Gdyni wraz z 

dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do 

obowiązujących przepisów i nowej 

lokalizacji przejścia i upoważnienia do 

podpisania umowy w tej sprawie 

8075/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na organizację obchodów Dnia 

Niepodległości 

8076/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na organizację 
wydarzeń kulturalnych pod nazwą 
„Spotkania jesienne z laureatami Nagrody 

Literackiej Gdynia” 

8077/08/V/P wykonania kalendarzy „Gdynia bez barier” 

na rok 2009 

8078/08/V/U rozpoczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 

206.000 EUR na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek 

rowerowych w Gdyni, w ramach projektu 

„Rozwój komunikacji rowerowej 

aglomeracji trójmiejskiej w altach 2007 – 

2013” – zadanie III 

8079/08/V/P organizacji wernisażu promującego 

kalendarz na rok 2009 

8080/08/V/U zamówienia wykonania dokumentacji 

konserwatorsko-architektonicznej 



11 

 

rewaloryzacji budynku zabytkowego przy 

ul. Orłowskiej 8 w Gdyni 

8081/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 

dodatkowych związanych z inwestycją pn. 

„Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni 

wraz z infrastrukturą techniczną” 

8082/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy na 

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją i w okresie gwarancji na 

zadaniu: „Modernizacja przystani 

rybackiej w Gdyni-Oksywiu I etap” 

8083/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/383/UI/70/W/2008 z 27.06.2008 na 

wykonanie robót związanych z inwestycją 
pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni 

wraz z infrastrukturą techniczną” 

8084/08/V/U akceptacji zmian treści umowy nr 

KB/390/UI/71/W/2008 z 26.06.2008 r. na 

wykonanie roboty budowlanej na zadaniu 

„przebudowa części /z wyjątkiem bloku 

żywieniowego/ ZS nr 15 przy ul. Jowisza 

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

2 do 29 

8085/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy 

zadania: „Budowa parkingu przy ul. 

Widnej, Rolniczej i Strażackiej w Gdyni” 

8086/08/V/U udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na 

opracowanie materiałów do studium 

wykonalności – część techniczna dla 

inwestycji pn. „Przebudowa węzła św. 

Maksymiliana wraz z budową tunelu 

drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 

SKM i PKP 

8087/08/V/U zmiany zarządzenia nr 4345/07/V/U z 

11.12.2007 r. w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego do 14.000 EUR 

na opracowanie projektu budowlanego i 

wykonawczego budowy ul. Partyzantów w 

Gdyni etap II 

8088/08/V/U zamówienia publicznego o wartości do 

14.000 EUR na opracowanie analizy 

rozwiązań funkcjonalnych strefy scen i 

zaplecza scenicznego 

nowoprojektowanego budynku teatru, w 

ramach zadania pn „ Budowa Parku Rady 

Europy – Centrum Kultury w Gdyni” 

8089/08/V/U zmiany treści umowy z inicjatorem na 

wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa 

kolektora deszczowego w ulicy 

Starodworcowej w Gdyni” realizowanym 

w trybie lokalnych inicjatyw 

inwestycyjnych 

8090/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości do 206.000 EUR na usługę 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji roboty 

budowlanej: „Modernizacja ul. 

Szturmanów w Gdyni” 

8091/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej w Gdyni przy ul. 

Władysława IV, przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 

lata 

8092/08/V/M określenia warunków dołączenia i wykazu 

nieruchomości gruntowej położonej w 

Gdyni, przy ul. Kieleckiej i ul. 

Warszawskiej 

8093/08/V/U ustalenia szczegółowych warunków 

budowy dróg publicznych spowodowanej 

inwestycją niedrogową – budową budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 6 

kondygnacyjnego z dwoma kondycjami 

podziemnymi na terenie działki nr 579/36 

km pomiędzy ulicami Kłajpedzka, 

Wielkopolska i Kowieńska w Gdyni i 

upoważnienia do podpisania ww. umowy 

8094/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na wykonanie sesji zdjęciowej oraz 

zakup materiału zdjęciowego 

8095/08/V/U określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 22, jako 

działka nr 330/5 przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, a 

docelowo pod drogę publiczną oraz 

uchylenia zarządzenia nr 7747/08/V/M z 

30.09.2008 r. 

8096/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej ozn. na km 22, jako 

działki nr 330/8 i 330/9 przeznaczonych 

pod budowę sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia 

Zachód, a docelowo pod drogę publiczną 
8097/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

dzierżawy nr MG/25/99 przedmiotem 

której jest grunt położony przy ul. 

Władysława IV 

8098/08/V/M wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

dzierżawy nr MG/13/D/07 przedmiotem 

której jest grunt położony przy ul. Jana 

Brzechwy 

8099/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni położonej przy ul. Jana Brzechwy 

przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 

oznaczony – 3 lata 

8100/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

geotechnicznej dla terenu w rejonie ul. 

Spółdzielczej w Gdyni 

8101/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę ośrodka 

hipoterapii w Gdyni 

8102/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wybór wykonawcy na 

wykonanie rozbudowy monitoringu 

wizyjnego dla potrzeb Straży Miejskiej 

przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni 

8103/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. 

Bema 11 w Gdyni 

8104/08/V/M wywozu i utylizacji odpadów, nietypowych 

śmieci, sprzętu z terenu nieruchomości 

gminnych przy ul. Orłowskiej 17, 17 a, 17 

b w Gdyni 

8105/08/V/O zmian w zarządzeniu nr 1835/07/V/0 oraz 

zawarcie aneksu do umowy 
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8106/08/V/O wyrażenia zgody na dofinansowanie 

zadania „Termomodernizacja budynku – 

docieplenie ścian zewnętrznych 

przychodni kardiologicznej przy Szpitalu 

Miejskim im. PCK w Gdyni i 

upoważnienia o podpisania umowy o 

dotację celową 
8107/08/V/O zmiany zarządzenia nr 6476/08/V/O z 

03.06.2008 r. dotyczącego wyrażenia 

zgody na wykonanie opracowania pt. 

„Rośliny alergenne w zieleni miejskiej w 

Gdyni” 

8108/08/V/O ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację zadania 

z zakresu profilaktyki uzależnień: 
„Profilaktyka przez sport” 

8109/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na 

aktualizację programu sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ul. Unruga-

Szlifierzy w Gdyni i upoważnienia do 

podpisania umowy w tej sprawie 

8110/08/V/U akceptacji treści porozumienia do umowy 

nr KB/81/UI/30/W/2006 z 26.01.2006 r. 

na opracowanie projektu budowlanego i 

wykonawczego przebudowy stadionu 

piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni 

8111/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 

badań kordonowych na terenie Gdyni i 

upoważnienia do podpisania umowy 

8112/08/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na aktualizację Studium 

Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona 

wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 

modernizacja systemu odprowadzania 

wód opadowych w Gdyni” 

8113/08/V/U udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 

EUR na wykonanie prac projektowych 

związanych z inwestycją: „Przebudowa 

części dachu ZS nr 15" 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [177] – 2008-10-22 – radny Bogdan 

Krzyżankowski – w sprawie dalszego 

funkcjonowania SOW dla ofiar przemocy w 

rodzinie – odpowiedź 31.10.08.. 

2. [178] – 2008-10-22 – radny Marcin Horała – w 

sprawie zagospodarowania Placu Dworcowego 

w Gdyni Chyloni – odpowiedź 04.11.08. 

3. [179] – 2008-10-22 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie wykonania drogi łączącej ul. 

Modrzewiową z ul. Chabrową – odpowiedź 
05.11.08. 

4. [180] – 2008-10-22 – radny Paweł Nogalski – 

w sprawie opóźnień w budowie nowego 

stadionu piłkarskiego oraz stadionu rugby – 

odpowiedź 05.11.08. 

5. [181] – 2008-10-22 – radny Paweł Nogalski – 

w sprawie remontu Zespołu Szkół Nr 15 w 

dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 

6. [179] – 2008-10-22 – radny Arkadiusz 

Gurazda – w sprawie utwardzenia nawierzchni 

i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 

Zwierzynieckiej i ul. Wilczej i ul. Bobrowej – 

odpowiedź 03.11.08. 

_________________________________________ 
 

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:  08.11., godz. 8.00, wyjazd     

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej  08.11., godz. 8.00, 

wyjazd     

Komisja Kultury:    

Komisja Oświaty:  13.11., godz. 14.30   

Komisja Rewizyjna:   12.11., godz. 17.00 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:   

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  18.11., godz. 

16.00, s. 105A 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 12.11., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


