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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 56 

14 sierpnia 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.08.09, godz. 12.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 

2. Wolne wnioski 
3. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

• utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o na-
zwie „Forum Kultury spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością” – 4.11. – projekt zreferował 
pan wiceprez. B.Stasiak. Idea utworzenia dziel-
nicy kultury sięga okresu przedwojennego. 
Opinia pozytywna – 1/0/2. 

• wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
Kaprów 4 – opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul.  
Światowida– opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Aldony. – opinia pozytywna – 
4/0/0 

• wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych 
pod budowę odcinka drogowego ulicy Krze-
mowej– opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Bursztynowej 
1A– opinia negatywna  – 1/2/1. R. 
B.KrzyŜankowski wnioskował, aby wstrzymać 
się ze sprzedaŜą tej działki. 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w pobliŜu ul. Kontenerowej w trybie 
bezprzetargowym – opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Konwaliowej w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprze-
targowym niezabudowanej nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Władysława Miegonia – opinia 
pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. świrowej 51 
w formie przetargu ustnego ograniczonego – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

• wyraŜenie zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fi-
zycznej, – opinia pozytywna – 4/0/0 

• przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpa-
dami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem per-
spektyw na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – w sierpniu, dzień przed sesją, 
godz. 17.00. 
_____________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 24 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 24 
czerwca, 

2. Podsumowanie objazdów i ustalenie listy ran-
kingowej gdyńskich ulic. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 
27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni 
oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i 
opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 
oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej -
opinia pozytywna z autopoprawką – 6/1/0 

2. utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o na-
zwie „Forum Kultury spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością”, opinia pozytywna – 7/1/0 

3. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
Kaprów 4 opinia pozytywna – 7/0/0 
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4. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul.  
Światowida opinia pozytywna – 7/0/0 

5. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Aldony. opinia pozytywna – 
7/0/0 

6. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych 
pod budowę odcinka drogowego ulicy Krze-
mowej opinia pozytywna – 7/0/0 

7. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Bursztynowej 1 – 
w związku z toczącym się postępowaniem w 
sprawie działki połoŜonej vis-a-vis dzisiaj 
omawianej działki, r. T.Szemiot wnioskował o 
zdjęcie projektu z porządku obrad. Opinia do 
wniosku negatywna – 1/6/0. Opinia do uchwały 
pozytywna – 6/1/0 

8. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej w pobliŜu ul. Kontenerowej w trybie 
bezprzetargowym opinia pozytywna – 7/0/0 

9. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Konwaliowej w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego opinia pozytywna 
– 7/0/0 

10. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprze-
targowym niezabudowanej nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Władysława Miegonia – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

11. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. świrowej 51 
w formie przetargu ustnego ograniczonego – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

12. wyraŜenie zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fi-
zycznej – opinia pozytywna – 7/0/0 

Ad. 2 
Po sesji Rady Komisja kontynuowała posiedzenie, celem 
ustalenia ostatecznego rankingu gdyńskich ulic gmin-
nych, wytypowanych do budowy. 
Na rozpatrywanej przez komisję liście znalazło się 130 
propozycji. Komisja na dwóch posiedzeniach wyjazdo-
wych obejrzała większość wyszczególnionych miejsc i 
skierowała do realizacji następujące ulice: 
Gdynia-Północ (Oksywie, ObłuŜe, Babie Doły) – wynik 
głosowania 8/0/0: 
Rębaczy-Brukarska 
Steyera-śelazna 
Stalowa 
Niklowa 
Algierska-Afrykańska 
Chylonia, Cisowa, Pustki, Demptowo – wynik głosowa-
nia 8/0/0: 
Wilcza-Zwierzyniecka-Bobrowa 
Słowicza 
Skarbka 
Orzechowa 
Malarska-świrowa 
Orłowo, Kamienna Góra, Śródmieście, Wzg. św. Mak-
symiliana – wynik głosowania 7/0/0 

Sterników z łącznikiem do Szturmanów 
Kombatantów 
Mariacka 
Cyprysowa 
Jesionowa 
Ponadto wskazano 2 istotne dla tego obszaru ciągi piesze, 
które komisja proponuje potraktować priorytetowo, jeśli 
chodzi o wykonanie: tzw. Czarną Drogę w okolicach 
kościoła OO. Franciszkanów i schody łączące ul. Powst. 
Wielkopolskiego z ul. Powst. Listopadowego. 
Grabówek, Leszczynki, Witomino, Działki Leśne, 
Chwarzno-Wiczlino – wynik głosowania 6/0/0 
Marzanny-Kwadratowa 
Poznańska od Witomińskiej do Bydgoskiej 
Okrzei 
Bohaterów Getta Warszawskiego 
Zeusa 
Dodatkowo komisja sugeruje remont ul. Suchej na wyso-
kości Lazurowej jako priorytetowy w tym obszarze. 
Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka – 
wynik głosowania 5/0/0 
Koperkowa 
Łopianowa 
Bazyliowa 
Gryfa Pomorskiego (rejon pętli). 
Źródło Marii (uzupełnienia w 2 miejscach: za obwodnicą 
i na wysokości nrów 36 A-G) 
_____________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 30 czerwca: 
 
Komisja spotkała się celem wniesienia pod obrady sierp-
niowej sesji Rady projektu uchwały w sprawie nadania 
nazw 16 nowym ulicom w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 
Po kilkumiesięcznej pracy podkomisji d/s nazewnictwa 
ulic w składzie: Stanisław Szwabski, Joanna Zielińska, 
Andrzej Kieszek, Marek Stępa, oraz po dwukrotnej pre-
zentacji zainteresowanym radnym, komisja przygotowała 
i postanowiła wnieść odpowiedni projekt uchwały. 
Wynik głosowania – 3/0/1. 
_____________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 30 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Wizyta na terenie budującego się stadionu rug-
by. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe na terenie budu-
jącego się stadionu rugby. Będzie to boisko z nawierzch-
nią sztuczną certyfikowaną do rozgrywek rugby i ekstra-
klasy, z podgrzewaną płytą. Trybuny na 3 tys. widzów. 
Zakończenie budowy planowane jest na 1 listopada, 
pierwsze rozgrywki będą się mogły odbywać od sezonu 
wiosennego 2010. 
Następnie przedstawiciele wykonawcy – firmy Marbud – 
odpowiadali na pytania członków komisji, wyjaśniając 
nurtujące ich wątpliwości.  
Komisja wstępnie postanowiła raz jeszcze zwizytować 
budujący się stadion, w terminie bliŜszym zakończenia 
inwestycji. 
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Członkowie komisji wyrazili zadowolenie z postępów 
prac i podziękowali przedstawicielom Marbudu za umoŜ-
liwienie złoŜenia tej wizyty na placu budowy. 
______________________________________________ 
 
ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-

STA W SPRAWACH: 
  

2009-06-03: 
 
10922/09/V/S - przeznaczenia środków finan-

sowych na zamieszczenie wkładki wy-
borczej w tygodniku "Ratusz" 

10923/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8930/09/V/K dotyczącego ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

 
2009-06-05: 

 
10924/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 

10665/09/V/S dotyczącego powołania 
obwodowych komisji wyborczych w 
mieście Gdyni dla przeprowadzenia 
głosowania w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego zarządzonych na 
dzień 07 czerwca 2009 r. 

 
2009-06-03: 

 
10925/09/V/R - udzielenia pełnomocnictwa 

Pani Annie Borkowskiej – dyrektorowi 
Gdyńskiego Centrum Innowacji, jed-
nostki budŜetowej Gminy Miasta Gdy-
ni, w zakresie realizacji i rozliczenia 
projektu „Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny – rozbudowa - etap 3” 

 
2009-06-09: 

 
10926/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 

do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. 
Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej 

10927/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
10654/09/V/P dotyczącego organizacji 
finału X edycji konkursu „Gdynia bez 
Barier” w dniu 29 maja 2009 roku 

10928/09/V/P - promocji Gminy Gdynia i wyda-
rzenia w ramach audycji pod tytułem 
„Lato zaczyna się w Gdyni - Cuda-
wianki” 

10929/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację pro-
gramu artystycznego na Al. Jana Paw-
ła II podczas Tall Ships’ Races 2009 

10930/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na or-
ganizację programu artystycznego w 
namiocie na Pl. Grunwaldzkim pod-
czas Tall Ships’ Races 2009 

10931/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do prawa własno-
ści nieruchomości połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Majerankowej, stanowiącej 
własność prywatną 

10932/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go osobie fizycznej prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni, przy ul. Hutniczej, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa 

10933/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-
ni na rok 2009 

10934/09/V/K - zmian zarządzenia nr 
8930/09/V/K dotyczącego ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 r. 

10935/09/V/K - zmian zarządzenia nr 
8931/09/V/K dotyczącego ustalenia 
harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni na 
2009 r. 

10936/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę przeprowadzenia 736 godzin 
szkoleń i warsztatów, 350 godzin co-
achingu indywidualnego oraz przygo-
towania materiałów na szkolenia, 
warsztaty i coaching dla uczestników 
projektu pn. „Efektywny Samorząd 
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” 

10937/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania: „Odwod-
nienie ul. Skrajnej w Gdyni” 

10938/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złoŜo-
nych do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon 
Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka 

10939/09/V/R - udzielenia zamówienia do kwo-
ty 14.000 EUR na materiały staty-
styczne dot. Gdyni 

10940/09/V/O - przyjęcia raportu z realizacji 
programów profilaktycznych finanso-
wanych przez Gminę Gdynia w 2008 
roku 

10941/09/V/O - akceptacji aneksu do umowy 
nr KB/145/OZ/8/w/2009 z 
dn.24.02.2009 r. 

10942/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr 
KB/478/OZ/21/W/2007 z dnia 25 
czerwca 2007r. 
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10943/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w 2009 roku 

10944/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie do 14.000 EUR na 
realizację zadania: „prezentacja psów 
ratowniczych i pokaz tresury oraz pre-
lekcja na temat bezpiecznego zacho-
wania w sytuacjach zagroŜeń” 

10945/09/V/O - powołania Komisji Oceniającej 
oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania: Prowa-
dzenie świetlic socjoterapeutycznych 

10946/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczenia w celu prowadzenia 
spotkań w Zespole Szkół Budownictwa 
Okrętowego w Gdyni 

10947/09/V/O - upowaŜnienia do przeprowa-
dzenia analizy formalnej oraz wezwa-
nia do uzupełnienia dokumentacji do-
tyczącej awansu zawodowego na-
uczycieli 

10948/09/V/O - wyraŜenia zgody na dofinan-
sowanie zadania „Sprzątanie lasów na 
terenie Gdyni” i upowaŜnienia podpi-
sania umowy o dotację celową 

10949/09/V/O - wyraŜenia zgody na dofinan-
sowanie zadania „Projekt edukacji 
ekologicznej - Spotkanie z Morzem 
Bałtyckim” realizowanego przez Morski 
Instytut Rybacki w Gdyni i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy o dotację ce-
lową 

10950/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie toreb ekologicznych 

10951/09/V/S - wyraŜenia zgody na wymianę 
uszkodzonych uchwytów drzwi w wej-
ściu głównym budynku UMG 

10952/09/V/S - wyraŜenia zgody na zamonto-
wanie klimatyzatorów przenośnych 

10953/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
faksu dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2009r. 

10954/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
niszczarki biurowej dla Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 r. 

10955/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
taboretów i części zamiennych do 
krzeseł obrotowych 

10956/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
odkurzaczy oraz akcesoriów do sprzą-
tania o wartości do 14.000 EUR 

10957/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
termohigrometru o wartości do 14.000 
EUR 

10958/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie mapy do celów projektowych z 
uzbrojeniem terenu Przedszkola Sa-

morządowego nr 52 zlokalizowanego 
przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni 

10959/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie projektu budowlano – wyko-
nawczego modernizacji wewnętrznej 
instalacji c.o. w budynku Przedszkola 
Samorządowego Nr 52 przy ul. Krasic-
kiego 4 w Gdyni 

10960/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Buraczanej 7 w Gdyni 

10961/09/V/M - wykonania regulacji aktów 
notarialnych Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy Al. M. Piłsudskiego 50A 
w Gdyni 

10962/09/V/M - wykonania regulacji aktów 
notarialnych Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku przy Al. M. Piłsudskiego 50B 
w Gdyni 

10963/09/V/M - wykonania remontu schodów i 
chodnika prowadzących do mieszka-
nia gminnego w budynku przy ul. 
Leszczynki 155 w Gdyni 

10964/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. śelaznej 18 B w Gdyni 

10965/09/V/M - określenia obowiązków Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 4 
Gdyni po przejęciu w zasób Gminy 
Miasta Gdyni lokalu mieszkalnego nr 8 
w budynku mieszkalnym przy ul. Stra-
Ŝackiej 9 w Gdyni 

10966/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Reja 10 w Gdyni 

10967/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Ledóchowskiego 3 w 
Gdyni 

10968/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

10969/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

10970/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Sienkiewicza, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego do 
właścicieli i uŜytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych 

10971/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Sieradzkiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 
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10972/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10973/09/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie 
wydzielonej części gruntu przynaleŜ-
nego do lokalu 7 mieszkalnego poło-
Ŝonego przy ul. Batalionów Chłopskich 
19-25 kl.25 oraz ustalenia terminu jego 
trwania 

10974/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej przy ul. Puckiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10975/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
Miasta na opłaty notarialną oraz są-
dową / ul. Dąbrowskiego 4A-4B kl.4A 

10976/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
miasta na opłaty notarialną oraz są-
dową /ul. Legionów 52 

10977/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na publikację reklamy zlotu Ŝa-
glowców The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia na łamach „Kuriera Szczeciń-
skiego” 

10978/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na emisję reklamy Gdyni w ma-
gazynie Portu Lotniczego Gdańsk – 
Live&Travel 

10979/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania o cenę o wartości po-
niŜej 206.000 EUR na zakwaterowanie 
i wyŜywienie, wynajem sali oraz trans-
port dla 20 osobowych grup uczestni-
czących w 15 edycjach 2-dniowych 
warsztatów oraz osoby/osób prowa-
dzących/prowadzącej warsztaty w ra-
mach projektu pn: „Efektywny Samo-
rząd – Kompetentna Kadra w UM 
Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” 

10980/09/V/U - wyraŜenia zgody na udział 
Gminy Miasta Gdyni w projekcie 
SEGMENT przedkładanym przez Ko-
misję Wspólnot Europejskich, dofinan-
sowanym w ramach Programu Inteli-
gentna Energia Europy 

10981/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

10982/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

10983/09/V/O - wysokości dotacji dla niepu-
blicznych i publicznych niesamorzą-
dowych: punktów przedszkolnych, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz placówki reha-
bilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej 
w roku 2009 

10984/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Gdynia na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Regionalnego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. 

10985/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Gdynia na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Por-
tu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni 

10986/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

10987/09/V/M - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne poniŜej 
5.150.000 EUR na wybór wykonawcy 
na wymianę stolarki okiennej w budyn-
ku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Wro-
cławskiej 52 i w Technikum Transpor-
towym przy Al. Zwycięstwa 194 w 
Gdyni 

10988/09/V/M - wykonania remontu chodnika i 
stromej skarpy wzdłuŜ budynków 
mieszkalnych przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka 31-49 w Gdyni 

10989/09/V/M - remontu placów zabaw będą-
cych w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

10990/09/V/M - wykonania prac remontowych 
w dwóch budynkach socjalnych przy 
ul. śeglarzy 5 i 7 w Gdyni 

10991/09/V/P - ogłoszenia konkursu fotogra-
ficznego „Gdynia pod Ŝaglami” oraz 
akceptacji treści regulaminu konkursu 

10992/09/V/R - odwołania członków i prze-
wodniczących składów orzekających 
ze składu osobowego, Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni 

10993/09/V/M - zmiany umowy uŜyczenia z 
Przedsiębiorstwem Budowlanym 
„GÓRSKI” Sp. z o.o. 

10994/09/V/U - zamówienia wykonania kon-
serwatorskich kart ewidencyjnych dla 
trzech obiektów zabytkowych z zespo-
łu Dowództwa Floty na Oksywiu w 
Gdyni 

10995/09/V/M - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie umowy dzierŜawy z INVEST 
KOMFORT Spółką Akcyjną 

10996/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na zakup urządzeń, 
okresowe rozszerzenie bezprzewodo-
wego dostępu do sieci internetowej 
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oraz akceptacji treści umowy o współ-
pracy w ramach realizacji przedsię-
wzięcia „bezprzewodowy dostęp do 
sieci Internet” 

10997/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję spotu promującego 
Gdynię na ekranach Infoscreen, na 
stacjach metra w Warszawie 

10998/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na 14 dniową emisję spotu pro-
mującego miasto na 23 ekranach „In-
foscreen” zlokalizowanych na stacjach 
metra w Warszawie 

10999/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
4500 sztuk hologramów z logo Tall 
Ships’ Races 2009 Gdynia 

11000/09/V/S - wyraŜenia zgody na moderni-
zację i zaadoptowanie na potrzeby 
UMG istniejącego systemu alarmowe-
go w budynku przy ul. Białostockiej 3 o 
wartości do 14.000 EUR 

11001/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 

11002/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opraco-
wanie aktualizacji projektu oświetlenia 
ul. Cisowskiej w Gdyni 

11003/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie duplikatu tabliczki grawerowanej 
do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 

11004/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10818/09/V/S Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na organizację pobytu w 
Gdyni dla Pana Ryszarda Kaczorow-
skiego, Honorowego Obywatela Gdyni 

11005/09/V/O - udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację zajęć świetli-
cowych dla dzieci i młodzieŜy szkolnej 
z dzielnicy Pustki Cisowskie – Demp-
towo 

11006/09/V/O - udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieŜy szkolnej 
z dzielnicy Grabówek 

11007/09/V/O - udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieŜy szkolnej 
z dzielnicy Redowo 

11008/09/V/O - wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni, dotyczącego współpracy w za-
kresie kształcenia uczniów w Zespole 
Szkół Mechanicznych w Gdyni 

11009/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie materiałów 
promocyjnych Miasta 

11010/09/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację 
sceny Alter Space w ramach Heineken 
Open`er Festival 2009, niektórych 
elementów technicznych Heineken 
Open`er Festival 2009 oraz honoraria 
2 artystów Heineken Open`er Festival 
2009 

11011/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu 
dzielnicowego na terenie boisk przy 
Zespole Szkół nr 14 w Gdyni – Pogó-
rzu w dniu 14 czerwca 2009r. 

11012/09/V/P - zawarcia umów najmu części 
powierzchni nieruchomości pod za-
montowanie urządzeń monitoringu wi-
zyjnego miasta 

11013/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/2/UI/2/W/2009 na wykonanie 
robót związanych z inwestycją pn. 
„Budowa kładki dla pieszych nad to-
rami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską 
w Gdyni” 

11014/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
10755/2009/V/U w sprawie zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej parkomatów zasila-
nych energią elektryczną w Gdyni 

11015/09/V/U - udzielenia zamówienia do 
14.000 EUR na usługę powielenia do-
kumentacji zadania „Budowa sali gim-
nastycznej wraz z przebudową infra-
struktury dla SP nr 18 w Gdyni” 

11016/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy ujściowego 
odcinka Potoku Kolibkowskiego poni-
Ŝej wylotu kanalizacji deszczowej z Al. 
Kukowskiego w Gdyni 

11017/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na usługę 
powielenia dokumentacji zadania: 
„Budowa kanalizacji deszczowej w re-
jonie Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. 
Legionów oraz budowa przepompowni 
ścieków wraz z kolektorem grawitacyj-
nymi tłocznym przy Bulwarze Nadmor-
skim w Gdyni” 

11018/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na aktuali-
zację kosztorysu inwestorskiego bu-
dowy przyłącza energetycznego do 
budynku Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Pawiej w Gdyni” 

11019/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na 
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prowadzenie projektu edukacyjnego 
dla młodzieŜy korzystającej z wypo-
czynku zorganizowanego w Gdyni w 
miesiącach letnich 2009 roku 

11020/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na or-
ganizację parady teatralnej podczas 
imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni – 
Cudawianki” oraz produkcję i zorgani-
zowanie zaplecza technicznego cało-
ści ww. imprezy 

11021/09/V/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości zamówienia do 206.000 EUR 
na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 
SP nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22” 

11022/09/V/P - dzierŜawy nieruchomości grun-
towej w Babich Dołach tj. gruntu oraz 
budynków o łącznej powierzchni 1.695 
m2 będących pod zarządem Agencji 
Mienia Wojskowego w Warszawie – 
Oddziału Terenowego Biura Agencji 
Mienia Wojskowego w Gdyni z prze-
znaczeniem na organizację imprezy 
artystycznej „Heineken Opener Fe-
stival 2009” 

11023/09/V/P - zorganizowania kiermaszu 
produktów regionalnych podczas Tall 
Ships’ Races 2009 

11024/09/V/P - zakupu masztów teleskopo-
wych i flag 

11025/09/V/P - wykonania usługi w zakresie 
ochrony mienia oraz wyznaczonych te-
renów miasta związanych z organiza-
cją zlotu Ŝaglowców „The Tall Ships’ 
Races 2009” 

11026/09/V/M - pokrycia z budŜetu miasta 
kosztów związanych z postępowaniem 
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bema 

11027/09/V/M - wydatkowania środków finan-
sowych z budŜetu miasta na opłatę za 
wykonanie kopii uchwały przez Archi-
wum Państwowe 

11028/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy uŜyczenia lokalu uŜytkowego 
usytuowanego przy ul. Wolności 1 A w 
Gdyni stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni na rzecz fundacji „DOG-
TOR” 

11029/09/V/M - zakupu czasu antenowego na 
kanale TVN 24 i TVN Meteo na pro-
mocję miasta 

11030/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie dwóch 8 sek. re-
klam telewizyjnych promujących letnią 
ofertę Gd 

11031/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na umiesz-
czenie reklamy The Tall Ships’ Races 
na okładce „The Visitor Bałtyk” 

11032/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania materiałów promocyjnych z 
logo The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
nia 

11033/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie na-
klejek odblaskowych z logo Gdyni 

11034/09/V/M - zmiany warunków umowy z 
dnia 29.04.1977 r. zawartej z Totaliza-
torem Sportowym Oddział w Gdańsku 

11035/09/V/P - zmian w umowie nr 
SK/562/PON/13-W/2009 zawartej w 
dniu 30 marca 2009 roku 

11036/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na tłumaczenie tekstów 
promocyjnych dotyczących regat The 
Tall Ships’ Races 

11037/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na 
zakup piór dla najlepszych absolwen-
tów gdyńskich gimnazjów 

 
2009-06-16: 

 
11038/09/V/S - Regulaminu wynagradzania 

pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
11039/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 

11513/05/IV/S dotyczącego Regulami-
nu pracy pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

11040/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi 
Czerwonej – odcinek południowy 

11041/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do 
umowy KB/25/MOPS/2008 z dnia 
30.09.2008 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych osób i ro-
dzin na terenie Gdyni 

11042/09/V/O - udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieŜy szkolnej 
z dzielnicy Karwiny 

11043/09/V/O - dofinansowania kosztów do-
jazdu do Warszawy uczennicy i opie-
kuna z Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni 

11044/09/V/O - przeniesienia sztucznego lo-
dowiska wraz z halą namiotową na te-
ren boiska sportowego przy Techni-
kum OdzieŜowym w Zespole Szkół 
Usługowych w Gdyni oraz upowaŜnie-
nia dla pana Eugeniusza Korka– dy-
rektora MłodzieŜowego Domu Kultury 
w Gdyni do zawierania niezbędnych 



8 
 

umów dotyczących realizacji w/w in-
westycji 

11045/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Morskiej 93 w Gdyni 

11046/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

11047/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

11048/09/V/M - wykonania remontu chodnika z 
płyt betonowych przy ul. Zamenhofa 1 
w Gdyni 

11049/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11050/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11051/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11052/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej przy ul. Śliwkowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

11053/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, opracowanie kartograficzne pla-
nu miasta Gdyni 

11054/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EU-
R, wykonania materiałów promocyj-
nych z nadrukiem okolicznościowym 

11055/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, na druk przepustek na Zlot Wiel-
kich śaglowców 

11056/09/V/P - powołania Komisji Oceniającej 
celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania „sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni oraz organi-
zacja w Gdyni imprez sportowych w 
2009 roku” 

11057/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów ponie-
sionych na wybudowanie tymczaso-
wego pawilonu handlowego o po-
wierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na 
placu targowym – (boks handlowy nr 
249 ) 

11058/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009roku 

11059/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
na przyznanie dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania doty-
czącego wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci niewidomych i słabowi-
dzących, mieszkańców Gdyni 

11060/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy KB/360/UI/116-W/2007 na wyko-
nanie „Projektu budowlanego i wyko-
nawczego budowy kanalizacji desz-

czowej w ulicach Arciszewskich i Mu-
chowskiego oraz na terenie Portu Wo-
jennego w Gdyni” 

11061/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją i w okresie gwarancji zadania: 
,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni 
z płyt YOMB (50 kN) na odcinku ul. 
Fregatowej od nr 8B do nr 8D” 

11062/09/V/U - uregulowania naleŜności z 
tytułu uŜytkowania na cele nierolnicze i 
nieleśne gruntów leśnych wyłączonych 
z produkcji za rok 2009 

11063/09/V/U - akceptacji treści umowy o przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznej 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Kra-
sickiego 18 

11064/09/V/U - akceptacji treści porozumienia 
do umowy KB/109/UP/30/W/2008 na 
opracowanie koncepcji oraz dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej odwod-
nienia ul. Rybaków 

11065/09/V/U - uregulowania naleŜności za 
przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej przepompowni (zasilanie re-
zerwowe) przy Al. Marszałka Piłsud-
skiego w Gdyni 

11066/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
8078/08/V dotyczącego rozpoczęcia 
postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej kwoty 
206.000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. Budowa ścieŜek 
rowerowych w Gdyni, w ramach pro-
jektu „Rozwój komunikacji rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” - zadanie III 

11067/09/V/U - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej kwoty 206.000 EUR na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
Budowa ścieŜek rowerowych w Gdyni, 
w ramach projektu „Rozwój komunika-
cji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej 
w latach 2007-2013” - zadanie III 

11068/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie ekspertyz dla inwestycji pn.: „Roz-
budowa Cmentarza Komunalnego w 
Gdyni przy ul. Spokojnej” 

11069/09/V/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
niŜej 206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-



9 
 

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa Kaplicy Pogrzebowej z za-
pleczem technicznym dla Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy 
ul. Witomińskiej 76 ” 

11070/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy najmu nr 320 z Za-
kładem Obsługi Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 

11071/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu 
rodzinnego pod hasłem „Rozpoczęcie 
lata” 

11072/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania o 
zamówienie publiczne na zakup sprzę-
tu komputerowego dla Urzędu Miasta 
Gdyni 

11073/09/V/O - udzielania zamówienia pu-
blicznego na organizację wypoczynku 
letniego dla młodzieŜy szkolnej z 
dzielnicy Działki Leśne 

11074/09/V/O - zawarcia ugody 
11075/09/V/O - akceptacji wyników postępo-

wania o zamówienia publiczne w 
sprawie zamówienia publicznego na 
dostawę 500.000 sztuk torebek na 
psie nieczystości 

11076/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie montaŜu opraw oświetleniowych 
wzdłuŜ NabrzeŜa Pomorskiego 

11077/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania „Budowa 
ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. 
Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w 
Gdyni” 

11078/09/V/U - nabycia kolektora deszczowe-
go w ul. Wawrzyniaka oraz dwóch 
przykanalików z wpustami przy ul. 
Osowskiej 

11079/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przyłą-
czenie do sieci gazowej instalacji w 
budynku Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Pawiej w Gdyni” 

11080/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia z wol-
nej ręki na wykonanie prac dodatko-
wych w ramach opracowywanej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
pn: „Centrum Kultury – Park Rady Eu-
ropy w Gdyni” 

11081/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na organi-
zację stoiska i prezentację w Gdyń-
skiej Strefie Pozarządowej podczas 
„The Tall Ships’ Races 2009” 

11082/09/V/P - zorganizowania zaplecza cen-
trum medialnego oraz biura regat 
przez Akademię Morską powołanego 
na czas regat The Tall Ships’ Races 

11083/09/V/P - organizacji pobytu przedstawi-
cieli Sail Training International w 
dniach 29 czerwca – 6 lipca podczas 
The Tall Ships’ Races 2009 

11084/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na or-
ganizację programu artystycznego na 
Al. Jana Pawła II podczas The Tall 
Ships’ Races 

11085/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
11010/09/V/P w sprawie wszczęcia 
postępowania publicznego w trybie z 
wolnej ręki na organizację sceny Alter 
Space w ramach Heineken Open`er 
Festival 2009, niektórych elementów 
technicznych Heineken Open`er Fe-
stival 2009 oraz honoraria 2 artystów 
Heineken Open`er Festival 2009 

11086/09/V/P - organizacji wizyty przedstawi-
ciela European Institute of Public Ad-
ministration 

11087/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
10652/09/V/P w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie umowy pomiędzy 
gminą Gdynia a Centralnym Muzeum 
Morskim w Gdańsku na udzielenie do-
tacji na zadania merytoryczne związa-
ne z obchodami 100-lecia „Daru Po-
morza” 

11088/09/V/P - promocji gminy Gdynia i wyda-
rzenia w ramach audycji pod tytułem 
„The Tall Ships’ Races 20 09” 

11089/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
3232/07/V/P w sprawie dostawy ener-
gii elektrycznej dla potrzeb systemu 
syren alarmowych miasta 

11090/09/V/S - wyraŜenia zgody na kontynu-
ację ubezpieczenia samochodów słuŜ-
bowych UM Gdyni, StraŜy Miejskiej, 
OSP Wiczlino do 4.000 EUR w zakre-
sie AC, NW, OC oraz zatwierdzenia 
wyboru oferenta 

11091/09/V/P - wykonania usługi w zakresie 
zabezpieczenia sanitarno-
epidemiologicznego zlotu Ŝaglowców 
„The Tall Ships’ Races 2009” 

11092/09/V/P - wykonania usługi w zakresie 
zabezpieczenia medycznego zlotu Ŝa-
glowców „The Tall Ships’ Races 2009” 

11093/09/V/P - wykonania usługi w zakresie 
zwiększenia częstotliwości kursowania 
pociągów SKM w czasie trwania zlotu 
Ŝaglowców „The Tall Ships’ Races 
2009” oraz festiwalu „Heineken Ope-
ner Festival 2009” 

11094/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na publikację re-
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klamy letniej kampanii miasta Gdyni w 
„Magazynie Gdańskim” 

11095/09/V/M - udziału gminy Gdynia, jako 
współorganizatora eliminacji do XI Mi-
strzostw Świata w Poławianiu Burszty-
nu w dniu 10.07.2009 r. w Gdyni Orło-
wie 

11096/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
dwóch namiotów reklamowych 

11097/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
produkcji oraz montaŜu i demontaŜu 4 
transparentów w kształcie Ŝagla o tre-
ści promującej Gdynię 

11098/09/V/M - akceptacji wyników otwartego 
konkursu ofert i udzielenia zamówienia 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
realizację „Pikniku Rodzinnego w 
Gdyni Orłowie” w dniu 10 lipca 2009 r. 

11099/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na 
umieszczenie reklamy promującej 
miasto w magazynie „Aktivist” 

11100/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na 
umieszczenie reklamy promującej 
miasto w tygodniku „Przekrój” 

11101/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na emisję w TVP Ogólno-
polskiej reklam promujący zlot wielkich 
Ŝaglowców „The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia” i „Heineken Opener Fe-
stival” 

11102/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR przygotowalni i druku praktycz-
nego informatora dla uczestników i go-
ści zlotu Ŝaglowców „The Tall Ships’ 
Races 2009 Gdynia” 

11103/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania zestawów materiałów pro-
mocyjnych z logo The Tall Ships’ Ra-
ces 2009 Gdynia 

11104/09/V/M - akceptacji treści umowy z 
Państwowym Przedsiębiorstwem UŜy-
teczności Publicznej Poczta Polska w 
ramach współpracy przy okazji zlotu 
Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

11105/09/V/M - akceptacji wyników przetargu 
pisemnego nieograniczonego na od-
danie w dzierŜawę na czas oznaczony 
– okres 10 lat nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Pl. Kaszubskim 1 A w 
Gdyni 

11106/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspól-
ników SCVC INVENO Sp. z o.o. w 
Gdyni 

11107/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. 
w Gdyni 

11108/09/V/O - organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu 
"Noc Świętojańska" w Kaczych Bu-
kach 

11109/09/V/P - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy 
KB/220/OK./28/W/09 zawartej pomię-
dzy Gminą Miasta Gdynia a Central-
nym Muzeum Morskim w Gdańsku na 
udzielenie dotacji na remont na statku 
– muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni 

 
2009-06-18: 

 
11110/09/V/P - organizacji Gdyńskiego Forum 

Pozarządowego 
11111/09/V/P - organizacji rejsów po wodach 

Zatoki Gdańskiej 
 

2009-06-23: 
 
11112/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-

blicznego w trybie z wolnej ręki na or-
ganizację sceny Alter Space w ramach 
Heineken Open`er Festival 2009, nie-
których elementów technicznych He-
ineken Open`er Festival 2009 oraz ho-
noraria 2 artystów Heineken Open`er 
Festival 2009 

11113/09/V/P - zakupu domeny na potrzeby 
projektu DOKI - Gdyński Inkubator Ak-
tywności 

11114/09/V/P - odnowienia domen dla Rad 
Dzielnic 

11115/09/V/P - wykonania wersji obcojęzycz-
nych etiudy o modernizmie 

11116/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy na wykonanie geodezyjnego po-
działu nieruchomości pod drogę ul. 
Krzemowej w Gdyni dla zadania pn.: 
„Budowa odcinka drogowego łączące-
go ulice Chwaszczyńską ze Staro-
chwaszczyńską w Gdyni – ul. Krze-
mowa”, realizowanego w trybie Lokal-
nych Inicjatyw Inwestycyjnych 

11117/09/V/O - akceptacji aneksu Nr 4 do 
umowy Nr KB/427/OZ/22/W/2006 z 
dnia 30.06.2006r. 

11118/09/V/M - wykonania wymiany rynien i 
rur spustowych oraz zmianę miejsca 
odprowadzenia wód opadowych z lo-
kalu uŜytkowego w którym mieści się 
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni 

11119/09/V/M - wykonania wymiany stolarki 
okiennej w lokalu uŜytkowym w bu-
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dynku przy ul. Armii Krajowej 24 w 
Gdyni uŜytkowanego przez Krajową 
Izbę Gospodarki Morskiej 

11120/09/V/M - wykonanie remontu budynków 
i lokali mieszkalnych komunalnych - ul. 
Morska 67 w Gdyni 

11121/09/V/M - remontu gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Słowackiego 53 
w Gdyni 

11122/09/V/M - remontu budynku mieszkalne-
go przy ul. Węglowej 20 w Gdyni 

11123/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 43 w 
Gdyni 

11124/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

11125/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

11126/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

11127/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. śeglarzy 7 w Gdyni 

11128/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy 
ul. Pomorskiej 61 w Gdyni 

11129/09/V/M - rozbiórki zabudowań miesz-
kalno-gospodarczych i drewnianego 
płotu przy ul. Spółdzielczej w Gdyni 

11130/09/V/M - wymiany drzwi wejściowych i 
remontu wejścia do budynku miesz-
kalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

11131/09/V/M - wykonania robót remontowych 
przy ul. Kołłątaja 52 w Gdyni 

11132/09/V/M - wykonania robót remontowych 
przy ul. Rybaków w Gdyni 

11133/09/V/M - wykonania prac remontowych 
przy ul. Legionów 23A w Gdyni 

11134/09/V/M - remontu placów zabaw będą-
cych w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 przy ul. Opata 
Hackiego- Zamenhofa w Gdyni 

11135/09/V/M - usuwania awarii instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej na terenie 
gminnym przy budynku mieszkalnym – 
ul. Folwarczna 9 w Gdyni 

11136/09/V/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu nie dostar-
czenia przez Gminę lokalu socjalnego 
byłemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 

11137/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11138/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11139/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11140/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11141/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11142/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Oliwkowej, przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

11143/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Olkuskiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

11144/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11145/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Sandomierskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11146/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziału wynoszącego 
155/10.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

11147/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziału wynoszącego 
133/10.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

11148/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziału wynoszącego 
142/10.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

11149/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go osobom fizycznym udziału w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni, przy ul. Kazi-
mierza Pułaskiego, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

11150/09/V/M - udzielenia zamówienia na 
wykonanie opinii 

11151/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
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nie t-shirtów z logotypem zlotu Ŝa-
glowców dla pracowników informacji 
turystycznej 

11152/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk zaproszeń na zlot Ŝa-
glowców „The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia” 

11153/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania flag promujących im-
prezy z miejskiego kalendarza imprez 

11154/09/V/O - wyraŜenia zgody na umorzenie 
zadłuŜenia firm wobec Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Gdyni 

11155/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni 

11156/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Legionów 57-57A w 
Gdyni 

11157/09/V/M - zamontowania osłon dźwięko-
chłonnych na dachu rotundy gminnego 
lokalu uŜytkowego przy ul. Traugutta 2 
w Gdyni 

11158/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Eko Dolina Sp. z o.o. w ŁuŜycach 

11159/09/V/S - zakupu artykułów elektrycz-
nych dla UMG w 2009r. o wartości do 
14.000 EUR 

11160/09/V/O - wydatkowania środków na 
organizację „Akcji Lato 2009” w gdyń-
skich placówkach oświatowych 

11161/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 

11162/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup materiałów do wy-
konania okablowania strukturalnego 

11163/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdynia, połoŜonej przy ul. H. Sie-
miradzkiego przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11164/09/V/S - zmiany jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni 

11165/09/V/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14000 EUR na wy-
konanie koszulek jako nagród w Kam-
panii „Czyste plaŜe” 

11166/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

11167/09/V/O - powołania komisji egzamina-
cyjnej dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mia-
nowanego – w sesji letniej 2009 r. 

11168/09/V/K - zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za 
rok 2008 

11169/09/V/S - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne powy-
Ŝej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki 
na wykonanie dla Gminy Miasta Gdyni 
dokumentów i oznaczeń komunikacyj-
nych 

11170/09/V/P - wykonania systemu powiada-
miania OSP Wiczlino 

11171/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
niŜej 206.000 EUR na usługę pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji roboty budowla-
nej: „Budowa sali gimnastycznej wraz 
z przebudową infrastruktury dla Szkoły 
Podstawowej nr 18 w Gdyni” 

11172/09/V/U - akceptacji treści umowy o wy-
konanie prac związanych z podłącze-
niem do instalacji wewnętrznej budyn-
ku sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. 
Krasickiego 28, urządzeń kompakto-
wego węzła wymiennikowego 

11173/09/V/U - akceptacji treści umowy o przy-
łączenie budynku sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 18 w 
Gdyni przy ul. Krasickiego 28 do sieci 
cieplnej naleŜącej do OPEC 

11174/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania identyfikatorów prze-
znaczonych dla uczestników The Tall 
Ships Races 2009 Gdynia 

11175/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie projektu oraz 
druk kart i dyplomów dla Morskiego 
Klubu Łączności Szkuner SP2 ZIE w 
związku ze Zlotem śaglowców 2009 w 
Gdyni 

11176/09/V/P - udzielenie zamówienia pu-
blicznego na zakup zdjęć z uroczysto-
ści wręczenia nagrody w konkursie 
„100% z 1%” organizowanym przez 
tygodnik Newsweek Polska 

11177/09/V/P - organizacji pobytu grupy harce-
rzy w Gdyni w dniu 26 czerwca 2009 r. 

11178/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Koman-
dorskiej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

11179/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do 
umowy KB/3/MOPS/2009 w sprawie 
prowadzenia całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
13 do 18 lat 

11180/09/V/R - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
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trybie zapytania o cenę poniŜej 
206.000 EUR na zakwaterowanie i 
wyŜywienie, wynajem sali oraz trans-
port dla 20-osobowych grup uczestni-
czących w 15 edycjach 2-dniowych 
warsztatów oraz osoby/osób prowa-
dzącej/cych warsztaty w ramach pro-
jektu pn: „Efektywny Samorząd – 
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo” 

11181/09/V/S - uchylenia zarządzenia nr 
6138/08/V/S dotyczącego współpracy 
UM Gdyni z radami dzielnic miasta 
Gdyni oraz przyjęcia nowej treści za-
sad współpracy UM Gdyni z radami 
dzielnic miasta Gdyni 

11182/09/V/M - przyjęcia „Instrukcji w sprawie 
trybu udzielania i sprawozdawczości z 
pomocy publicznej” 

11183/09/V/M - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego poni-
Ŝej 5.150.000 EUR na wykonanie ro-
boty budowlanej związanej z likwidacją 
izolacji z koca azbestowego wraz z ro-
botami towarzyszącymi w sali gimna-
stycznej w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni 

11184/09/V/O - przyznania dotacji dla podmio-
tów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania w 
zakresie profilaktyki uzaleŜnień „Pro-
wadzenie świetlic socjoterapeutycz-
nych” 

11185/09/V/P - akceptacji treści umowy z firmą 
Sony Poland sp. z o.o. w ramach 
współpracy przy okazji konkursu foto-
graficznego ogłoszonego w związku ze 
zlotem Ŝaglowców The Tall Ships’ Ra-
ces 2009 Gdyni” 

11186/09/V/P - organizacji pobytu w Gdyni 
delegacji z miast siostrzanych w ra-
mach regat The Tall Ships’ Races 
2009 

11187/09/V/P - zorganizowania obchodów 
Święta Marynarki Wojennej RP 

11188/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 
11022/V/2009/P z 9 czerwca 2009 r. w 
sprawie dzierŜawy nieruchomości 
gruntowej w Babich Dołach tj. gruntu o 
powierzchni około 72 ha oraz budyn-
ków o łącznej powierzchni 1.695 m2 
będących pod zarządem Agencji Mie-
nia Wojskowego w Warszawie – Od-
działu Terenowego Biura Agencji Mie-
nia Wojskowego w Gdyni, z przezna-
czeniem na organizację imprezy arty-
stycznej „Heineken Opener Festival 
2009” w dniach 2.07.-5-072009 r. 

11189/09/V/P - powołania dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni 

11190/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na rewitali-
zację konstrukcji i budynków Zespołu 
Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 

11191/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego od 5.150.000 EUR na 
wykonanie zadania „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudo-
wą kanalizacji deszczowej w ul. Unru-
ga w Gdyni” 

11192/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego o wartości poniŜej 14.000 
EUR, na wykonanie aktualizacji doku-
mentacji budowlano-wykonawczej sie-
ci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 
Wiczlino na odcinku od ul. Tęczowej 
do istniejącej przepompowni ścieków 
PO 

11193/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia z wol-
nej ręki na wykonanie prac projekto-
wych związanych z aktualizacją moni-
toringu i kontroli dostępu na zadaniu 
inwestycyjnym pn: „stadion rugby z 
zapleczem socjalnym przy ul. Sporto-
wej w Gdyni” 

11194/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na aktuali-
zację kosztorysu inwestorskiego dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji 
prostownikowej abonenckiej dla zasi-
lania sieci trolejbusowej wraz z zasila-
niem po stronie SN 15 kV i kablami 
zasilaczy prądu stałego zlokalizowanej 
przy ul. Kieleckiej w Gdyni” 

11195/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/33/UP/7/W/2008 na wykona-
nie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„przebudowa skrzyŜowań w ramach 
budowy zintegrowanego systemu za-
rządzania ruchem w Gdyni” 

11196/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/192/UI/40/W/2009 na wyko-
nanie prac projektowych przyłącza 
wodociągowego do posesji zlokalizo-
wanej przy ul. ZboŜowej 58 w Gdyni 

11197/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej 
sygnalizacji świetlnej ulicy Unruga po-
między skrzyŜowaniami z ul. Podgór-
ską i ul. Kuśnierską w Gdyni 

11198/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia drogowego ulicy Unruga 
pomiędzy skrzyŜowaniami z ul. Pod-
górską i ul. Kuśnierską w Gdyni 
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11199/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie robót związanych z inwestycją pn. 
„Wymiana drzwi wewnętrznych w bu-
dynku Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 6 w Gdyni przy ulicy 
Gen.J.Hallera 9 ” 

11200/09/V/U - zmiany zapisów umowy nr 
KB/244/UR/3/W/2009 na dostawę i 
wyposaŜenie strefy płatnego parkowa-
nia obejmującego urządzenia parkin-
gowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją 
i utrzymaniem, oznakowanie strefy 
płatnego parkowania w Gdyni oraz na 
zorganizowanie Biura Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania w Gdyni 

11201/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej 
i częściowo w ul. Kołodziejskiej w 
Gdyni” 

11202/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków 
przebudowy dróg publicznych spowo-
dowanej planowaną inwestycją nie-
drogową, polegającą na budowie bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z garaŜem podziemnym przy ul. Anda-
luzyjskiej w Gdyni i upowaŜnienia do 
podpisania ww. umowy 

11203/09/V/M - wyraŜenia zgody na zakup do 
kwoty 14.000 EUR biletów na Heinek-
en Open’er Festival, Festival Globltica 
oraz Ladies’ Jazz Festival dla patrona 
medialnego kampanii „Wiejj do Gdyni” 
firmy Clear Channel Poland 

11204/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
przeprowadzenia akcji promocyjnej 
Gdynia Open City for Open’er Festival 
oraz The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
ni 

11205/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wynajem nośników, druk pla-
katów oraz wyklejenie 18 dwustron-
nych nośników Citylight 

11206/09/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy najmu nieruchomo-
ści połoŜonej przy al. Jana Pawła II 

11207/09/V/M - zmiany umowy dzierŜawy 
gruntu gminnego nr MG/217/D/2008 z 
dnia 1.06.2009 r. 

11208/09/V/S - dostawy naturalnej wody mine-
ralnej do 14.000 EUR oraz wyboru ofe-
renta 

11209/09/V/S - wyraŜenia na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubez-
pieczeniem samochodu dla StraŜy 
Miejskiej w 2009 r. 

11210/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usługi szkoleniowej dla pracowników 
UM Gdyni w 2009 roku 

11211/09/V/S - szczegółowych zasad i warun-
ków podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych i wykształcenia ogólnego pra-
cowników Urzędu Miasta Gdyni 

11212/09/V/P - przekazania środków pienięŜ-
nych na pokrycie kosztów postępowa-
nia sądowego 

 
2009-06-24: 

 
11213/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-

ni na rok 2009 
11214/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 

8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego bu-
dŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

11215/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu realizacji do-
chodów i wydatków budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

 
2009-06-25: 

 
11216/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 

EUR, na druk podręcznika dla załóg 
Ŝaglowców uczestniczących w „The 
Tall Ships’ Races 2009 Gdynia” 

11217/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk materiałów informacyj-
no-promocyjnych dotyczących zlotu 
Ŝaglowców „The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia” 

 
2009-06-26: 

 
11218/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-

blicznego do 14.000 EUR na wynaję-
cie autokaru i busa dla akredytowa-
nych dziennikarzy podczas Zlotu śa-
glowców The Tall Ships' Races Gdynia 
2009 

 
2009-06-30: 

 
11219/09/V/K - umorzenia zaległości z tytułu 

usuwania, holowania i parkowania po-
jazdów 

11220/09/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

11221/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 
do umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 
01.10.2008 r. w sprawie realizacji za-
dania z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu schroni-
ska z funkcją interwencyjnego punktu 
noclegowego dla osób w stanie nie-
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trzeźwości i upojonych alkoholem 
przebywających na terenie Gdyni 

11222/09/V/O - zmiany zapisów zarządzenia 
nr 2192/07/IV/0 Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 22 maja 2007r . 

11223/09/V/O - ustalenia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy finan-
sowej na zakup podręczników dla 
uczniów rozpoczynających naukę w 
klasie I szkoły podstawowej i w klasie I 
gimnazjum 

11224/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
wspieranie zadań z zakresu zajęć 
opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych wczesnego wspoma-
gania rozwoju dzieci 

11225/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na 
wspieranie zadań z zakresu zajęć wy-
chowawczych dla dzieci i młodzieŜy 

11226/09/V/S - dokonywania ocen okresowych 
pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni 
oraz kierowników miejskich jednostek 
organizacyjnych 

11227/09/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Grabówek 

11228/09/V/M - wykonania ekspertyz komi-
niarskich w lokalach uŜytkowych przy 
ul. Derdowskiego 11, ul. Świętojańskiej 
49 i ul. Traugutta 2 stanowiących wła-
sność Gminy Gdynia 

11229/09/V/M - wykonania remontu witryny 
okiennej, schodów oraz wymiany drzwi 
wewnętrznych w lokalu uŜytkowym 
przy ul. Portowej 3 w Gdyni uŜytkowa-
nym przez Polską śeglugę Bałtycką 

11230/09/V/M - wykonanie wymiany instalacji 
elektrycznej w lokalu uŜytkowym uŜy-
czonym Polskiemu Związku Niewido-
mych w budynku przy ul. Władysława 
IV 51 B w Gdyni 

11231/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Legionów 53 w Gdyni 

11232/09/V/M - asenizacji ścieków i usuwania 
awarii na terenie gminnym przy Al. Ja-
na Pawła 9-11 w Gdyni 

11233/09/V/M - wykonania i montaŜu furtki 
przy grodzeniu placu zabaw przy ul. 
Komandorskiej 19 w Gdyni 

11234/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11235/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11236/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11237/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11238/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11239/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej przy ul. Kwiat-
kowskiego przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

11240/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11241/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wielkopolskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11242/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜa-
wy nr MG/211/D/08, przedmiotem któ-
rej jest grunt połoŜony w Gdyni przy ul. 
Przebendowskich 

11243/09/V/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego oraz o wyko-
nanie zastępcze (ul. Balladyny/ Aldo-
ny) 

11244/09/V/M - wynajęcia na okres do 3 lat 
lokalu uŜytkowego przy ul. Abrahama 
64 Gdyni, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

11245/09/V/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie 
wydzielonej części gruntu przynaleŜ-
nego do lokalu 7 mieszkalnego poło-
Ŝonego przy ul. Słowackiego 32 oraz 
ustalenia terminu jego trwania 

11246/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziału wynoszącego 
151/10.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

11247/09/V/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do przysługujące-
go spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziału wynoszącego 
189/10.000 części w prawie uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 
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11248/09/V/M - zamówienia emisji reklam 
radiowych zlotu Ŝaglowców The Tall 
Ships’ Races 2009 Gdynia 

11249/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję 2000 sztuk kopii 
płyty DVD z 3 min. filmem reklamo-
wym „Gdynia – najpiękniejsze miejsce 
na ziemi” wraz z opakowaniem 

11250/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania materiałów promo-
cyjnych z logo Gdyni 

11251/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni 

11252/09/V/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego, 
połoŜonego przy ul. Abrahama 80 
Gdyni, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

11253/09/V/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego 
przy ul. Augustyna Necla 15-17 Gdyni, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni 

11254/09/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

11255/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie bieŜących napraw i konserwacji ta-
blic informacyjnych rad dzielnic 

11256/09/V/R - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania o cenę o wartości po-
niŜej 206 000 EUR na zakwaterowanie 
i wyŜywienie, wynajem sali oraz trans-
port dla 20-osobowych grup uczestni-
czących w 15 edycjach 2-dniowych 
warsztatów oraz osoby/osób prowa-
dzącej/cych warsztaty w ramach pro-
jektu pn.: „Efektywny Samorząd - 
Kompetentna Kadra w Urzędzie Mia-
sta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosako-
wo” 

11257/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
Miasta na opłaty sądowe 

11258/09/V/P - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania „spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z te-
renu Gdyni oraz organizacja w Gdyni 
imprez sportowych w 2009 roku” 

11259/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości niezabudowanej sta-
nowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograni-
czonego, połoŜonej przy ul. Maciejewi-
cza 

11260/09/V/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego 
połoŜonego przy ul. Kopernika 17 

Gdyni, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

11261/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
10271/09/V/O Prezydenta Miasta 
Gdyni 

11262/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
10769/09/V/O Prezydenta Miasta 
Gdyni 

11263/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
10275/09/V/O Prezydenta Miasta 
Gdyni 

11264/09/V/O - zakupu programu WinKalk dla 
Technikum Transportowego w Gdyni 
oraz programu Wirtualny Ogród dla 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w 
Gdyni w ramach projektu „Dobry za-
wód gwarancją sukcesu” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

11265/09/V/O - zakupu dwóch tachimetrów 
elektronicznych TOPCON z akceso-
riami dla Technikum Transportowego 
w Gdyni od firmy TPI sp. z o.o. w ra-
mach projektu „Dobry zawód gwaran-
cją sukcesu” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

11266/09/V/O - zakupu zestawu CAD-
Edukacja pakietu edukacyjnego do 
nauki Komputerowego Wspomagania 
Projektowania CAD opartego o pro-
gram Solid Edge 19 dla gdyńskich 
szkół zawodowych w Gdyni w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją suk-
cesu” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 

11267/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zorganizowanie warszta-
tów dla młodzieŜy klas gimnazjalnych, 
mieszkańców Gdyni 

11268/09/V/M - zamieszczenia na stronie 
www.forum.gdynia.pl interaktywnego 
formularza zgłoszeniowego do udziału 
w Międzynarodowym Forum Gospo-
darczym w Gdyni 

11269/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie tabliczek grawero-
wanych do medali pamiątkowych Zlot 
śaglowców Gdynia 2009 

11270/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. 

11271/09/V/O - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/57/OK/3/W/2009 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Oddziałem Gdańskim Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr 

11272/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie do 14.000 EUR na 
wykonanie pucharów jako nagród dla 
uczestników eliminacji do XI Mi-
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strzostw Świata w Poławianiu Burszty-
nu 

11273/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie po-
stępowania o zamówienie publiczne w 
trybie zapytania o cenę do 206.000 
EUR na zakup artykułów elektrycznych 
dla UMG w 2009 r. 

11274/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
dźwigu osobowego znajdującego się w 
budynku UMG 

11275/09/V/P - przygotowania wspólnej akcji 
promocyjnej miasta Gdyni, Akademii 
Morskiej oraz Akademii Marynarki Wo-
jennej podczas Zlotu śaglowców The 
Tall Ships’ Races 2009” 

11276/09/V/P - akceptacji treści Deklaracji 
współpracy zawartej pomiędzy gminą 
Gdynia a TSF Trójmiejskim Studio Fo-
tografii w ramach współpracy przy 
okazji Zlotu śaglowców The Tall Ships’ 
Races Gdynia 2009” 

11277/09/V/P - akceptacji treści Deklaracji 
współpracy zawartej pomiędzy gminą 
Gdynia a fotografikiem Jerzym Augu-
stynem w ramach współpracy przy 
okazji Zlotu śaglowców The Tall Ships’ 
Races Gdynia 2009” 

11278/09/V/P - zamówienia transmisji on-line 
na www.gdynia.pl ze Zlotu śaglowców 
The Tall Ships’ Races Gdynia 2009” 

11279/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-
ni na rok 2009 

11280/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
układu wykonawczego budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

11281/09/V/K - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 
06.01.2009 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni na 
2009 rok 

11282/09/V/U - akceptacji treści umowy o przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia drogowego ulicy Turkuso-
wej 

11283/09/V/U - wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na wykonanie za-
mówienia uzupełniającego dla inwe-
stycji pn: „Przebudowa skrzyŜowań w 
ramach budowy zintegrowanego sys-
temu zarządzania ruchem w Gdyni” 

11284/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 
206.000 EUR na usługę pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

i w okresie gwarancji roboty budowla-
nej „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Na-
sypowej z przebudową kanalizacji 
deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” 

11285/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 
11067/09/V/ w sprawie rozpoczęcia 
postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej kwoty 
206.000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieŜek 
rowerowych w Gdyni, w ramach pro-
jektu „Rozwój komunikacji rowerowej 
aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 
– 2013” – zadanie III 

11286/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wyko-
nanie robót budowlanych obejmują-
cych kanalizację deszczową w ulicy 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ul. Orłow-
ską – I etap 

11287/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykona-
nie robót dodatkowych w ramach za-
dania inwestycyjnego obejmującego 
roboty budowlane: kanalizację desz-
czową w ulicy Orłowskiej, Popiela i 
Króla Jana III, parking przy ul. Orłow-
skiej, ul. Orłowską – I etap 

11288/09/V/U - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
poniŜej 206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn. „Ad-
aptacja pomieszczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 na Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3” 

11289/09/V/O - wyraŜenia zgody na dofinan-
sowanie zadania „Wystawki wiosna 
2009 zbiórka odpadów wielkogabary-
towych” dla KZG „Dolina Redy i Chy-
lonki” i upowaŜnienia do podpisania 
umowy o dotację celową” 

11290/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup sprzętu kompute-
rowego 

11291/09/V/S - procedur naboru pracowników 
na wolne stanowiska w UM Gdyni 

11292/09/V/S - złoŜenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na pro-
jekt pn. „Gdynia dobrze zarządzana” 

11293/09/V/M - wykonania robót dodatkowych 
przy budowie sieci kanalizacji sanitar-
nej przy Al. Jana Pawła II 

11294/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego o wartości do 206.000 EUR 
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w trybie przetargu nieograniczonego 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji robót budowlanych polegających 
na przebudowie budynku przy ul. Gra-
bowo 2/Morska 89 

11295/09/V/M - wydatkowania środków finan-
sowych z tytułu zwrotu kosztów postę-
powania sądowego 

11296/09/V/M - akceptacji treści umowy doty-
czącej przyjęcia darowizny w postaci 
12 tysięcy butelek wody mineralnej od 
sp. z o.o. Coca-Cola HBC 

11297/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 11216/09/V/M w sprawie zamówie-
nia do kwoty 14.000 EUR na druk pod-
ręcznika dla załóg Ŝaglowców uczest-
niczących w „The Tall Ships’ Races 
Gdynia 2009” 

11298/09/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie 
opracowania treści, korekty redakcyj-
nej, projektów graficznych oraz monta-
Ŝu do druku materiałów promocyjno-
informacyjnych na zlot Ŝaglowców The 
Tall Ships’ Races Gdynia 2009” 

11299/09/V/P - organizacji cateringu na statku 
podczas parady Ŝaglowców w czasie 
regat The Tall Ships’ Races 2009 

11300/09/V/P - organizacji rejsu po wodach 
Zatoki Gdańskiej podczas Zlotu śa-
glowców The Tall Ships’ Races 2009 

11301/09/V/M - wyraŜenia zgody dotyczącej 
zawarcia umowy najmu nieruchomości 
połozonej przy Al. Jana Pawła II 

 
2009-07-01: 

 
11302/09/V/P - organizacji cateringu na statku 

„Lady Assa” podczas parady Ŝaglow-
ców w czasie regat The Tall Ships’ 
Races 2009 

11303/09/V/P - zmiany treści umowy z firmą 
Sony Poland Sp. z o.o. dotyczącej 
współpracy przy The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia oraz przy organizacji 
konkursu fotograficznego 

 
2009-07-07: 

 
11304/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-

blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie robót związanych z inwestycją pn. 
„Odwodnienie działki Nr 81/1 przy ulicy 
Górniczej w Gdyni” 

11305/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. „Odwod-
nienie działki Nr 81/1 przy ulicy Górni-
czej w Gdyni” 

11306/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie usługi transportowej 

11307/09/V/R - zawarcia umowy z Fundacją 
„Dziecięca Przystań” na przyjęcie do 
realizacji zadania: prowadzenie cało-
dobowej placówki opiekuńczo – wy-
chowawczej typu socjalizacyjnego dla 
12 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

11308/09/V/M - remontu budynku mieszkalne-
go przy ul. Chabrowej 9 w Gdyni 

11309/09/V/M - remontu gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 
9 w Gdyni 

11310/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni 

11311/09/V/M - wykonania rozbiórki budynku 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 
176 w Gdyni 

11312/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11313/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11314/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11315/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11316/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11317/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bernadowskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

11318/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Halickiej 10 , przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 
(WARBUD Sp. z o. o.). 

11319/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Halickiej 10 , przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 
(VAYA Sp. z o. o.) 

11320/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Jarzębinowej 26 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

11321/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Oliwkowej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 
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11322/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Wielkopolskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜ 

11323/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 
EUR, wykonania aktualizacji spotu te-
lewizyjnego, emisji spotu radiowego 
oraz produkcji plakatów i ulotek pro-
mujących imprezę z miejskiego kalen-
darza imprez 

11324/09/V/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na publikację re-
klamy Gdyni w okolicznościowym wy-
daniu magazynu Forum Pomorskie- 
„Zjazd Kaszubów 2009” 

11325/09/V/O - zakupu wyposaŜenia pracowni 
zawodowej w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Gdyni w ramach projektu 
„Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego” 

11326/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 
8880/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni 

11327/09/V/S - akceptacji treści umowy doty-
czącej przyjęcia dofinansowania kosz-
tów wymiany posadzki w ciągach ko-
munikacyjnych Urzędu Miasta Gdyni 

11328/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości niezabudowanej sta-
nowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sza-
franowej przeznaczonej do sprzedaŜy 
w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

11329/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości zabudowanej stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, 
połoŜonej przy ul. Opata Hackiego 12 

11330/09/V/M - ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na oddanie 
w najem lokali uŜytkowych – garaŜy, 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

11331/09/V/P - przyznania Nagrody Prezyden-
ta Miasta Gdyni dla pana Stefana IŜy-
łowskiego 

11332/09/V/P - przyznania Nagrody Prezyden-
ta Miasta Gdyni dla Franciszka Walic-
kiego 

11333/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10898/09/V/S dotyczącego urucho-
mienia środków finansowych w roku 
2009 na utrzymanie telefonów stacjo-
narnych oraz telefonów komórkowych 
o wartości do 14.000 EUR 

11334/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-

dynku przy ul. Morskiej 108B-112C w 
Gdyni 

11335/09/V/M - określenia warunków dołącze-
nia i wykazu nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Demptow-
skiej 

11336/09/V/M - otwarcia postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego o 
udzielenie zamówienia publicznego, 
powyŜej 14.000 EUR a poniŜej kwoty 
206.000 EUR, na usługę „Opracowa-
nie koncepcji i dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej (projektów plastycz-
nych i wykonawczych) oznakowania 
śródmieścia Gdyni, tzw. System Iden-
tyfikacji Miejskiej” 

11337/09/V/S - wyraŜenia zgody na złoŜenie 
wypowiedzeń umów najmu pomiesz-
czeń połoŜonych przy ul. Wendy 7/9 
oraz ul. Legionów 130 w Gdyni 

11338/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11339/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku 

11340/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
wykładzin podłogowych i klejów na po-
trzeby UMG wartości do 14.000 EUR 

11341/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej „Przebudowa skrzyŜowania ulic 
Morska – Kartuska w Gdyni wraz z 
modernizacją sygnalizacji świetlnej” 

11342/09/V/U - uzyskania odpisu z ksiąg wie-
czystych dla terenu stadionu rugby 
przy ulicy Sportowej w Gdyni 

11343/09/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywo-
ławczej stawki czynszu najmu lokali 
uŜytkowych - garaŜy, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdynia, prze-
znaczonych do oddania w najem po-
przez przetarg ustny 

11344/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
7407/2008/V/M z 02.09.2008 r. w 
sprawie skierowania na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
wniesionego o wydanie lokalu przy ul. 
Szczecińskiej oraz cofnięcia powódz-
twa sądowego 

11345/09/V/U - zamówienia odrestaurowania 
drzwi zabytkowych w budynku przy ul. 
Arciszewskich 26 A-B w Gdyni 

11346/09/V/U - zamówienia odrestaurowania 
zabytkowych drzwi w budynku Zespołu 
Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 
79 w Gdyni 

11347/09/V/U - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
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powyŜej 206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zintegrowanego syste-
mu zarządzania ruchem TRISTAR dla 
przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ru-
chu transportu miejskiego w obszarze 
centralnym Trójmiasta z zastosowa-
niem zintegrowanego systemu zarzą-
dzania ruchem „TRISTAR” 

11348/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją ro-
bót związanych ze wzmocnieniem 
stropu w budynku Zespołu Szkół nr 15 
przy ul. Jowisza 60 

11349/09/V/U - podpisania umowy z PKP SKM 
w Trójmieście sp. z o.o. niezbędnej do 
realizacji inwestycji pn. „przebudowa 
układu drogowego Węzła św. Maksy-
miliana wraz z budową tunelu drogo-
wego pod Drogą Gdyńską, torami PKP 
i SKM w Gdyni” 

11350/09/V/P - dzierŜawy miejsca na maszcie 
antenowym oraz przyłączenia i dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego miasta 

11351/09/V/S - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 11255/2009/V/S w 
sprawie udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykony-
wanie bieŜących napraw i konserwacji 
tablic informacyjnych rad dzielnic 

11352/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
UM Gdyni w 2009 roku 

11353/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników 
UM Gdyni w 2009 roku 

11354/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-
ni na 2009 rok 

11355/09/V/K - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K w 
sprawie ustalenia układu wyko-
nawczego budŜetu miasta Gdyni na 
2009 rok 

11356/09/V/K - zmiany zarządzenia prezyden-
ta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K w 
sprawie ustalenia harmonogramu re-
alizacji dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Gdyni na 2009 rok 

11357/09/V/R - zmiany zarządzeń prezydenta 
miasta Gdyni dotyczących realizacji 
projektu pn. „Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w UM Gdyni i 
Urzędzie Gminy Kosakowo 

11358/09/V/M - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie umowy uŜyczenia z Agencją Mie-
nia Wojskowego 

11359/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 
EUR na wykonanie projektu na płytę i 
okładkę do 3 minutowego filmu „Gdy-
nia najpiękniejsze miejsce na ziemi” 

11360/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
okolicznościowych znaczków oraz kar-
tek pocztowych emitowanych przez 
Pocztę Polską z okazji zlotu Ŝaglow-
ców The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-
nia 

11361/09/V/M - zatwierdzenia projektu poro-
zumienia dotyczącego wypłaty od-
szkodowania z tytułu utraty wartości 
nieruchomości – Trasa Kwiatkowskie-
go 

11362/09/V/M - przyjęcia aktu załoŜycielskiego 
spółki: Forum Kultury spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością 

 
 

2009-07-09: 
 
11363/09/V/P - przekazania środków pienięŜ-

nych na pokrycie kosztów opłaty od 
sprzeciwu od wyroku zaocznego 

11364/09/V/P - zmiany zarządzenia dotyczą-
cego cateringu na statku podczas pa-
rady Ŝaglowców w czasie regat The 
Tall Ships' Races 2009 

 
2009-07-10: 

 
11365/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 

EUR, na wykonanie, montaŜ i demon-
taŜ wielkoformatowej reklamy Gdyni 

 
2009-07-13: 

 
11366/09/V/U - wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie roboty budowlanej obejmują-
cej wykonanie systemu podgrzewania 
murawy płyty boiska w ramach reali-
zacji zadania inwestycyjnego 
pn.:„Stadion rugby z zapleczem so-
cjalnym w Gdyni” 

 
2009-07-14: 

 
11367/09/V/K - kierowania spraw na drogę 

postępowania sądowego 
11368/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 

aneksu nr 1/2009 do umowy nr 
SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 
roku zawartej z Polskim Stowarzysze-
niem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w sprawie finansowania 
kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

11369/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2009 do umowy nr 
49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku 
zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z 
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Wadą Słuchu „ Cisza” w sprawie okre-
ślenia warunków i wysokości dofinan-
sowania kosztów utworzenia i działal-
ności warsztatu terapii zajęciowej 

11370/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2009 do umowy nr 
KB/43/MOPS/2004 z dnia 26.11.2004 
roku zawartej z Gdyńskim Stowarzy-
szeniem Integracyjnym „Promyk” w 
sprawie określenia warunków i wyso-
kości dofinansowania kosztów utwo-
rzenia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

11371/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2009 do umowy z dnia 
19.12.2006 roku zawartej z Krajowym 
Towarzystwem Autyzmu w sprawie 
określenia warunków i wysokości dofi-
nansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

11372/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 3/2009 do umowy Nr 
KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 
roku zawartej z Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

11373/09/V/R - upowaŜnienia do podpisania 
porozumienia nr 4/WTZ/2009 w spra-
wie pokrywania przez Sopot kosztów 
rehabilitacji mieszkańca Sopotu w 
warsztacie terapii zajęciowej znajdują-
cym się Gdyni przy ulicy Hallera 31 A 
w części nieobjętej dofinansowaniem 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

11374/09/V/O - dofinansowania dla IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów 
pobytu grupy uczniów i opiekunów z 
Gimnazjum EMA w Bonn w ramach 
wymiany polsko – niemieckiej 

11375/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych 
w Gdyni kosztów organizacji spływów 
kajakowych w Baranowiczach rzeką 
Piną oraz rzeką Lawą i Pregołą w Ob-
wodzie Kaliningradzkim 

11376/09/V/O - przeznaczenia środków finan-
sowych na wynagrodzenia dla eksper-
tów biorących udział w postępowaniu 
egzaminacyjnym na nauczycieli mia-
nowanych w sesji letniej 2009 

11377/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/555/OZ/07-W/2008 z dnia 
10.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009 z 
dn. 28.04.2009 r. 

11378/09/V/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup modułu „Zamó-
wienia publiczne” do systemu informa-
cji prawnej „LEX” 

11379/09/V/M - rozbiórki zabudowań miesz-
kalno-gospodarczych przy ul. Berna-
dowskiej w Gdyni 

11380/09/V/M - budowy monitoringu przy ul. 
Bp. Dominika 14-16 w Gdyni 

11381/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Gniewskiej 24 w Gdyni 

11382/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
11130/09/V/M dotyczącego wymiany 
drzwi wejściowych i remontu wejścia 
do budynku mieszkalnego przy ul. 
Zamenhofa 9 w Gdyni 

11383/09/V/M - zmiany zarządzenia 
16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia 
zasad struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i bu-
dynków mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy 

11384/09/V/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostar-
czenia przez Gminę lokalu socjalnego 
byłemu lokatorowi uprawnionemu do 
niego z mocy wyroku sądowego 

11385/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
11137/2009/V/M dotyczącego skiero-
wania na drogę postępowania sądo-
wego egzekucyjnego o eksmisję z lo-
kalu przy ul. Chylońskiej w Gdyni 

11386/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11387/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11388/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11389/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11390/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyj-
nego 

11391/09/V/M - upowaŜnienia do podpisania 
aneksu nr 4 do umowy dzierŜawy nr 
TG /66/94 z dnia 25 lutego1994 roku, 
przedmiotem której jest grunt połoŜony 
na placu targowym - ławy 

11392/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie do 14.000 EUR na 
wykonanie tablicy pamiątkowej przy 
odnalezionej na NabrzeŜu Pomorskim 
kotwicy 

11393/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie 
herbu Miasta Gdyni 

11394/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją in-
westycji pn.: „Remont części budynku I 
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Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni 

11395/09/V/M - określenia warunków sprzeda-
Ŝy i wykazu nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Gdyni w pobliŜu ul. Kon-
tenerowej, przeznaczonej do zbycia w 
trybie bezprzetargowym 

11396/09/V/S - otwarcia postępowania o za-
mówienie publiczne na zakup sprzętu 
komputerowego dla potrzeb Urzędu 
Miasta Gdyni 

11397/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Gen. Hallera 14 w Gdy-
ni 

11398/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdynia przy podejmowaniu 
uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Bema 13 w Gdyni 

11399/09/V/M - remontu ściany szczytowej 
zewnętrznej baraku mieszkalnego przy 
ul. Dachnowskiego 32 w Gdyni 

11400/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie usług sanitarno-porządkowych 
wraz z utylizacją odpadów na terenie 
gminnym przy Al. Jana Pawła II 9 - 11 
w Gdyni 

11401/09/V/M - wykonania prac zabezpiecza-
jących w budynku przy ul. Chwarz-
nieńskiej nr 176 w Gdyni 

11402/09/V/M - naprawy pokrycia dachu na 
budynku uŜytkowym przy ul. Chwasz-
czyńskiej nr 165 w Gdyni 

11403/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na dokona-
nie zmiany oznaczenia uŜytków grun-
towych oraz podziału działki na terenie 
zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 
ul. Radosnej na odcinku od 
ul.Wielkopolskiej do ul. Szczęśliwej” 

11404/09/V/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy na wykonanie robót budowlanych 
na zadaniu: Budowa kładki dla pie-
szych nad torami PKP/SKM i Drogą 
Gdyńską 

11405/09/V/P - druku kart parkingowych dla 
osoby niepełnosprawnej 

11406/09/V/R - zatwierdzenia wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego poniŜej 206,000 EUR w try-
bie przetargu nieograniczonego na 
usługę przeprowadzenia szkoleń i 
warsztatów, coachingu indywidualnego 
oraz przygotowania materiałów dla 
uczestników projektu pn.: „Efektywny 
Samorząd-Kompetentna Kadra w 
Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie 
Gminy Kosakowo” 

11407/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego o wartości poniŜej kwoty 
5.150.000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych polegających na przebu-
dowie budynku przy ul. Grabowo 2/ 
Morska 89 w Gdyni 

11408/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego, do kwoty 14.000 EUR, na 
przygotowanie do druku oraz druk in-
formatora dla przedsiębiorcy „Jak roz-
począć działalność gospodarczą”, 
edycja III 

11409/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na sporządzenie archiwizacji 
dokumentów dotyczących projektów 
podziału 

11410/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykona-
nie wycinki drzewa w ramach inwesty-
cji pn. „Przebudowa ulicy Wzgórze 
Bernadowo w Gdyni” 

11411/09/V/U - zawarcia porozumienia doty-
czącego realizacji umowy nr 
KB/394/UI/72/W/2008 na wykonanie 
zadania pn. „Przebudowa części da-
chu /z wyjątkiem bloku Ŝywieniowego i 
sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 
15 przy ul. Jowisza 60” w osiach od P4 
do L 

11412/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia do 
14.000 EUR na wykonanie robót uzu-
pełniających w ramach zadania pn. 
„wykonanie tymczasowej nawierzchni 
z płyt YOMB /50 kN/ na odcinku ul. 
Fregatowej 

11413/09/V/U - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
poniŜej 206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn: „Ad-
aptacja pomieszczeń SP nr 43 przy ul. 
Porębskiego 21 w Gdyni na filię Miej-
skiej Biblioteki Publicznej” 

11414/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na przy-
gotowanie i złoŜenie wniosku do pro-
jektu SEGMENT i upowaŜnienia do 
podpisania umowy w tej sprawie 

11415/09/V/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na tłumaczenie materiałów 
informacyjnych związanych z organi-
zacją zlotu Ŝaglowców „The Tall Ships’ 
Races Gdynia 2009” 

11416/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
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EUR na wykonanie zadania „Rozbu-
dowa ul. Unruga pomiędzy skrzyŜo-
waniem z ul. Podgórską a ul. Kuśnier-
ską w Gdyni 

11417/09/V/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania „Budowa 
miejsc postojowych i kanalizacji desz-
czowej w ul. Kościelnej w Gdyni” 

11418/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
8671/08/V/U w sprawie zatwierdzenia 
postępowania w trybie z wolnej ręki na 
wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy 
stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpij-
skiej w Gdyni 

11419/09/V/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opraco-
wanie projektu budowy ulicy Zbrojnej 
w Gdyni 

11420/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7831/08/V/U w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego budowy parkingu przy 
ul. Stryjskiej w Gdyni 

11421/09/V/P - zmiany zarządzenia dotyczą-
cego cateringu na statku podczas pa-
rady Ŝaglowców w czasie regat The 
Tall Ships’ Races 2009 

11422/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 
11176/09/V/P dotyczącego zakupu 
zdjęć z uroczystości wręczenia nagro-
dy w konkursie 100 % z 1 % organi-
zowanym przez tygodnik Newsweek 
Polska 

11423/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 
206.000 EUR na usługę pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji roboty budowla-
nej „Budowa sali gimnastycznej wraz z 
przebudową infrastruktury dla SP nr 18 
w Gdyni” 

11424/09/V/M - przygotowania przetargu nie-
ograniczonego na roboty remontowe 
izolacyjne w budynku przy ul. 10 Lute-
go 24 

11425/09/V/P - dzierŜawy miejsca na maszcie 
antenowym oraz przyłączenia i dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego miasta 

11426/09/V/P - dzierŜawy miejsca na po-
wierzchni dachu pod zamontowanie 
urządzeń antenowych oraz dostawę 
energii elektrycznej dla potrzeb syste-

mu monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni 

11427/09/V/M - określenia wynagrodzenia 
prezesa zarządu Forum Kultury sp. z 
o.o. w Gdyni 

11428/09/V/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na organi-
zację uroczystości wmurowywania ta-
blicy statku „AIDAluna” w Alei Statków 
PasaŜerskich 

11429/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10672/09 w sprawie zatwierdzenia po-
rozumienia o wyraŜenie zgody na wy-
datkowanie środków finansowych 

11430/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 11250/09/V/M z 30 czerwca 2009 r. 

11431/09/V/M - akceptacji treści umowy o 
współpracy ze spółką Eurozet 

11432/09/V/M - zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na zakup 2000 egzempla-
rzy „Gdynia- Vademecum turysty” 

11433/09/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego połoŜonego w Gdyni 
przy ul. Leszczynki na prowadzenie w 
nim placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego 

11434/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdy-
ni na rok 2009 

11435/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego bu-
dŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

11436/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu realizacji do-
chodów i wydatków budŜetu miasta 
Gdyni na 2009 rok 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [211] – 24.06.2009.- radny Tadeusz Szemiot – 

w sprawie nieruchomości – Centrum Kultury – 
Park Rady Europy – odpowiedź 09.09.2009. 

2. [212] – 24.06.2009. – radny Marcin Horała – w 
sprawie odnalezienia przedwojennych gdyń-
skich ksiąg gruntowych – odpowiedź 08.07.09. 

3. [213] - 24.06.2009. – radny Marcin Horała – w 
sprawie przystosowania chodnika wzdłuŜ ul. 
Chabrowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i rodziców z dziećmi w wózkach – odpowiedź 
09.07.09. 

4. [214] - 24.06.2009. – radny Marcin Horała – w 
sprawie zasadności umiejscowienia skate parku 
w Parku Kilońskim na terenie boiska do ko-
szykówki – odpowiedź 10.07.09. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ KO-
MISJI RADY: 
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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 PO-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


