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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 46 

28 stycznia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.01.09, godz. 14.40. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 11 grudnia: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  
Stanisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RMG: 
4.1 uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2009 

(projekt przekazano Radnym w terminie 
wcześniejszym), 

4.2 zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta 
Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
cen, opłat i uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów 
taryfowych obowiązujących na liniach 
regularnego transportu wodnego (tzw. 
Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki 
Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni; 

4.3 zmiany uchwały nr V/106/07 Rady Miasta 
Gdyni z 28 lutego 2007 roku w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 

4.4 zmiany uchwały nr XVIII/432/08 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych; 

4.5 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gdyni na 2009 rok; 

4.6 przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 
2010; 

4.13 wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia 
naruszenia prawa w uchwale nr XLV/1089/06 z 
dnia 27 września 2006r.w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej Zarząd Dróg i Zieleni; 

4.14 skargi z dnia 07 listopada 2008 r. złoŜonej 
przez radcę prawnego Leszka Dacę, w imieniu 
Jerzego Jankowskiego, na uchwałę nr 
XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack, rejon ulic 
Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. 

4.15 wystąpienia Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
jednostki budŜetowej – z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu „Baltic active 
education network for development of people 
to people initiatives” (eduPEOPLE) w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007- 2013; 

4.16 utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3; 

4.25 likwidacji zakładu budŜetowego „Zespół Usług 
Projektowych”; 

4.27 zmiany uchwały nr XXIII/490/04 z 22 września 
2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta 
Gdyni. 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w 
dniach 13 i 20 listopada 2008r. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 
Ad. 1 
Dyrektor ZKM – p.Olgierd Wyszomirski omówił  
projekty 2 uchwał dotyczących funkcjonowania ZKM: 
Druk 4.2 – dot. zmiany opłat taryfowych  
obowiązujących na liniach regularnego transportu 
wodnego, tzw. Tramwaju wodnego 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Druk 4.3 – w sprawie rozszerzenia uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów dla uczniów niepełnosprawnych 
korzystających z minibusów na zamówienie, które nie 
funkcjonują w ramach regularnej komunikacji miejskiej 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Z-ca naczelnika Wydziału Organizacyjnego – p.Artur 
Wentland przedstawił: 
1. projekt uchwały druk 4.13 w sprawie  wezwania Rady 
Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 
nr  XLV/1089/06 z dnia 2006r. w sprawie utworzenia 
jednostki budŜetowej zarząd Dróg i Zieleni – wezwanie 
uznaje się za bezzasadne i proponuje się go nie 
uwzględniać: 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
2. projekt uchwały 4.25 w sprawie likwidacji zakładu 
budŜetowego Zespół Usług Projektowych 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – 
p.M.Karzyński przedstawił: 
1.projekt uchwały  druk 4.14 w sprawie nieuwzględnienia 
skargi złoŜonej na uchwałę RMG z dnia 28 maja 2008r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack, rejon  ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
2.projekt uchwały  druk nr 2 w Aneksie do porządku 
obrad w sprawie aktualności studium i planów 
miejscowych w Gdyni 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 
– p.Bartosz Bartoszewicz przedstawił: 
1.projekt uchwały  druk 4.15 w sprawie wystąpienia 
Gdyńskiego Centrum Innowacji z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu „Baltic active education 
network for development of people to people initiatives” 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
2.projekt uchwały druk 4.16 w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy 
ul.Wąsowicza 3 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Skarbnik Miasta – p.K.Szałucki przedstawił: 
1. Autopoprawkę do projektu BudŜetu Miasta na rok 
2009 /druk 4.1/  w części dotyczącej propozycji 
złoŜonych przez Komisję Samorządności. Do projektu 
budŜetu przyjęto następujące zadania: 
- wykonanie lewoskrętów przy ul.Chwaszczyńskiej na 
odcinku od  obwodnicy do ul.Sopockiej – 500.000 zł; 
- budowa pawilonu dla klas 0-III przy SP nr 20 – 
dokumentacja techniczna – 70.000 zł; 
- dobudowa fragmentu kanalizacji przy ul. Małej i ulic 
sąsiadujących – 430.000 zł; 
-  remont placu zabaw i boiska przy ul.Gryfa 
Pomorskiego – 50.000 zł; 
- uzupełnienie wyposaŜenia placu zabaw przy ul. 
Wieluńskiej /etap II/ - 150.000 zł; 
- modernizacja boiska przy SP nr 10 – 100.000 zł; 
- modernizacja boiska przy SP nr 40 – 30.000 zł; 
- prace projektowe nad rewitalizacją terenu ulic 
Zamenhoffa-Opata Hackiego – 300.000 zł. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
2. druk 4.4 – w sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – zmiany w klasyfikacji budŜetowej 
wynikają ze zmiany sposobu realizacji zadań 
finansowanych ze środków PFRON 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Wiceprezydent Miasta – p.E.Łowkiel przedstawiła: 
Projekt uchwały /druk nr 4,5/ w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gdyni na rok 2009 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  8/0/0 
Projekt uchwały /druk nr 4,6/ w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w 
latach  2009-2010. 
Radni wyrazili zaniepokojenie funkcjonowaniem w 
Gdyni sklepu z tzw. „dopalaczami”. Pani Prezydent 
poinformowała , Ŝe nie ma przepisu prawnego 
zakazującego handlu takimi środkami, ale sklep jest 
monitorowany przez słuŜby miejskie. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  8/0/0 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej – 
p.M.Horała przedstawił: 
Projekt uchwały /druk 4,27/ w sprawie zmiany 
regulaminu Rady Miasta Gdyni 
Zmiana w regulaminie ma umoŜliwi ć ponowne 
wprowadzenie na sesję – w ciągu 3 miesięcy -  projektu 
uchwały zdjętego z porządku obrad.  
W dyskusji głos zabrali: 
M.Horała: zdjęcie z porządku obrad słuŜyło odrzuceniu 
projektu uchwały bez wysłuchania racji wnioskodawcy i 
bez dyskusji. M.Horała uwaŜa, Ŝe taka procedura 
wypacza zasady demokracji. KaŜdy ma prawo do 
inicjatywy uchwałodawczej i dlatego proponuje zmianę 
do Regulaminu obrad Rady Miasta, aby umoŜliwi ć 
ponowne wejście zdjętego projektu pod obrady RMG. 
M.Bzdęga: popiera ten projekt, poniewaŜ ostatnio 
zdarzało się, Ŝe dochodziło do zdjęcia projektów uchwał 
z porządku obrad – czyli odrzucenia bez jakiejkolwiek 
dyskusji. 
A.Bień nie widzi zagroŜenia dla demokracji, bo prace nad 
projektami uchwał toczą się w komisjach RM i tam są 
opiniowane. 
B.Bartoszewicz równieŜ uwaŜa, Ŝe najlepszym 
momentem na rozmowy na temat uchwał jest właśnie na 
komisjach. Dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, Ŝe zdarza 
się, iŜ niektórzy radni na etapie prac komisji nie mają 
Ŝadnych uwag do projektów uchwał i czekają z nimi 
jedynie na sesje, co uniemoŜliwia rzeczową rozmowę 
podczas posiedzeń komisji. ZauwaŜył takŜe, Ŝe 
wprowadzenie zasady dodawania uchwał do porządku 
obrad w sposób zaproponowany przez pomysłodawcę, 
mógłby spowodować sytuację, w której Rada Miasta 
musiałaby obligatoryjnie obradować nad niezliczoną 
liczbą zupełnie irracjonalnych projektów. 
M.Horała: ubolewa jednak nad brakiem dyskusji na 
sesjach, kiedy to wnioskodawca ma szansę  przedstawić 
swoje racje, a pozostali – swoją opinię. 
J.Chacuk i S.Borski: uwaŜają, Ŝe kaŜdy radny pracuje w 
komisjach i to jest odpowiedni moment  na dyskusję nad 
projektem. S. Borski zauwaŜył dodatkowo, Ŝe Rada 
Miasta ma pełne prawo decydować w jaki sposób i nad 
jakimi uchwałami chce pracować. 
M.Bzdęga: zwrócił uwagę, Ŝe równieŜ sesje RMG są po 
to, aby dyskutować i przyjmować lub odrzucać projekty 
uchwał. Niezrozumiały ponadto jest fakt, Ŝe niektóre 
projekty uzyskują pozytywną opinię na komisjach, a 
potem zostają zdjęte z porządku i nie wracają juz pod 
obrady RMG. 
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie 
Wynik głosowania  3/5/0 
Ad. 2 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 
13 listopada 2008r. 
Wynik głosowania  8/0/0 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 
20 listopada 2008r. 
Wynik głosowania  8/0/0 
Ad. 3 
Przewodniczący przedstawił Komisji wniosek 
Gdyńskiego Forum Myśli Współczesnej skierowany do 
Rady Miasta Gdyni o nadanie medalu 
im.E.Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 
Stowarzyszeniu „Droga Nadziei”. Wniosek będzie 
rozpatrzony zgodnie z procedurą i Statutem Miasta 
Gdyni. 
Ad. 4 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia: czwartek przed 
sesją styczniową RMG. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 15 stycznia: 
 
Miejsce posiedzenia: Liceum Ogólnokształcące Nr 6 w 
Gdyni 
Porządek posiedzenia: 

1. Wizytacja L.O. Nr 6  - zapoznanie się z 
potrzebami placówki.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na styczniową Sesję RMG. 

3. Wolne wnioski. 
4. Sprawy wniesione. 

W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel oraz przedstawicielki związków zawodowych 
pp. Zdzisława Chacia i Ewa Biernacka. 
Ad 1.  
Członkowie komisji goszczeni byli przez dyrektora L.O. 
Nr 6, panią Ewę Śliwi ńską. 
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, inicjator 
zorganizowania posiedzenia na terenie szkoły, poprosił 
panią Śliwi ńską o informację nt. problemów i wyzwań, 
jakie są udziałem najpierw nauczycielki, a następnie 
dyrektora szkoły.  
Dyrektor E. Śliwi ńska stwierdziła, iŜ najbardziej 
absorbujące na obecnym etapie są dla niej sprawy natury 
organizacyjnej i gospodarczej.  
DuŜym wyzwaniem dla dyrektora będącego niegdyś 
nauczycielem w tej samej szkole jest konieczność 
ułoŜenia na nowo swoich relacji z nauczycielami.  
Zapytana przez panią Zdzisławę Chacię o stosunki ze 
szkolnymi związkami zawodowymi pani Śliwi ńska 
podkreśliła, iŜ członkami związków są osoby, którym 
bardzo zaleŜy na szkole, wobec czego moŜe liczyć na ich 
pomoc.   
W związku z pytaniem radnego Z. Zmudy 
Trzebiatowskiego o sytuację kadrową w szkole, dyrektor 
Śliwi ńska poinformowała, iŜ największą liczbą godzin 
obciąŜeni są matematycy.  
Do powyŜszej informacji odniosła się Wiceprezydent E. 
Łowkiel  wyjaśniając, iŜ problem jest pochodną  
kończenia studiów humanistycznych przez znacznie 
większą liczbę osób niŜ ma to miejsce w przypadku 
studiów politechnicznych.  
Zjawiskiem, na które zwróciła przy okazji uwagę 
Wiceprezydent, jest malejące zainteresowanie 
kształceniem się w zakresie nauczania przedszkolnego. 
MoŜe to być źródłem powaŜnych problemów w 
przyszłości.  
W związku z pytaniem radnego Z. Zmudy 
Trzebiatowskiego o strukturę wiekową nauczycieli, pani 
Śliwi ńska z ubolewaniem mówiła o prawie jednoczesnym 
odchodzeniu  na emeryturę w ciągu ostatnich lat przez 
grupy nauczycieli. Na szczęście są jeszcze nauczyciele, 
którzy przekazują doświadczenia i tradycje szkoły 
nowemu pokoleniu pedagogów.  
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iŜ odchodzenie na 
emeryturę powinno odbywać się harmonijnie – tak, aby 
nie brakowało w szkołach osób wprowadzających w 
arkana zawodu młodych nauczycieli.  
W kontekście informacji nt. miejsca, jakie zajęło VI L.O. 
w rankingu ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” (7. 
miejsce), Wiceprezydent szerzej przedstawiła kwestię 
plasowania się szkół w rankingach,  przy zastosowaniu 
kryterium efektywności (wyniki maturalne w zakresie 
poszczególnych przedmiotów). Gdyńskie wyniki w tym 

zakresie znacznie zaniŜane są przez licea i technika 
uzupełniające. Jest to jeden z czynników, które wpływają 
na zafałszowanie danych o  poziomie edukacji w 
poszczególnych gminach i powiatach. Są powiaty, które 
nie tworzą szkół uzupełniających dla absolwentów szkół 
zawodowych i tym samym poprawiają znacznie swoje 
wyniki w rankingach. Inną metodą jest ograniczanie 
miejsc w liceach ogólnokształcących i technikach do 
uczniów o najlepszych wynikach. Zdaniem 
Wiceprezydent E. Łowkiel znacznie większą wartością 
niŜ miejsce w rankingach jest zapewnienie jak 
największej dostępności do szkół i tym samym 
zapewnienie uczniom moŜliwości dokonywania wyboru 
szkoły. 
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iŜ VI L.O. jest 
szkołą bardzo dobrą w kaŜdym obszarze.  
Przedmiotem debaty komisji był teŜ stan budynku szkoły.  
Przewodnicząca M. Borusewicz zapytała o aktualny stan 
techniczny budynku prosząc jednocześnie dyrektor 
Śliwi ńską o wskazanie, na jaką pomoc liczy ze strony 
komisji. 
Dyrektor E. Śliwi ńska poinformowała, iŜ w szkole 
wymienione zostały wszystkie okna, oraz część podłóg. 
Wyremontowano wszystkie łazienki. Przygotowano 
projekt modernizacji boiska. Zlikwidowano drewnianą 
boazerię (zalecenie StraŜy PoŜarnej) oraz wymieniono 
część drzwi. Na potrzeby szkoły zaadaptowano 
pomieszczenie mające niegdyś charakter mieszkalny.  
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, iŜ decyzją 
Kolegium Prezydenta za priorytetowe uznano wykonanie 
w roku bieŜącym projektu sali gimnastycznej (obecna 
sala jest bardzo mała). Po zrealizowaniu sali 
gimnastycznej przystąpi się do modernizacji boiska. . 
Dyrektor E. Śliwi ńska podziękowała Wiceprezydent E. 
Łowkiel za środki przyznane szkole na wymianę podłóg 
deklarując, iŜ dołoŜy starań, aby za uzyskane pieniądze 
wymieniono jak najwięcej m kw. podłóg. Jest to tym 
bardziej istotne, iŜ opinia Sanepidu na temat obecnego 
parkietu jest negatywna.  
Nawiązując do powyŜszego Wiceprezydent informowała, 
iŜ konieczna będzie cykliczna wymiana płytek PCV we 
wszystkich szkołach.  
Ad 2. 
4.9.- projekt uchwały w spr. przyjęcia „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych  w 
szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gdyni”: 
Na wstępie prezentacji projektu Wiceprezydent E. 
Łowkiel zaznaczyła, iŜ w związku ze zmianą przepisów 
ustawowych (ustawa weszła w Ŝycie w dn. 01.01.2009 r.) 
nie ma obecnie obowiązku corocznego przyjmowania 
Regulaminu (stąd projekt nie został wniesiony, jak dotąd, 
w grudniu).W zakresie regulacji ustawowych zmieniły 
się takŜe zasady sprawdzania samorządów pod kątem 
osiągania określonych ustawowo pułapów średnich 
wynagrodzeń nauczycieli – samorządy zobowiązane są 
do przekazywania  komunikatów RIO w listopadzie oraz 
do przekazywania stosownych informacji radom.  
W przedmiotowym regulaminie podwyŜszeniu ulega tzw. 
dodatek motywacyjny, który maksymalnie wynosić 
będzie 350 zł.  
Proponowane jest podwyŜszenie dodatków funkcyjnych 
dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Inaczej rozwiązana jest kwestia dodatków dla dyrektorów 
szkół zawodowych. W tym przypadku wysokość dodatku 
uzaleŜniona będzie od liczby uczniów przystępujących do 
egzaminu zawodowego. Projektodawcy chcą w ten 
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sposób doprowadzić do zwiększenia liczby uczniów 
przystępujących do egzaminów zawodowych (obecnie 
odnotowuje się częste przypadki przystępowania do 
egzaminu maturalnego z pominięciem egzaminu 
zawodowego). Sprawa ta jest szczególnie istotna w 
przypadku uczniów szkół zasadniczych, nie kończących 
się egzaminem maturalnym. Proponuje się dodatki w 
wysokościach 50, 70 i 100 zł. (odpowiednio do liczby 
uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych).  
Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, 
zwróciła uwagę na istotną rolę nauczycieli w 
motywowaniu uczniów do zdawania egzaminów 
zawodowych.  
Zdaniem radnej Ewy Krym istotniejszy od dodatków 
motywacyjnych, z punktu widzenia nauczyciela, jest 
dodatek za wychowawstwo. 
Wiceprezydent zgodziła się, iŜ najmniej konfliktogenne 
są dodatki za wychowawstwo, jednak dodatki 
motywacyjne teŜ mają znaczenie, są bowiem formą 
nagrody za wytęŜoną pracę i sukcesy.  
Wiceprezydent poinformowała takŜe o zaplanowaniu 
kwoty 2 mln. zł. na podwyŜki dla pracowników 
administracji i obsługi w placówkach edukacyjnych. 
Pani Zdzisława Chacia zwróciła uwagę na zapis 
umieszczony w regulaminie na prośbę przedstawicieli 
związków zawodowych mówiący, iŜ z chwilą pojawienia 
się nowych środków finansowych, decyzje co do ich 
podziału zapadną w drodze negocjacji ze związkami 
zawodowymi. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ustalono, iŜ na wypadek wniesienia pod obrady  RM 
projektu uchwały  w trybie nadzwyczajnym, komisja 
spotka się 15 minut przed sesją (28 stycznia b.r.). 
Ad 3. 
Radna Ewa Krym wnioskowała o utworzenie przy SP Nr 
40 w Gdyni „Szkoły otwartej” . Do szkoły wpływa w 
przedmiotowej kwestii bardzo duŜo ofert. Sprawa cieszy 
się duŜym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
osiedla. 
PowyŜszy wniosek przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za.  
Ad 4. 
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zwrócił się do 
Wiceprezydent E. Łowkiel z prośbą o przekazanie 
informacji nt. planów co do rozwiązania kwestii 6.-
latków. 
Wiceprezydent oświadczyła, iŜ planuje się stworzenie 
rodzicom moŜliwości wyboru, tj. oddania dziecka do 
zerówki w szkole bądź w przedszkolu oraz do 1. klasy w 
szkole. 
Wiceprezydent zapewniła, Ŝe są w Gdyni szkoły 
przystosowane do przyjęcia 6.-latków. Im więcej 
rodziców dzieci wybierze szkoły, tym więcej miejsc 
będzie w przedszkolach.  
Wiceprezydent zapewniła, iŜ odpowiednia informacja 
zostanie wystosowana do wszystkich rodziców 6.latków. 
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iŜ wskazane 
byłoby wystosowanie odpowiedniej informacji takŜe do 
rodziców 5.latków. 
Radny zwrócił się z prośbą do Wiceprezydent o 
przekazanie radnym materiałów wiąŜących się z 
przedmiotową sprawą (dotyczących legislacji jak i 
szczegółowych rozwiązań co do sposobu 
poinformowania rodziców 5. latków o zamiarach Miasta 
w przedmiotowej kwestii). 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 20 stycznia: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Wystąpienie przedstawicieli klubów 
Ŝeglarskich w Gdyni, 

2. Opinie do projektów uchwał na sesję 28 
stycznia, 

3. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Pierwsza część posiedzenia odbyła się wspólnie z 
Komisją Strategii i Polityki Gospodarczej. Gośćmi 
połączonych komisji byli przedstawiciele klubów 
Ŝeglarskich, którzy przy pomocy krótkiej prezentacji 
omówili sytuację gdyńskiego Ŝeglarstwa. BudŜet roczny 
kaŜdego z klubów oscyluje w granicach kilkuset tys. zł, 
całość przeznaczana jest na działalność statutową. 
Utrzymanie infrastruktury pochłania ok. połowy budŜetu 
kaŜdego klubu; infrastruktura jest równieŜ 
najpowaŜniejszym źródłem dochodów kaŜdego klubu. 
Nie wszystkie kluby prowadzą szkolenie Ŝeglarskie 
najmłodszych. Oprócz klubów na nabrzeŜu siedzibę mają 
2 firmy komercyjne, handlujące łodziami motorowymi. 
Miasto przystąpiło do sporządzania planu miejscowego 
zagospodarowania basenu jachtowego. Polski Związek 
śeglarski chciałby, aby całą obecnie istniejącą zabudowę 
wyburzyć a w to miejsce postawić nawet 7-
kondygnacyjny budynek, w którym siedzibę znalazłyby 
m .in. kluby Ŝeglarskie. W budynku tym przewidywana 
jest równieŜ działalność komercyjna. Kluby powaŜnie się 
obawiają, Ŝe uniemoŜliwiłoby to im prowadzenie 
działalności statutowej, przynajmniej przez okres od 
wyburzenia do zbudowania nowego budynku, co 
mogłoby skutkować całkowitym upadkiem klubów. 
Klubom zaleŜy na zachowaniu istniejących funkcji. 
Dyr. M.Karzyński informował, Ŝe kluby Ŝeglarskie 
powinny w tym miejscu zostać, otwarte natomiast 
pozostaje pytanie, kto i w jaki sposób będzie tym 
zarządzał. Plan powinien zostać uchwalony jeszcze w 
bieŜącym roku. 
Miasto chce zintensyfikować wykorzystanie tego terenu, 
ale i uporządkować panujący tam bałagan. Status quo jest 
nie do przyjęcia. Zamierza się wyprowadzić stamtąd 
działalność gospodarczą, nie statutową. Budynki są w 
złym stanie technicznym i raczej nie nadają się do 
nadbudowywania.  
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

− nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 37 (ks. Grzegorz 
Miloch). – opinia pozytywna – 4/0/0 

− nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 38 (prof. Krzysztof 
Skóra) – opinia pozytywna – 4/0/0 

− nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 39 (Józef Poltrok). 
– opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 3 
Komisja zapoznała się z pismem p. Labuddy w sprawie 
zjeŜdŜalni na plaŜy w Śródmieściu. Członkowie Komisji, 
akceptując argumenty dotyczące funkcjonowania 
zjeŜdŜalni, są jednak przekonani, Ŝe wygląd i stan 
techniczny urządzenia na niekorzyść odróŜnia się od 
pozostałych obiektów zlokalizowanych w tej okolicy. 
Aby zjeŜdŜalnia mogła dalej w tym miejscu istnieć i 
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działać, niezbędna jest gruntowna zmiana jej wyglądu, 
wkomponowująca ją w otoczenie. 
Wynik głosowania w/w wniosku – 4/0/0. 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 21 stycznia: 
 
. Porządek: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 
4.8., 4.13., 4.14., 4.15. 

3. Korespondencja 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie 
zgłoszono. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. wystąpienia Gdyńskiego Centrum Innowacji – 
jednostki budŜetowej z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu SCIPARK w ramach 
Programu INTERREG IV C – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

2. skargi z dnia 17 grudnia 2008 r. złoŜonej przez 
radcę prawnego Małgorzatę Okoń, w imieniu 
Hades S.A. na uchwałę nr XXI/507/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 
Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

3. skargi z dnia 09 grudnia 2008 r. złoŜonej przez 
adwokata Łukasza Balcera, w imieniu 
Grzegorza Ślusarczyka i Anny Kulety na 
uchwałę nr XXI/566/08 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 22 października 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack, terenu połoŜonego na 
zachód od ul. Łęczyckiej – opinia pozytywna – 
6/0/0 

4. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Tatrzańskiej 5 – opinia 
pozytywna – 7/0/0; 

5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Energetyków – opinia 
pozytywna – 7/0/0; 

6. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Armatorów 5 
A – opinia pozytywna – 7/0/0; 

7. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych w 
Gdyni przy Potoku Demptowskim między ul. 
Demptowską a Skarbka w celu zapewnienia 
dostępu słuŜb eksploatacyjnych do otwartego 
koryta Potoku Demptowskiego – opinia 
pozytywna – 7/0/0; 

8. zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc 
w konkursie „Gdyński Biznesplan 2009” z 
opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta 
Gdyni przy rejestracji działalności 
gospodarczej – opinia pozytywna – 7/0/0; 

9. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 37 (ks. Grzegorz 
Miloch) – opinia pozytywna – 7/0/0. 

10. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 38 (prof. Krzysztof 
Skóra) – opinia pozytywna – 7/0/0 

11. nadania Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA GDYNI” – Medal Nr 39 (Józef Poltrok) – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

12. uchwała z aneksu – w sprawie zmian do 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009 – opinia 
pozytywna – 6/0/1. Wiceprez. Marek Stępa 
odpowiadał na pytania członków komisji 
dotyczące systemu parkingowego w Gdyni. 
Komisja postanowiła zorganizować wyjazd 
studyjny do Włocławka, gdzie niedawno 
zwycięzca gdyńskiego przetargu wdroŜył 
system płatnego parkowania. 

Ad. 3 
Komisja zapoznała się z pismem p. Lucyny Labuddy w 
sprawie zjeŜdŜalni na miejskiej plaŜy.  
Członkowie Komisji, akceptując argumenty dotyczące 
funkcjonowania zjeŜdŜalni, są jednak przekonani, Ŝe 
wygląd i stan techniczny urządzenia na niekorzyść 
odróŜnia się od pozostałych obiektów zlokalizowanych w 
tej okolicy. Aby zjeŜdŜalnia mogła dalej w tym miejscu 
istnieć i działać, niezbędna jest gruntowna zmiana jej 
wyglądu, wkomponowująca ją w otoczenie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego 
prowadzenia tej działalności. 
Wynik głosowania wniosku – 6/0/0. 
Ad. 4 
W związku z ponowionym zapytaniem 
przewodniczącego komisji, Wiceprezydent M.Stępa 
zobowiązał się dostarczyć Komisji na najbliŜszą sesję 
informację w sprawie realizacji dróg gminnych z listy 
rankingowej. 
______________________________________________ 

 
ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2009-01-12: 

 
8941/09/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr 

KB/143/PON/1/W/2008 zawartej 
dnia 28.02.2008r. pomiędzy 
Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim 
Stowarzyszeniem Integracyjnym 
„Promyk” 

8942/09/V/P - dokonania zmian w umowach 
nr: KB/206/PON/12/W/2008 z dnia 
28.02.2008r., 
KB/207/PON/13/W/2008 z dnia 
28.02.2008r. zawartymi pomiędzy 
Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim 
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Stowarzyszeniem Osób 
Niesłyszących ich Rodzin i 
Przyjaciół „EFFETHA” 

8943/09/V/P - dokonania zmian w umowach 
nr: KB/197/PON/4/W/2008 
zawartej dnia 28.02.2008r., 
KB/209/PON/15/W/2008 zawartej 
dnia 28.02.2008r., 
KB/290/PON/28/W/2008 zawartej 
dnia 24.04.2008r., pomiędzy 
Gminą Miasta Gdynia a Polskim 
Towarzystwem Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Wojewódzki 

8944/09/V/U - rozpatrzenia wniosków 
złoŜonych do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Kamiennej Góry w 
Gdyni 

8945/09/V/K - przekazywania opłat za 
postępowanie sądowe związane z 
wpisem hipotek przymusowych do 
ksiąg wieczystych 

8946/09/V/K - przekazywania opłat 
związanych z egzekucją 
naleŜności za pobyt w Izbie 
Wytrzeźwień 

8947/09/V/K - przekazywania opłat 
związanych z egzekucją podatków 
i opłat oraz mandatów karnych 

8948/09/V/P - organizacji słuŜby stałego 
dyŜuru na czas zagroŜenia i wojny 

8949/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
6184/08/V/S dotyczącego 
wyraŜenia zgody na zakup do 
14.000 EUR telefonów Motorola g 
24 oraz kart SIM z uruchomioną 
usługą transmisji danych oraz 
wybór oferenta 

8950/09/V/P - dostępu do Internetu dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego w 
dzielnicach Gdyni 

8951/09/V/O - upowaŜnienia do zawarcia 
umowy z Dyrektorem Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w 
Gdyni w sprawie przyznania 
miesięcznego limitu kilometrów z 
tytułu uŜywania prywatnego 
samochodu dla celów słuŜbowych 

8952/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w 2009 roku 

8953/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w 2009 roku 

8954/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8955/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8956/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8957/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Rdestowej , przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8958/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej / 
Racławickiej, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

8959/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8960/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8961/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8962/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8963/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Balladyny przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8964/09/V/M - przyjęcia treści Aneksu nr 2 do 
umowy z dnia 01.02.2006 o najem 
lokalu uŜytkowego w budynku przy 
ul. 10 Lutego 24 

8965/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7231/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 2 (piwnicy), 
stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonego przy ul. 
Morskiej 99, przeznaczonego do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 

8966/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
7233/08/V/M dotyczącego 
ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 2, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego przy ul. Partyzantów 
39 BL. I, przeznaczonego do 
sprzedaŜy na rzecz najemcy w 
trybie bezprzetargowym 
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8967/09/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie opinii o pochodzeniu 
gleby 

8968/09/V/ - udzielenia zamówienia do kwoty 
14 000 EUR na dystrybucję 
gdyńskich materiałów 
promocyjnych przez Spółdzielnię 
Socjalną „50+” 

8969/09/V/O - wydatkowania środków 
finansowych na organizację zajęć 
podczas ferii zimowych 

8970/09/V/M - zabezpieczenia środków na 
opłatę z tytułu najmu lokalu oraz 
na dostarczenie mediów na 
potrzeby Miejskiej Informacji 
Turystycznej na dworcu PKP 

8971/09/V/M - zabezpieczenia środków na 
dostarczenie mediów w Bałtyckim 
Punkcie Informacji Turystycznej 
przy Al. Jana Pawła II 

8972/09/V/U - uregulowania naleŜności za 
wypisy i wyrysy własności do 
celów informacyjnych dla 
prowadzonych przez Wydział 
InŜynierii Ruchu zadań gminnych 

8973/09/V/U - uregulowania naleŜności za 
wykonanie map dla prowadzonych 
przez Wydział InŜynierii Ruchu 
zadań gminnych 

8974/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/7/MGG/7/D/09 dotyczącej 
ekspozycję reklamy przy ul. 
Nowowiczlinskiej 

8975/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/8/MGG/8/D/ dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy 
ul.Nowowiczlińskiej 

8976/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/4/MGG/4/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul.Janka 
Wiśniewskiego 

8977/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/6/MGG/6/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul.Śląskiej 

8978/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/5/MGG/5/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. 
Zwycięstwa 

8979/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/2/MGG/2/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. 
Zwycięstwa 

8980/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/3/MGG/3/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. 
Zwycięstwa 

8981/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/1/MGG/1/D/dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. 
Zwycięstwa 

8982/09/V/R - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej w ramach 
uczestnictwa Miasta Gdyni w 
Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” 

8983/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie 
herbu Miasta Gdyni 

8984/09/V/M - zabezpieczenia w budŜecie na 
2009 r. środków na realizację 
umowy nr 32/2008 z dnia 14 
lutego 2008 – najem pomieszczeń 
od Spółdzielni Mieszkaniowej 
Osób Niepełnosprawnych im. dr 
Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb 
placówek NZOZ przy ul. 
Chwarznieńskiej 136/138 

8985/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
realizację asysty technicznej-
autorskiej systemu 
informatycznego obsługi zasobu 
geodezyjno-kartograficznego i 
katastru nieruchomości 

8986/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków 
finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni związanych z zakupem 
znaków opłaty sądowej 

8987/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na organizację finału 
X edycji konkursu „Gdynia bez 
Barier” 

8988/09/V/P - wyraŜenia zgody na pokrycie 
kosztów działalności 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Gdyni ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

8989/09/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej 
nie wydzielonej części gruntu 
przynaleŜnego do lokalu 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Śląskiej 55 oraz ustalenia termin 
jego trwania 

8990/09/V/U - zamówienia wykonania druku 
ksiąŜki z artykułami z konferencji 
naukowej „Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura 
lat międzywojennych i jej ochrona” 

8991/09/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu 
8992/09/V/P - promocji Gdyni w serwisie 

Ŝeglarskim sails.pl 
8993/09/V/M - udzielenia zamówienia 

publicznego do 14 000 EUR na 
wykonanie sześciu tablic 
pamiątkowych w ramach promocji 
projektu pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja siedmiu 
budynków placówek oświatowych 
na terenie Gdyni” 
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8994/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009roku 

8995/09/V/S - wyraŜenia zgody na opłatę 
abonamentu za uŜywanie przez 
UMG odbiorników radiowych i 
telewizyjnych w 2009 r. 

8996/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
gniazd VGA w sali 105 w budynku 
UMG o wartości do 14000 EUR 

8997/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8760/08/V/P dotyczącego 
zorganizowania imprezy „Wspólne 
kolędowanie” w dniu 27 grudnia 
2008 r. 

8998/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14000 EUR 
na wykonanie dyspenserów 
torebek do usuwania psich 
nieczystości 

8999/09/V/P - wykonania odlewu wraz z 
transportem i montaŜem rzeźby 
postaci Antoniego Suchanka 
siedzącego na ławce, która będzie 
usytuowana przy molo orłowskim 
w Gdyni 

9000/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/677/UR/26/W/2008 dotyczącej 
opracowania „Pomiary natęŜenia 
ruchu drogowego w przekrojach 
ulic przed przejazdami kolejowymi 
w Gdyni” i upowaŜnienia do 
podpisania ww. umowy 

9001/09/V/O - uruchomienia środków 
finansowych na wydatki 
postępowania sądowego związane 
z zastosowaniem obowiązku 
poddania się leczeniu 
odwykowemu 

9002/09/V/P - postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z 
wolnej ręki na prowadzenie 
projektu wystawienniczego pod 
nazwą „Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji” w ramach programu 
edukacyjnego dla młodzieŜy 
gdyńskich szkół samorządowych 
w 2009 r. 

9003/09/V/R - akceptacji aneksu do 
porozumienia z miastem Sopot 
dotyczącego objęcia zakresem 
działania Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 
terenu miasta Sopot 

9004/09/V/R - podpisania aneksu do 
porozumienia z dnia 22 lipca 2008 
r. zawartego pomiędzy wojewodą 
pomorskim a prezydentem miasta 
Gdyni w sprawie realizacji 

programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” 

9005/09/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2009 do 
umowy KB/28/MOPS/2006 na 
prowadzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej na terenie Gdyni 

9006/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
kurtyn powietrznych w holu 
głównym budynku UMG o wartości 
do 14.000 EUR 

9007/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup licencji 
Oracle 

9008/09/V/P - naprawy kamery nr 10 systemu 
monitoringu wizyjnego miasta 

9009/09/V/P - napraw, stałego serwisu, 
aktualizacji i prac konserwacyjno-
remontowych radiotelefonicznych 
stacji bazowych, przenośnych i 
statusów 

9010/09/V/P - opracowania projektu 
organizacji ruchu drogowego na 
czas trwania Ŝaglowców „The Tall 
Ships Races 2009” oraz festiwalu 
Heineken Open`er Festival 2009” 
w Gdyni 

9011/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 
206.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie robót 
budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ul. 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej oraz 
ulicę Orłowską – I etap 

9012/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 
206.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót 
budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ul. 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej oraz 
ulicę Orłowską – I etap 

9013/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji „Modernizacja 
ul. Szturmanów w Gdyni” w 
zakresie prac w rejonie rzeki 
Kaczej 

9014/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
na wykonanie roboty budowlanej 
„Utwardzenie nawierzchni płytami 
YOMB w ul. Goska w Gdyni” 
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9015/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej podstacji 
prostownikowych w Gdyni 

9016/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej podstacji 
prostownikowych w Sopocie 

9017/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/645/UI/141/W/2008 z 
28.11.2008 r. związanej z 
inwestycją pn. „Wymiana 
oświetlenia w ul. Miętowej i ul. 
Nowowiczlińskiej w Gdyni” 

9018/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
inwestycji pn. „Budowa 
przepompowni ścieków przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni 
wraz z budową kolektorów 
tłocznych i grawitacyjnych” 

9019/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
inwestycji pn. „Budowa oświetlenia 
ul. Krętej w Gdyni” 

9020/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/617/UP/165/W/2008 z 
12.08.2008 r. na opracowanie 
projektu budowlanego i 
wykonawczego budowy parkingu 
przy ul. Wileńskiej w Gdyni 

9021/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na projekt broszury 
promującej the Tall Ships’ Races 
2009 Baltic 

9022/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Rybaków część działki nr 1062/10 
– przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9023/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8519/08/V/M w sprawie określenia 
warunków nabycia na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej ozn. na km 32, 
jako działki nr 508/460 i 511/461 
przeznaczonej pod budowę ul. 
Krawieckiej będącej w 
uŜytkowaniu wieczystym RSM 

9024/09/V/R - powołania komisji oceniającej 
 

2009-01-14: 
 
9025/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 

wstępne zgromadzenie wierzycieli 
spółki Stocznia Gdynia S.A. 

9026/09/V/P - powołania do składu Zespołu 
przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. 

Badania Historii Harcerstwa 
Pomorskiego 

 
2009-01-20: 

 
9027/09/V/P - zmiany zarządzenia w sprawie 

samorządowego serwisu 
informacyjnego Miasta Gdyni 

9028/09/V/U - opinii odnośnie zmiany 
przebiegu drogi publicznej gminnej 

9029/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
inwestycji pn.: „Przebudowa 
zbiornika retencyjnego przy ulicy 
Bosmańskiej w Gdyni” 

9030/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
zadania „Regulacja rzeki Chylonki 
na odcinku od torów PKP do ul. 
Hutniczej w Gdyni” 

9031/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na 
wykonanie zadania ,,Oświetlenie 
drogowe ul. Krętej w Gdyni” 

9032/09/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2009 do 
umowy KB/11/MOPS/2007 
dotyczącej prowadzenia ośrodka 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w Gdyni na 
bazie obiektów przy ul. 
Maciejewicza 11 w Gdyni 

9033/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do 
umowy KB/13/MOPS/2008 
dotyczącej zapewnienia 
całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dla 7 dzieci 
pozbawionych opieki rodzin 
naturalnych 

9034/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do 
umowy KB/23/MOPS/2008 
dotyczącej realizacji zadania 
polegającego na wspieraniu 
samotnych matek i rodzin ubogich 

9035/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do 
umowy KB/24/MOPS/2008 
dotyczącej realizacji zadania w 
zakresie pomocy społecznej, 
polegającej na wspieraniu ubogich 
mieszkańców Gdyni 

9036/09/V/S - zmiany szczegółowego podziału 
zadań pomiędzy Prezydentem, 
wiceprezydentami, sekretarzem i 
skarbnikiem Miasta Gdyni 

9037/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na prenumeratę prasy 
i czasopism specjalistycznych dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 
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9038/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 

9039/09/V/S - otwarcia postępowania o 
zamówienie publiczne na 
świadczenie asysty technicznej i 
konserwacji oprogramowania 
aplikacyjnego systemu OTAGO 

9040/09/V/S - świadczenia usług 
transportowych w zakresie 
przewozu kurierów Urzędu Miasta 
Gdyni taksówkami osobowymi, w 
czasie trwania akcji kurierskiej 

9041/09/V/O - przekazania dotacji dla 
niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej na 
realizację działań związanych z 
prowadzeniem niektórych zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009 

9042/09/V/O - zmian w Statucie Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w 
Gdyni, ul. Energetyków 13 

9043/09/V/O - zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne, którego wartość 
szacunkowa jest wyŜsza niŜ 4.000 
zł, ale nie przekracza wyraŜonej w 
złotych równowartości kwoty 
14.000 EUR na wybór psychologa 
biegłego 

9044/09/V/O - zatwierdzenia wyników 
postępowania o zamówienie 
publiczne, którego wartość 
szacunkowa jest wyŜsza niŜ 4.000 
zł, ale nie przekracza wyraŜonej w 
złotych równowartości kwoty 
14.000 EUR na realizację 
programu psychoterapeutycznego 
„PODWÓJNY PROBLEM” 

9045/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/461/OZ/18/W/2007 z dnia 25 
czerwca 2007r. 

9046/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Świętojańskiej 
132 w Gdyni 

9047/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy Placu Kaszubskim 
13 w Gdyni 

9048/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy ul. Legionów 68-72 
w Gdyni 

9049/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 

9050/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
5595/08/V/M dotyczącego 
wykonania remontu ściany 
zewnętrznej budynku 
mieszkalnego przy lokalu 
gminnym od podwórza przy ul. 
Traugutta 2 w Gdyni 

9051/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
8887/08/V/M dotyczącego 
określenia obowiązków 
Administracji Budynków 
Komunalnych nr 3 w Gdyni po 
przejęciu w zasób Gminy Miasta 
Gdyni dwóch lokali w budynku 
mieszkalnym przy ul. śeliwnej 19 
w Gdyni 

9052/09/V/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu nie 
dostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

9053/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9054/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9055/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9056/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
8134/2008/V/M dotyczącego 
skierowania na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego o wydanie Gminie 
Miasta Gdynia lokalu przy ul. 
Wojewody Wachowiaka w Gdyni 

9057/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9058/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Kopernika przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9059/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Kopernika przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9060/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Orląt Lwowskich 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9061/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
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przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9062/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9063/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9064/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9065/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9066/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9067/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9068/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9069/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9070/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwokupu w stosunku do udziału 
w prawie uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Nowodworcowej, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

9071/09/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu 
do umowy dzierŜawy oraz 
wskazania osób upowaŜnionych 
do jego podpisania 

9072/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 90,0 m² 
zlokalizowanego na hali łukowej – 
(boks nr 74 ) 

9073/09/V/M - wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków 
finansowych z budŜetu miasta na 
koszty sądowe 

9074/09/V/M - przekazywania opłat w celu 
uzyskania odpisu księgi wieczystej 

9075/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na emisję 
reklamy Gdyni w magazynie Portu 
Lotniczego Gdańsk – Live&Ravel 

9076/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na 
utrzymywanie na serwerze oraz 
bieŜącą aktualizację serwisu 
internetowego 
www.forum.gdynia.pl 

9077/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na organizację 
spotkania integracyjnego 
gdyńskich organizacji 
pozarządowych – Bal NGOsów 

9078/09/V/O - rozdysponowania środków na 
realizację programu „Szkół 
Otwartych” 

9079/09/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na świadczenie 
półrocznej usługi nadzoru 
autorskiego nad eksploatacją 
oprogramowania systemu ADAS 

9080/09/V/S - zmiany zarządzenie nr 
3493/07/V/S dotyczącego 
ustalenia polityki bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych 
oraz instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

9081/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. „Budowa 
kładki dla pieszych nad torami 
PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską 
pomiędzy Aleją Zwycięstwa, a 
ulicą ŁuŜycką w Gdyni” 

9082/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
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własność Gminy Miasta Gdyni, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego 
nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Chylońskiej 170B 

9083/09/V/M - przyjęcia treści umów z Nordea 
Bank Polska S.A., Radmor S.A. 
oraz Polkomtel S.A. - 
strategicznymi partnerami 
konkursu „Gdyński Biznesplan 
2009” 

9084/09/V/R - zmiany w regulaminie Rady 
Naukowej Pomorskiego Parku 
Naukowo Technologicznego w 
Gdyni 

9085/09/V/R - zawarcia porozumienia z 
Elektrociepłowniami WybrzeŜe 
S.A. w Gdańsku w sprawie 
wsparcia organizacji 
pozarządowych działających w 
sferze pomocy społecznej na 
terenie Gdyni 

9086/09/V/M - ustalenia wykazu oraz 
warunków przetargu 
niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Śląskiej 

9087/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

9088/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
8851/2008/V/P dotyczącego 
przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie 
ofert na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu kultury w 2009 
roku 

9089/09/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezbędnych pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo 
przeznaczonych pod drogi 
publiczne 

9090/09/V/P - zamówienia zmian w CMS 
(panelu administracyjnym) do 
redagowania www.gdynia.pl. 

9091/09/V/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl, Biuletynu 
Informacji Publicznej, prezentacji 
Rad Dzielnic oraz kont poczty 
darmowej: poczta.gdynia.pl 

9092/09/V/P - zawarcia porozumienia 
pomiędzy Prezydentem Miasta 
Gdyni a Komendą Wojewódzką 
Policji w Gdańsku w sprawie 
dofinansowania kosztów 

funkcjonowania Policji na terenie 
Miasta Gdyni w roku 2009 

9093/09/V/P - napraw, przeglądu, bieŜącej 
konserwacji i obsługi systemu 
syren alarmowych m. Gdyni 

9094/09/V/P - stałego serwisu, aktualizacji i 
konserwacji komputerowego 
systemu COBRA 
wspomagającego pracę 
dyspozytorów w Miejskim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

9095/09/V/O - ustalenia wysokości Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdyni za 
osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze nauczycieli w roku 
2009 

9096/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
6952/08//K 

9097/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi w ulicy 
Nasypowej i Unruga w Gdyni” 

9098/09/V/U - wystąpienia o decyzję 
pozwolenia na budowę dla 
zadania „ Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Snycerskiej i 
części ul. Kołodziejskiej w Gdyni” 

9099/09/V/U - zmiany treści umowy dot. 
zadania inwestycyjnego: ”Budowa 
oświetlenia drogowego w ul. 
Bernadowskiej w Gdyni” 

9100/09/V/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy dotyczącej konserwacji i 
napraw kserokopiarek firm 
Nashuatec i Ricoh do 14 000 EUR 

9101/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji pn. „Budowa parkingu 
przy ul. Orłowskiej w Gdyni 
Orłowie” 

9102/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie pomiarów osiadania 
budynku administracji ZCK w 
Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 

9103/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8473/08/V/U z 02.12.2008 r. w 
sprawie zamówienia publicznego 
poniŜej 14.000 EUR na wykonanie 
ekspertyzy oceniającej stan 
techniczny budynku kaplicy ZCK w 
Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 

9104/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 
8634/08/V/U z 9.12.2008 r. na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicy Grodnieńskiej 

9105/09/V/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
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w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 
206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. 
„Adnotacja pomieszczeń Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w 
Gdyni na Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną 

9106/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wydzielenia działek 
zajętych pod budowę 
przepompowni ścieków w ul. 
Racławickiej 

9107/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wytyczenia granic pasa 
drogowego nowo projektowanej 
drogi o symbolu 27 KD-L 
znajdującej się w zakresie 
inwestycji w rejonie Stryjska-
Przemyska 

9108/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej podstacji 
prostownikowej w Sopocie – 
zasilanie rezerwowe 

9109/09/V/U - podpisania umów i 
uregulowania naleŜności za 
przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej podstacji 
prostownikowych w Gdyni – 
zasilanie rezerwowe 

9110/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
5626/08/V/U z 1.04.2008 r. 
dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy zespołów 
pawilonów handlowo-
gastronomicznych przy al. Jana 
Pawła II w Gdyni 

9111/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/646/UP/173/W/2008 z 
17.11.2008 r. na wykonanie 
aktualizacji projektu pn. 
„Przebudowa układu drogowego 
Węzła św. Maksymiliana wraz z 
budową tunelu drogowego pod 
Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP” 

9112/09/V/U - zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Wykonanie tymczasowej 

nawierzchni z płyt YOMB /50 kN/ 
na odcinku ul. Fregatowej w 
Gdyni” 

9113/09/V/S - wyraŜenia zgody na 
uruchomienie środków na obsługę 
sali bankietowej w Urzędzie Stanu 
Cywilnego Miasta Gdyni w 2009 r. 

9114/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
wykładzin podłogowych i klejów na 
potrzeby UM Gdyni o wartości do 
14.000 EUR 

9115/09/V/S - zakupu artykułów elektrycznych 
dla UMG w 2009 r. o wartości do 
14.000 EUR 

9116/09/V/S - udostępnienia numerycznej 
mapy zasadniczej gminie Gdynia 

9117/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
kserokopiarki Canon i R2018 oraz 
faksu Canon L140 dla UM Gdyni w 
2009 r. 

9118/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawy i 
serwis skuterów StraŜy Miejskiej 
do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia 
wyboru oferenta 

9119/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
kwiatów doniczkowych i zlecenia 
usługi wykonania montaŜu i 
napraw Ŝaluzji okiennych w 2009 
r. oraz akceptacji wyboru 
oferentów do 14.000 EUR 

9120/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania i 
umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na dostawę materiałów 
biurowych wszczęte zarządzeniem 
nr 8296/08/V/S z 17.11.2008 r. 
oraz akceptacji wniosku o 
rozpoczęciu postępowania o 
zamówienia publiczne w trybie 
zapytania o cenę poniŜej 206.000 
EUR na dostawę materiałów 
biurowych dla UM Gdyni w 2009 r. 

9121/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania 
publicznego „Działalność 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w semestrze 
wiosenno-letnim roku 
akademickiego 2008/2009 oraz w 
semestrze jesienno-zimowym roku 
akademickiego 2009/2010 

9122/09/V/S - zatwierdzenia i dofinansowania 
w I półroczu 2009 r. kontynuacji 
zwycięskich projektów konkursu 
dla rad dzielnic „Gdynia po 
godzinach” – edycja 2008 r. 

9123/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na prowadzenie projektu 
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edukacyjnego dla uczniów 
gdyńskich szkół samorządowych 
przez Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji w 2009 roku 

9124/09/V/P - zakupu usług grawerskich i 
poligraficznych na potrzeby imprez 
okolicznościowych w 2009 r. 

9125/09/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego na tłumaczenie 
dokumentu dot. projektu 
edukacyjnego „Gdynia w II wojnie 
światowej” 

9126/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 
EUR na prowadzenie 
kompleksowej obsługi spraw 
związanych z obecnością dzikiej 
zwierzyny na terenie Gminy 
Miasta Gdyni 

9127/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie, dostawę i montaŜ 
tablic informacyjnych do 
oznakowania uŜytku 
ekologicznego Jezioro Kackie 

9128/09/V/O - zatwierdzenia regulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora 
SPZOZ OPiTU w Gdyni 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył 
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. 16.15 
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 BudŜetowa  28.01., godz. 11.40. s. 105A   
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska:        
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej  03.02., godz. 17.00, 
s. 101  ,  
Komisja Kultury:  28.01., godz. 11.00, s. 104                     
Komisja Oświaty      
Komisja Rewizyjna:     
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     
Komisja Sportu i Rekreacji:     
Komisja Statutowa:      
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  28.01., godz. 
10.00, s. 105A    
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:    
_____________________________________________ 
 

 


