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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 42 

19 listopada 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 19.11.08, godz. 08.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 16 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Działalność bieżąca i plany na przyszłość 
Teatru Miejskiego 

4. Sprawy wniesione. 

Ad. 1. 

Do protokołu uwag nie zgłoszono. 

Ad. 2 

Porządek przyjęto. 

Ad. 3 

Teatr Miejski reprezentował nowowybrany dyrektor, 

Ingmar Villqist, oraz z-ca dyrektora ds. technicznych, 

Wojciech Zieliński. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto 

przedstawiciele Wydziału Kultury i skarbnik Miasta. 

Dyrektor przedstawił swoją wizję, zarys programowy 

funkcjonowania jednostki. Teatr ma mieć kameralny 

charakter, aby nie dublował się z dużymi instytucjami 

kulturalnymi. Linia repertuarowa – klasyka polska i 

europejska, polska i europejska dramaturgia XX-wieczna. 

Dyr. Villqist zaprosił do współpracy reżyserów: Pawła 

Szkotaka, Iwonę Kępę, Alinę Augustynowicz, Izabelę 
Cywińską, Zbigniewa Brzozę, Waldemara 

Śmigasiewicza, Katarzynę Deszcz, Macieja Prusa, 

Andrzeja Bubienia, Laco Adamika, Piotra Cieplaka, 

Barbarę Sas, Agnieszkę Glińską, Macieja Englerta, 

Grzegorza Jarzynę, Pawła Miśkiewicza, Agnieszkę 
Holland, Grażynę Kamin. Zwrócił się do wielu 

scenografów, m.in. do Ewy Braun, Barbary Ptak i Pawła 

Dobrycki, którzy wyrazili wolę nawiązania współpracy. 

W 2009 r. dyrektor planuje 4 premiery, najbliższa to 

„Urodziny Stanleya”, druga – „Woyzeck”, trzecia 

„Krzesła”, potem próby do Sceny Letniej, m.in. z 

„Procesem” Kafki. Zmiany w Teatrze powinny być 
ewolucyjne, a nie rewolucyjne.  

Teatr rozpoczyna kadencję nowego dyrektora z deficytem 

400 tys. zł. Komisja razem ze skarbnikiem 

zaproponowała, by dyrektor ustalił z księgowością 
transze spłat deficytu z budżetu miasta: XI, XII, I i II. 

Braki w pokryciu potrzeb na rok 2009 teatr określił na 

kwotę 2.085 tys. zł.  

Plany finansowe na rok 2009 stanowią załącznik do 

protokołu 

Wnioski budżetowe komisja przegłosuje na odrębnym 

posiedzeniu. 

Dyrektor wnioskował o zmianę nazwy teatru i powrót do 

starej nazwy „Teatr Dramatyczny” – wiązałoby się to ze 

zmianą statutu Teatru podjętą zmianą uchwały RM. 

Dyskutowano również na temat zewnętrznego wyglądu 

budynku teatru, w tej chwili nienoszącego charakteru 

licującego z godnością instytucji kultury, oraz na temat 

polityki informacyjnej teatru (czytelne gabloty, wyraźna 

informacja o repertuarze). 

Komisja planuje zorganizowanie spotkania na temat 50-

lecia teatru. 

Ad. 4 

Nie ustalono terminu następnego spotkania. 

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 22 
października: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 

Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 

Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian budżetu na rok 2008. 

Ad. 1 

Projekt wraz z autopoprawką i erratą przedstawił 

Skarbnik Miasta. Komisja zaopiniowała projekt wraz z 

autopoprawką pozytywnie – 10/3/0 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 
22 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 

października 

5. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 3 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Ad. 4. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008. 

opinia pozytywna – 5/0/0 

2. przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w 

Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry Donas; 

opinia pozytywna – 5/0/0 
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3. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu 

położonego na zachód od ul. Łęczyckiej; 

opinia pozytywna – 5/0/0 

4. uchwalenia Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla Miasta Gdyni; (tekst 

załącznika do projektu uchwały dostępny 

wyłącznie w wersji elektronicznej) 

opinia pozytywna – 5/0/0 

5. wysokości i zasad ustalania opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia w 

2009 r.; 

opinia pozytywna – 5/0/0 

6. przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; 

opinia pozytywna – 5/0/0 

7. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez radcę prawnego Leszka Dacę 
w imieniu Jerzego Jankowskiego, 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 – 5/0/0 

Ad. 5 

Przewodniczący zapoznał członków komisji z 

korespondencją. 
Odnośnie inicjatywy zapoznania radnych z portalem 

Info-Eko, zdecydowano, że nie będzie wspólnej 

prezentacji dla radnych. Osoby zainteresowane portalem 

będą mogły zapoznać się z nim indywidualnie.  

Następne posiedzenie – 7 listopada, godz. 8.00, wyjazd 

do Ekodoliny. 

8 listopada o godz. 8.00 komisja dokona objazdu 

kanalizacji w północnych dzielnicach Gdyni. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 
12 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM, 

4. Korespondencja 

5. Sprawy bieżące. 

Ad. 3 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008; - opinia pozytywna 

– 6/0/1 

2. ustalenia stawek podatku od środków 

transportowych; - opinia pozytywna – 7/0/0 

3. określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta Gdyni; - 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4. określenia zasad ustalania i poboru opłaty 

targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej 

wysokości; - opinia pozytywna – 8/0/0 

5. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej 

do zorganizowania regularnego transportu 

wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) po 

akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej; - 

opinia pozytywna – 4/0/0 

6. zmiany uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta 

Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 

przepisów porządkowych obowiązujących na 

nabrzeżach i na statkach dla pasażerów 

korzystających z regularnego transportu 

wodnego, (tzw. Tramwaju wodnego) po 

akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, 

organizowanego przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni; - opinia pozytywna – 4/0/0 

7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 

Gdyni z tytułu zawarcia umów związanych z 

funkcjonowaniem tramwaju wodnego w latach 

2009 – 2012; - opinia pozytywna – 5/0/0 

8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 
przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 

Gdyni na okres 4 lat; - opinia pozytywna – 

5/0/0 

9. zmiany uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia przepisów porządkowych dla 

pasażerów korzystających z komunikacji 

miejskiej organizowanej przez Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - opinia 

pozytywna – 5/0/0 

10. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez Stowarzyszenie Gdynia SOS 

dot. uchwały nr XXI/507/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda; - 

opinia pozytywna – 6/0/0 

11. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez radcę prawnego Małgorzatę 
Okoń, w imieniu Hadex SA, dot. uchwały nr 

XXI/507/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 

czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic 

Wyspiańskiego i Ejsmonda; - opinia pozytywna 

– 7/0/0 

12. przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; - opinia 

pozytywna – 8/0/0 

13. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złożonego przez adw. Łukasza Balcera, w 

imieniu Grzegorza Ślusarczyka i Anny Kulety, 

dotyczącego uchwały nr XXIV/566/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu 

położonego na zachód od ul. Łęczyckiej – 

opinia pozytywna – 6/0/1 

Ad. 4 

W związku z różnorodnością napływających do komisji 

spraw i korespondencji, przewodniczący komisji 

zobowiązał się do przesłania radnym korespondencji w 
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wersji elektronicznej. Komisja zajmie się omówieniem 

korespondencji na następnym posiedzeniu. 

Ad. 5 

Wiceprez. M.Stępa zobowiązał się przekazać komisji 

informację, jak przebiegają remonty i prace 

przygotowawcze do remontów na drogach gminnych, 

które komisja wytypowała do realizacji. 

W związku z nieobecnością na posiedzeniu komisji 

wiceprezydenta Stasiaka i niemożnością zreferowania 

przygotowanych przez podległe mu służby projektów 

uchwał, ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 
19 listopada o godz. 11.00 przed sesją Rady Miasta. 

Kolejne spotkanie poświęcone będzie pracom nad 

budżetem 2009 r. 

______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 13 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z października b.r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na listopadową Sesję RMG. 

3. Wytypowanie placówek do odwiedzenia przez 

Komisję.  
W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału 

Edukacji Krystyna Przyborowska, Skarbnik Miasta 

Gdyni Krzysztof Szałucki, z-ca Naczelnika Wydziału 

Edukacji Piotr Płocki oraz przedstawicielki  związków 

zawodowych oświaty, pp. Zdzisława  Chacia i Ewa  

Biernacka.  

Ad 1.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.  

Ad 2.  

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 

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

w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Omawiając proponowane zmiany Skarbnik Miasta skupił 

się na 2. najistotniejszych pozycjach  w zakresie 

zwiększeń wydatków,  tj. zakupie nieruchomości poł. 

przy ul. 10 Lutego 24 oraz  dotacji podmiotowej dla 

Teatru Miejskiego w Gdyni.  

Przyczyny, dla których konieczne jest skierowanie 

dotacji dla Teatru Miejskiego (strata w wysokości 400 

tys. zł.) były przedmiotem pytań radnego Z. Zmudy 

Trzebiatowskiego i Przewodniczącej M. Borusewicz.  

Pan K. Szałucki wyjaśnił, iż tak duża strata powstała w 

ostatnim roku urzędowania byłego dyrektora teatru. W 

poprzednich 3. latach odnotowywano nadwyżki lub 

niewielkie straty.  

Skarbnik poinformował ponadto, odnosząc się do 

wątpliwości radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego, iż 
mechanizm dyscypliny budżetowej nie jest stosowany w 

odniesieniu do Teatru Miejskiego (przekroczenie, a nie 

naruszenie budżetu).  

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski odniósł się także do 

kwestii planowanego zakupu nieruchomości przy ul. 10 

Lutego pytając o  sposób wykorzystania budynku z 

chwilą, gdy nie będzie już miejscem przejściowego 

funkcjonowania służb miejskich.  

Pan K. Szałucki poinformował, że rozważanych jest parę 
scenariuszy. Jeden z nich wiąże się z przeznaczeniem  

budynku na siedzibę instytucji pożytku publicznego lub 

tych agend Miasta, które skarżą się na deficyt 

pomieszczeń.  

Odnosząc się z kolei do kwestii zaplanowanego remontu 

przedmiotowego obiektu Skarbnik wyjaśnił, iż niezbędne 

będzie doposażenie pomieszczeń pod kątem potrzeb 

służb miejskich. Jednocześnie p. Szałucki podkreślił, iż 
gmina nie będzie tym samym zmuszona do ponoszenia 

wysokich kosztów wiążących się z koniecznością 
wydzierżawiania pomieszczeń.  
Skarbnik zwrócił też uwagę na dochód jakim będą dla 

Miasta opłaty dzierżawy realizowane przez jednostki już 
funkcjonujące w obiekcie.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

Aneks do porządku obrad – projekt uchwały w spr. 

utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej 

Szkole Podstawowej Nr 24 …: 

Podstawę prawną umożliwiającą utworzenie punktu dla 

dzieci chorych na autyzm omówiła Naczelnik K. 

Przyborowska.  

Pan P. Płocki wyjaśnił, iż  powodem wniesienia projektu 

pod obrady RM w trybie 7-dniowym jest przewlekła 

procedura ogłaszania uchwał w Dzienniku Urzędowym 

(placówka musi rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 

lutego).  

Forma organizacyjna przedszkola będzie zaproponowana 

przez dyrektora placówki. Prawdopodobnie będzie to 

grupa licząca 5. dzieci cztero i pięcioletnich. Z wstępnego 

oszacowania wynika, iż w pierwszym roku 

funkcjonowania  placówki koszt jaki poniesie gmina 

wyniesie ok. 400 tys. zł., z uwagi na prace adaptacyjne. 

Szkolnictwo specjalne zawsze wiąże się ze znacznie 

większymi kosztami. Rozważa się wariant jeden 

nauczyciel na jedno dziecko (ewentualnie jeden 

nauczyciel na dwoje dzieci). Minimum programowe w 

skali jednego dnia powinno wynosić  3 godziny. Z 

wstępnych rozmów z dyrektorem wynika, że w punkcie 

podstawą będą  4 godziny plus 1 godzina dodatkowych 

zajęć. 
W związku z pytaniem Przewodniczącej M. Borusewicz, 

czy przewidywane jest utworzenie takiego punktu także 

w innym miejscu Gdyni, p. P. Płocki stwierdził, iż na 

dzień dzisiejszy nie jest to brane pod uwagę. Obecnie nie 

ma jeszcze jasności co do zapowiadanej reformy. 

Wydział nie ma jeszcze wiedzy na temat liczby klas 

pierwszych z dziećmi 6. i 7. letnimi (będzie się to wiązało 

z kwestią ilości miejsc w przedszkolach).  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Ad 3.  

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zaproponował 

zorganizowanie posiedzeń komisji w przyszłym roku na 

terenie nast. placówek: 

Szkoła Podstawowa na Wiczlinie – przez lata była to 

szkoła odnotowująca najsłabsze wyniki. Obecnie, dzięki 

dodatkowym zajęciom, sytuacja wyraźnie się polepszyła. 

Szkoła rozbudowuje się.  
Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej – podobna 

sytuacja w szkole znacznie się poprawiła dzięki nowej 

dyrekcji.  

Liceum Ogólnokształcące Nr 6 – nowy dyrektor i świeże 

spojrzenie na potrzeby placówki. Jest to korzystny 

moment dla zgłoszenia ewentualnych postulatów.  

Wobec propozycji radnego M. Bzdęgi odnośnie 

odwiedzenia I LO Przewodnicząca stwierdziła, iż tą 
szkołę Komisja mogłaby odwiedzić po rozpoczęciu roku 

szkolnego w roku 2009.  

Przewodnicząca M. Borusewicz zaproponowała 

odwiedzenie nast. placówek: 

Szkoła Podstawowa Nr 20; 

Zespół Szkół Nr 15; 

Kolegium dla Dorosłych. 
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Przewodnicząca zobowiązała się do przygotowania, na 

podstawie złożonych propozycji, wykazu szkół, na 

terenie których odbędą się kolejne posiedzenia Komisji.  

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-11-03: 

 

8115/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu 
usuwania, holowania i parkowania 
pojazdów 

8116/08/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne dokonane w trybie 
przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 206.000 EUR na 
dostawę prasy codziennej i 
czasopism specjalistycznych dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

8117/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup usługi: 
dostęp do Internetu DSL tp 

8118/08/V/M - zatwierdzenia wyników 
postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego do 
5.150.000 EUR na wykonanie 
remontu podjazdów dla 
niepełnosprawnych w NZOZ 
Wzgórze Św. Maksymiliana przy 
ul. Legionów 67 w Gdyni 

8119/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Orzeszkowej 13 w Gdyni 

8120/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Dickmana 20 w Gdyni 

8121/08/V/M - wykonania projektu rozbiórki i 
zabezpieczenia dwóch lokali 
mieszkalnych przy ul. Dickmana 
24 w Gdyni 

8122/08/V/M - wykonania ekspertyzy 
technicznej lokalu mieszkalnego w 
budynku mieszkalnym przy ul. 
Szafranowej 12D w Gdyni 

8123/08/V/M - wykonania zabezpieczenia 
skarpy na nieruchomości gminnej 
przy ul. Wielkopolskiej 98 w Gdyni 

8124/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7642/08/V/M z dnia 23.09.2008 r. 
dotyczącego skierowania na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego sprawy o wydanie 
lokalu przy ul. Zielonej 

8125/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8126/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8127/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8128/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8129/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8130/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8131/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8132/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8133/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8134/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8135/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8136/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8137/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8138/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8139/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8140/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8141/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8142/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Małopolskiej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8143/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Szyprów przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8144/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
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przy ul. Wiosny Ludów 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8145/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Św. Mikołaja przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8146/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, położonej przy ul. 
Żwirki i Wigury przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8147/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Zbożowej przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8148/08/V/M - ustalenia wykazu oraz 
warunków oddania na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Stoczniowiec” w trybie 
bezprzetargowym w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 
gruntowych położonych przy ulicy 
Manganowej i Rtęciowej 

8149/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
zabudowanej nieruchomości 
gminnej położonej przy ul. 
Chylońskiej 168B w trybie z wolnej 
ręki 

8150/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie wyceny 
zabudowanej nieruchomości 
gminnej położonej przy ul. 
Tokarskiej 7A w trybie z wolnej 
ręki 

8151/08/V/M - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 
7743/08/V/M z dnia 30 września 
2008 roku 

8152/08/V/M - zlecenia do kwoty 14 000 EUR, 
wykonania, montażu i demontażu 
baneru informującego o przetargu 
na nieruchomość przy ul. 
Orłowskiej w Gdyni 

8153/08/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
znaczków metalowych z herbem i 
logo Gdyni 

8154/08/V/O - upoważnienia dyrektorów 
gdyńskich szkół do czynności 
koniecznych do zrealizowania 
rządowego programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
2008r. 

8155/08/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści 
regulaminu Otwartego Konkursu 

Ofert dotyczącego produkcji i 
sprzedaży pamiątek i upominków 
reklamowych z logotypem zlotu 
największych żaglowców świata 
The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia 

8156/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/559/OZ/19-W/2008 z dnia 
10.04.2008r. 

8157/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/560/OZ/19-W/2008 z dnia 
10.04.2008r.  

8158/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Derdowskiego 11 w Gdyni 

8159/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
7948/08/V/P dotyczącego 
uruchomienia monitoringu 
wizyjnego w dzielnicy Witomino 
dla potrzeb służb porządkowych 

8160/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 
obuwia dla pracowników Urzędu w 
2008r. oraz akceptacji wyboru 
oferenta do 14.000 EUR 

8161/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie prac 
związanych z wprowadzeniem 
danych wojskowych 

8162/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie prac 
związanych z wprowadzeniem 
danych wojskowych 

8163/08/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do 
umowy KB/428/OZ/23/W/2006 z 
dnia 30.06.2006r. 

8164/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie 
sali w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gdyni dla zespołu 
muzycznego przy Franciszkańskim 
Centrum Kultury w Gdyni 

8165/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie 
sal w celu prowadzenia spotkań 
grup „Odyseja Umysłu” w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni 

8166/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie usług 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
w wieku 7-18 lat, mieszkańców 
Gdyni 

8167/08/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do prawa 
użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. 
Rutowej 6, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

8168/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego z wolnej ręki o 
wartości do 14.000 EUR na usługę 
– audit pośredni Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 
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9001:2001 w Urzędzie Miasta 
Gdyni 

8169/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

8170/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Pomocy Ludziom Starym, 
Niepełnosprawnym i 
Potrzebującym Opieki „SENIOR” w 
Kołobrzegu, prowadzącym Dom 
Pomocy Społecznej w 
Piotrowicach 1, 78-114 gmina 
Dygowo, w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Piotrowicach 

8171/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Pomocy Ludziom Starym, 
Niepełnosprawnym i 
Potrzebującym Opieki „SENIOR” w 
Kołobrzegu, prowadzącym Dom 
Pomocy Społecznej w 
Piotrowicach 1, 78-114 gmina 
Dygowo, w sprawie skierowania i 
ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Piotrowicach 

8172/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 

8173/08/V/R - upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 3/2008 do umowy Nr 
KB/40/MOPS/2004 z dnia 
19.10.2004 r. zawartej z Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą 
w Sopocie w sprawie określenia 
warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu 
terapii zajęciowej 

8174/08/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
ozn. na km 38, jako działki nr 
260/33 i 260/34 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 

8175/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni 

przy ul. Adm. J. Unruga 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8176/08/V/M - ogłoszenia wykazu 
nieruchomości zabudowanych 
garażami przeznaczonymi do 
oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze bezprzetargowej 

8177/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni 
przy ul. Przebendowskich 
przeznaczonej do wydzierżawienia 
na czas oznaczony 

8178/08/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia-Zachód, a docelowo 
przeznaczonej pod drogę 
publiczną 

8179/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Rybaków /dz. nr 1062/10/ 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8180/08/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 „Utwardzenie nawierzchni 
płytami YOMB w ul. Goska w 
Gdyni” 

8181/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku 
przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni 

8182/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów baru mlecznego 
„Szkolny” przy ul. Morskiej 97 w 
Gdyni 

8183/08/V/M - przyjęcia Instrukcji w sprawie 
trybu udzielania zamówień 
publicznych 

8184/08/V/U - uregulowania należności z tytułu 
dokonania odbioru przebudowy 
części dachu /z wyjątkiem bloku 
żywieniowego/ Zespołu Szkół Nr 
15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni, w 
osiach od A do L oraz od 2 do 29 

8185/08/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
powyżej 14.000 EUR a poniżej 
5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Architektów w 
Gdyni” 
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8186/08/V/P - wyrażenia zgody na 
przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 206.000 EUR na 
druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” 
oraz skład, druk i dostawę 
Monitora RM Gdyni w 2009 r. 

8187/08/V/P - realizacji projektu Rady 
Dzielnicy Gdynia Oksywie w 
ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

8188/08/V/P - zakupu 75 egzemplarzy cyklu 
powieściowego złożonego z trzech 
pozycji: „W rozbitym lustrze”, 
„Gorycz sierpniowej nocy”, „U 
schyłku dnia” 

8189/08/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego 
wraz z formą gipsową postaci 
Antoniego Suchanka siedzącego 
na ławce przy molo orłowskim w 
Gdyni 

8190/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na organizację obchodów Dnia 
Niepodległości 

8191/08/V/P - organizacji koncertu orkiestry 
Sinfonietta Cracovia w dniu 11 
listopada 2008 r. 

8192/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7681/08/V/U z 23.09.2008 r. w 
sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie rozgraniczenia rzeki 
Kaczej w Gdyni 

8193/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
4809/08/V/U w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej trzech 
przepompowni ścieków 
sanitarnych w Gdyni Wiczlinie 

8194/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
2208/07/V/U z 22.05.2007 r. w 
sprawie rozbudowy ul. 
Chwarznieńskiej wraz z jej 
przedłużeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej w Gdyni 

8195/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
6626/08/V/U z 17.06.2008 r. 
dotyczącego pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego 

8196/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/748/UI/296/W/2007 z 
30.11.2007 r. na wykonanie roboty 
budowlanej: „Przebudowa ul. 
Mylnej w Gdyni” 

8197/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/446/UI/84/W/2008 z 
4.08.2008 r. na wykonanie robót 

związanych z inwestycją pn. 
„Modernizacja ulicy Tetmajera w 
Gdyni – II etap” 

8198/08/V/U - uregulowania należności za 
wykonanie ortofotopompy dla 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej” 

8199/08/V/P - przekazania środków 
pieniężnych na pokrycie kosztów 
postępowania sądowego 

8200/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości do 14.000 
EUR na wykonanie w trybie z 
wolnej ręki wycen zabudowanych 
nieruchomości stanowiących 
własność oraz będących w 
użytkowaniu wieczystym Gminy 
Miasta Gdyni 

 

2008-11-04: 

 

8201/08/V/R - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14 000 
EUR na tłumaczenie z języka 
polskiego na język angielski fiszki 
opisującej projekt pn.: „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni” 

8202/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
7872/08/V/P dotyczącego 
wszczęcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na 
dostawę kwiatów na potrzeby 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

8203/08/V/O - zawarcia umów zlecenie na 
prowadzenie zajęć 
logopedycznych i edukacyjno-
opiekuńczych w przedszkolach w 
ramach projektu „Małe dzieci w 
wielkim mieście” rządowego 
programu wspierania powstawania 
i realizacji regionalnych lub 
lokalnych programów 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
2008 r. „Aktywizacja i wspieranie 
jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji 
pozarządowych” 

 

2008-11-05: 

 

8204/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na transport książek „Drogi do 
wolności - Drogi do Wspólnej 
Europy" 
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2008-11-06: 

 

8205/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 
8204/08/V/O dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
transport książek 

 

2008-11-07: 

 

8206/08/V/S - zatwierdzenie wyników 
postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego do 206.000 
EUR na zakupu paliwa do 
samochodów służbowych na 
potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

 

2008-11-12: 

 

8207/08/V/R - przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do realizacji projektu z 
programu Interreg IVB Central 
Europe Programme „South-North 
Axis” 

8208/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie usług 
na rzecz dzieci niewidomych i 
niedowidzących, mieszkańców 
Gdyni 

8209/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/820/OK./37-W/2008 na 
dofinansowanie wydania książki 
Kazimierza Nowosielskiego pt. 
„Galeria. Eseje i notatki o 
współczesnym malarstwie 
polskim” 

8210/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na tłumaczenie 
dokumentu „Advance Notice” 
(„Wstępnych Informacji dla 
Żaglowców”) w związku z 
organizacją regat „The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia” 

8211/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie 
projektu i druk gdyńskiego 
kalendarza pozarządowego na rok 
2009 

8212/08/V/P - wyboru w trybie zamówienia z 
wolnej ręki współorganizatora 
wydarzenia artystycznego o 
nazwie Gdynia Design Days 2009 

8213/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/383/UI/70/W/2008 
dotyczącej zadania: ,,Budowa ul. 
Grodnieńskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

8214/08/V/S - ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora jednostki 
budżetowej „Gdyńskie Centrum 
Innowacji” oraz przyjęcia 

regulaminu konkursu oraz trybu 
pracy komisji konkursowej 

8215/08/V/R - nadzoru sprawowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej nad Ośrodkiem 
adopcyjno – opiekuńczym w Gdyni 

8216/08/V/O - zakupu nagród i materiałów na 
konkurs „Rodzinna Szopka 
Bożonarodzeniowa” organizowany 
przez Szkołę Podstawową nr 29 w 
Gdyni 

8217/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na zakup prawa do używania 
programu komputerowego Sigma 
Optivum – moduł SIO 

8218/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów i materiałów 
niezbędnych do przygotowania 
Konkursu Wiedzy o Marynarce 
Wojennej organizowanego przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Gdyni 

8219/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród 
dla laureatów Miejskiego Konkursu 
Poezji i Piosenki Patriotycznej 
organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 26 

8220/08/V/O - zawarcia umów zlecenie na 
prowadzenie zajęć 
logopedycznych i edukacyjno-
opiekuńczych w Przedszkolu 
Samorządowym nr 36 w ramach 
projektu „Małe dzieci w wielkim 
mieście” rządowego programu 
wspierania powstawania i 
realizacji regionalnych lub 
lokalnych programów 
wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
2008 r. „Aktywizacja i wspieranie 
jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji 
pozarządowych” 

8221/08/V/O - upoważnienia do podpisania 
przez dyrektorów szkół umowy z 
rodzicami /prawnymi opiekunami/ 
uczniów niepełnosprawnych w 
zakresie zwrotu kosztów przejazdu 
na trasie dom – szkoła 

8222/08/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

8223/08/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i 
dostawę energii elektrycznej do 
budynku podległego UMG 

8224/08/V/M - wykazu oraz warunków 
sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości położonej przy ul. 
Łużyckiej 10B 
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8225/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości położonej przy ul. 
Bosmańskiej 38 

8226/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Sambora - przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8227/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Kalksztajnów przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8228/08/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 

8229/08/V/M - zatwierdzenia wykazu lokali 
użytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni 
przewidzianych do wynajęcia w 
drodze publicznego 
nieograniczonego przetargu 
ustnego oraz regulaminu 
przetargu 

8230/08/V/M - rozwiązania z Gdyńską 
Spółdzielnią Mieszkaniową umowy 
użytkowania wieczystego w 
stosunku do nieruchomości 
położonej przy ulicy Sępiej i 
Bławatnej 

8231/08/V/M - wyrażenia zgody na organizację 
Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Gdyni 

8232/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie toreb 
papierowych z logo Gdyni 

8233/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/85/OZ/2-W/2008 z dnia 
09.01.2008r. 

8234/08/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/84/OZ/2-W/2008 z dnia 
09.01.2008r. 

8235/08/V/M - ustanowienia dozoru obiektu - 
przystań rybacka w Gdyni-
Oksywiu 

8236/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Batalionów Chłopskich 14 
w Gdyni 

8237/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni 

8238/08/V/M - wykonania prac remontowych 
zewnętrznych w budynku 
mieszkalnym przy Wojewody 
Wachowiaka 47-49 w Gdyni 

8239/08/V/O - zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 

publiczne, o wartość do 14.000 
EUR na realizację zadania 
„Anonimowe i bezpłatne 
testowanie krwi w kierunku 
nosicielstwa HIV” 

8240/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
o wartości do 14.000 EUR na 
wykonanie wyceny nieruchomości 
położonej w Sopocie przy ul. 
Grunwaldzka, której właścicielem 
jest Powiat Miasta Sopot 

8241/08/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo 
przeznaczonej pod drogę 
publiczną 

8242/08/V/M - rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Owsianej 

8243/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie 
modernizacji systemu alarmowego 
znajdującego się w Referacie 
Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 
w budynku UMG 

8244/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie 
modernizacji systemu alarmowego 
pomieszczeń remizy strażackiej w 
Gdyni Wiczlino przy ul. 
Wiczlińskiej 66 o wartości do 
14.000 EUR 

8245/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 
aparatów fotograficznych na 
potrzeby UMG wartości do 14.000 
EUR 

8246/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksu 
laserowego Canon L140 dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

8247/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 
8059/08/V/S dotyczącego 
wyrażenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej – przeszkolenie 40 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
nt: „Ochrona środowiska w 
procesie inwestycyjnym” 

8248/08/V/S - akceptacji wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę dla 
Urzędu Miasta Gdyni tablic 
rejestracyjnych oraz odbiór i 
złomowanie starych tablic 
rejestracyjnych 

8249/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Rybaków 8 
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8250/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Zielonej przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8251/08/V/M - wyrażenia zgody na 
przedłużenie okresu użyczenia 
lokalu użytkowego usytuowanego 
w budynku przy ul. Władysława IV 
51 stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni 

8252/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy o 
współpracy partnerskiej z Gminą 
Kosakowo w zakresie wdrażania 
projektu pn.: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie 
Gminy Kosakowo” 

8253/08/V/O - wyrażenia zgody na wynajem 
sali w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni 
dla Stowarzyszenia „Akademia 
Umiejętności” 

8254/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie 
sali gimnastycznej w Zespole 
Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni dla 
Fundacji Rozwoju Edukacji TREFL 

8255/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2008roku 

8256/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/133/OK/10/W/2008 na 
realizacje zadania: Scena 138 – 
edukacyjny projekt artystyczny” 

8257/08/V/M - wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie akcji 
promocyjnej „Gdyńskie dukaty 
lokalne” z okazji zlotu żaglowców 
The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia 

8258/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawę 
aparatu fotograficznego SONY 
Cyber-shot DSC- S650 będącego 
na stanie UMG wartości do 14000 
EUR 

8259/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na emisję ogłoszenia 
dotyczącego Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości w 
Gdyni w dodatku do POLSKA 
Dziennik Bałtycki pt. „Praca” 

8260/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 
EUR na sprzedaż energii 
elektrycznej do Bałtyckiego Punktu 
Informacji Turystycznej 
zlokalizowanego przy Al. Jana 
Pawła II 

8261/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaży w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, 
położonej przy ul. Tokarskiej 7A 

8262/08/V/P - wykonania kopert kartonowych z 
nadrukiem logo programu „Gdynia 
bez barier” 

8263/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Rybaków 6, przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8264/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie kopiowania 
materiału filmowego Kroniki 
Wydarzeń Gdyńskich 2008 

8265/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8175/08/V/M dotyczącego 
ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Adm. J. 
Unruga 

8266/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 
7724/08/V/S 

8267/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup książek 

8268/08/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do prawa 
użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Gdyni przy ul. Pawiej 
33, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

8269/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaży w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, 
położonej przy ul. Chylońskiej 
168B 

8270/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na produkcję i emisję spotu 
radiowego z okazji gdyńskich 
obchodów Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości 

8271/08/V/M - określenia warunków 
dołączenia i wykazu 
nieruchomości gruntowych 
położonych w Gdyni, przy ul. 
Kieleckiej 

8272/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy 
nr 140/06 z 24.08.2006 r. 

8273/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego ul. Turkusowej w 
Gdyni 

8274/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
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pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę 
budowlaną „Przebudowa ul. 
Wzgórze Bernadowo w Gdyni” 

8275/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wybór wykonawcy zadania: 
„Budowa oświetlenia przy ul. 
Rtęciowej w Gdyni” 

8276/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wybór wykonawcy zadania 
„Budowa oświetlenia przy ul. 
Żelaznej w Gdyni” 

8277/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę 
budowlaną „wymiana oświetlenia 
w ul. Miętowej i ul. 
Nowowiczlińskiej w Gdyni” 

8278/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego w ul. Spokojnej w 
Gdyni 

8279/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie robót polegających na 
osadzeniu reperów 
wysokościowych na obiektach 
mostowych Trasy Kwiatkowskiego 

8280/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na 
wykonanie robót polegających na 
osadzeniu reperów 
wysokościowych na obiektach 
mostowych Trasy Kwiatkowskiego 

8281/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/251/UI/38/W/2008 z 
18.04.2008 r. dotyczącej zadania 
pn. „Rozbudowa cmentarza 
komunalnego w Gdyni przy ul. 
Spokojnej” 

8282/08/V/U - zmiany treści umowy dot. 
zadania inwestycyjnego „budowa 
sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Starodworcowej w Gdyni” 
realizowanego w trybie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych 

8283/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Osada Rybacka 

8284/08/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na przygotowanie przedstawienia 
teatralnego dla uczniów gdyńskich 
szkół 

8285/08/V/P - zamówienia zmian w CMS 
/panelu administracyjnym/ do 
redagowania www.gdynia.pl 

8286/08/V/P - powołania zespołu przy 
Prezydencie Miasta Gdyni ds. 
badania historii harcerstwa 
pomorskiego 

8287/08/V/P - zakupu 25 egzemplarzy książki 
pt. „Prawda i Prawo” 

8288/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
3865/07/V/P z 23.10.2007 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu 
Gdyńskiej Nagrody Literackiej w 
Kategorii Dramatu 

8289/08/V/P - organizacji uroczystości 
związanej z 90. rocznicą 
utworzenia Marynarki Wojennej 
RP 

8290/08/V/R - powołania przewodniczącego 
Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Gdyni 

8291/08/V/R - powołania sekretarza 
Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Gdyni 

 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z Radnych nie złożył 

interpelacji. 

_________________________________________ 
 

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:  19.11., godz. 11.30    

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  19.11., godz. 11.00     
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Komisja Gospodarki Mieszkaniowej  18.11., godz. 17.00,  

Komisja Kultury:   20.11., godz. 15.30 

Komisja Oświaty:  13.11., godz. 14.30   

Komisja Rewizyjna:   19.11., po sesji 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:  24.11., godz. 15.30 

Komisja Statutowa:  25.11., godz. 15.30   

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  18.11., godz. 

16.00, s. 105A; 25.11., godz. 16.00 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:   

_____________________________________________ 

 

 


