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INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 30 czerwca: 
 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości (CRiP) w Gdyni. Gospodarzami 
spotkania byli nowo wybrani członkowie Zarządu Cechu 
pod przewodnictwem Starszego Cechu Krzysztofa Blank.   
Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Przewodniczą-
cy Komisji Marcin Wołek, podkreślając wagę istnienia 
małych i średnich przedsiębiorstw w Gdyni. Podziękował 
Wiceprzewodniczącemu Komisji Markowi Zabiegałow-
skiemu, który jest równieŜ członkiem Cechu, za zorgani-
zowanie wspólnego spotkania oraz przygotowanie cie-
kawych materiałów. Wyraził takŜe nadzieje na cykliczne 
spotkania z przedstawicielami Cechu, prosząc o cyklicz-
ne pisemne informacje o działalności CRiP.  
Prowadzenie posiedzenia przejął na prośbę Przewodni-
czącego Marek Zabiegałowski, który dokonał prezentacji 
zgromadzonych osób, dziękując Zarządowi za umoŜli-
wienie spotkania.  
Kierownik Biura Cechu p. Jerzy Gontarski przybliŜając 
zakres działalności Cechu i jego historię, przedstawił 
postulaty współpracy z Miastem Gdynia. Rzemieślnicy 
mierząc się z trudną sytuacją gospodarczą i prawami 
wolnego rynku oczekują wsparcia władz miejskich w 
zakresie preferencji na najem nieruchomości na działal-
ność gospodarczą, pomocy przy dotarciu do zleceń na 
usługi publiczne, rozwinięcia zawodowego szkolnictwa, 
a takŜe ulg związanych z wprowadzanym od sierpnia 
systemie płatnego parkowania dla osób posiadających 
zakłady w centrum Miasta. W tej sprawie na ręce Prze-
wodniczącego RMG Stanisława Szwabskiego przekazano 
pisma z postulatami i prośbami.  
Przewodniczący Komisji M. Wołek podkreślił, Ŝe sytu-
acja gdyńskiego rzemiosła leŜy w polu zainteresowania 
Miasta, o czym świadczyć moŜe dzisiejsze spotkanie. 
Wyjaśnił brak prawnych moŜliwości pomocy w sferze 
zamówień publicznych i udzielania szczególnych warun-
ków i preferencji. Prosił rzemieślników o wyrozumiałość 
i cierpliwość przy wdraŜaniu systemu płatnego parkowa-
nia, podkreślając, Ŝe rotacja na miejscach parkingowych 
na pewno zwiększy liczbę klientów, którzy będą obecnie 
mogli łatwiej dotrzeć do zakładów. W zakresie tworzenia 
nowych kadr i systemu kształcenia współpraca z Miastem 
jest moŜliwa i konieczna.  
Swoimi uwagami na temat strefy płatnego parkowania i 
rozwaŜanych preferencji dla Rzemiosła w Gdyni podzie-
lił się z zebranymi Przewodniczący RMG S. Szwabski. 

Odpowiadając na zastrzeŜenia radnego Tadeusza Szemio-
ta o konieczności wcześniejszego utworzenia parkingów 
na obrzeŜach Miasta, jeszcze przed wprowadzeniem 
Strefy Płatnego Parkowania, zauwaŜył, Ŝe kierowcy 
mając moŜliwość darmowego parkowania w centrum 
Gdyni nie korzystaliby z wygenerowanych dodatkowymi 
środkami miejskimi miejsc wokół strefy centralnej. 
Wprowadzany system parkowania ma na celu usprawnie-
nie funkcjonowania Miasta. Słusznym, zdaniem Prze-
wodniczącego, jest postulat preferencji w zakresie dostę-
pu do lokali komunalnych. W sprawie ułatwień w dostę-
pie do zadań zlecanych przez Miasto w ramach zamó-
wień publicznych doradził rzemieślnikom wykorzystanie 
drogi odwoławczej.  
Kontynuując temat radny Rafał Geremek zwrócił uwagę 
na moŜliwość kształtowania Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówień (SIWZ) poprzez składanie w odpo-
wiednich terminach pytań, poprzez które warunki danego 
zamówienia mogą być modyfikowane.  
Głos zabrała Sekretarz Zarządu p. Iwona Zagórska, która 
wymieniła oczekiwane płaszczyzny współpracy z Mia-
stem: poprawa systemu naboru uczniów do szkół zawo-
dowych, usprawnienie rekrutacji absolwentów gimna-
zjum, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego, 
utworzenie giełdy zawodów rzemieślniczych, pomoc w 
organizacji „Dni Otwartych Cechu Rzemiosł”, itp. Ambi-
cją Cechu jest utworzenie szkoły rzemiosła. NaleŜy 
zachęcać młodzieŜ do zdobywania wykształcenia w 
zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Niestety obraz 
Zasadniczych Szkół Zawodowych obecnie jest źle koja-
rzony przez rodziców, zniechęca do zdobywania kwalifi-
kacji oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców, 
poziom i zakres kształcenia jest nieadekwatny do potrzeb.  
Wieloletni wychowawca i nauczyciel zawodu p. Walde-
mar Narloch podkreślił, Ŝe absolwenci szkół zawodo-
wych w cyklu nauczania nie mają moŜliwości zdobycia 
koniecznych wiadomości (m.in.: brak nauki materiało-
znawstwa, podstaw elektryki w zawodach budowlanych). 
Nie są więc odpowiednio przygotowani do podjęcia 
pracy w zawodzie. NaleŜałoby podnieść poziom naucza-
nia przedmiotów zawodowych. W podobnym tonie wy-
powiadał się równieŜ p. Zygfryd Łyczywek, Członek 
Zarządu Cechu.  
W dalszej dyskusji przedstawiciele Cechu negatywnie 
oceniali duŜą liczbę sklepów wielkopowierzchniowych w 
Trójmieście, niską jakość narzędzi oferowanych w sprze-
daŜy, brak egzaminów kwalifikacyjnych pracowników 
wielu branŜ. Uwagami krytycznymi podzieliła się p. 
Jadwiga Modzelewska, Skarbnik Cechu. Jak wyjaśniali 
członkowie komisji, nad terenami będącymi w rękach 
prywatnych Miasto nie ma władztwa, sprzedaŜ tych 
gruntów nie jest więc objęta nadzorem samorządu. Jedy-
nym narzędziem wykorzystywanym do ograniczenia 
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pewnych zakusów korporacji handlowych jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala 
przeznaczenie danego terenu.  
We wzajemnej współpracy naleŜy szukać rozwiązań 
pozytywnych, które zdaniem Przewodniczącego Komisji 
zostały wyartykułowane na dzisiejszym spotkaniu. Po 
zgłoszonej deklaracji współdziałania w zakresie promocji 
rzemiosła, edukacji oraz wzajemnej wymianie informacji, 
Przewodniczący podziękował za spotkanie. 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 15 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3.   Ocena stanu zaawansowania prac planistycz-
nych w mieście (dyr. M. Karzyński BPP).  

Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych przewod-
niczący Marcin Wołek. Do porządku obrad nie wniesiono 
zastrzeŜeń.  

Ad 2. Protokół z posiedzenia komisji w dniu 25 
sierpnia br. został jednogłośnie przyjęty (6/0/0) z 
uwzględnieniem uwag radnych Rafała Geremka i Pawła 
Stolarczyka, którzy wnieśli o wpisanie nazwisk wniosko-
dawców proponowanych zmian w projektach uchwał.  

Ad 3. Prezentację planów zagospodarowania prze-
strzennego w Gdyni przygotował i przedstawił Dyrektor 
BPP p. Marek Karzyński, wspomagany przez p. Iwonę 
Markesic, Kierownika Zespołu Planistów. Radni mieli 
moŜliwość prześledzenia stanu prac planistycznych na 
planszach obrazujących ich zaawansowanie (harmono-
gram), własności terenów objętych omawianymi opraco-
waniami i planowane dopuszczalne wysokości nowych 
budynków (głównie Śródmieście), a takŜe zapoznali się z 
modelem geodezyjnym Centrum Gdyni (trójwymiarowy), 
opracowanym przez pracownię szczecińską. Dyrektor 
BPP udzielał wyjaśnień w sprawie konieczności aktuali-
zacji poszczególnych planów zagospodarowania oraz 
wynikających w czasie prac problemów, odpowiadając 
na pytania radnych m.in. w sprawie dojazdu do lotniska 
w babich Dołach, ul. Chwarznieńskiej (wpływ wprowa-
dzonych zmian na sytuację mieszkańców tego rejonu). 
Na prośbę radnych zostanie przesłane do zainteresowa-
nych drogą elektroniczną „Studium transportowe w 
zakresie funkcjonowania sieci ulicznej i obsługi parkin-
gowej centralnego obszaru miasta Gdyni” wykonane 
przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe InŜynierii Dro-
gowej „Trafik” s.c., a spotkanie komisji w tej sprawie (z 
udziałem twórcy koncepcji – dra Michalskiego) odbędzie 
się w październiku. Dyrektor M. Karzyński informował 
równieŜ o planach Miasta dotyczących zagospodarowa-
nia pirsów (od ul. Węglowej) oraz wytyczenia granicy 
zabudowy miejskiej i portu.  
Przewodniczący podziękował przedstawicielom BPP za 
prezentację.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 21 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Nazwa nowej ulicy na Wiczlinie, 

2. Dwie nowe ulice w rejonie ul. PoroŜyńskiego i 
Myśliwka, 

3. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Do komisji wpłynął pilny wniosek mieszkańców ulicy 
przylegającej do ul. Wyszyńskiego o nadanie jej osobnej 
nazwy. Propozycja mieszkańców: ul. Lisia lub Pod Li-
pami. Z uwagi na fakt, Ŝe ulica ta jest juŜ zasiedlona, 
Komisja postanowiła wnieść na najbliŜszą sesję projekt 
uchwały w tej sprawie, proponując nazwę „ul. Wichro-
wa”. 
Ad. 2 
W bezpośrednim sąsiedztwie ulic PoroŜyńskiego i My-
śliwka na Chwarznie-Wiczlinie powstały dwie nowe 
ulice. Zaproponowano dla nich nazwy związane z Taj-
nym Hufcem Harcerzy: 
ul. Witolda Nickiego – załoŜyciela THH, 
ul. Józefa Wawrzyńczyka – druŜynowego jednej z druŜyn 
THH. 
Projekt zostanie wniesiony na październikową lub listo-
padową sesję Rady. 
Ad. 3 
Do komisji wpłynął wniosek w sprawie nadania jednej z 
ulic imienia Tadeusza Jasińskiego, 13-letniego ochotnika 
poległego w obronie Grodna. Komisja dopisała propozy-
cję do banku nazw. 
______________________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 22 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Informacja nt. stanu zaawansowania w realiza-
cji gdyńskich inwestycji. 

2. Wizytacja stadionu rugby.  
Ad 1.  
Informacji dot. realizacji inwestycji udzielała Naczelnik 
Wydziału Inwestycji, pani Teresa Horiszna.  
- Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę układu drogo-
wego węzła Św. Maksymiliana. Cena wybranej oferty 
odpowiada 50 % wartości kosztorysowej.  
PowyŜsza informacja wywołała krótką wymianę zdań: 
Na pytanie radnego M. Wołka - czy dofinansowanie 
unijne ulegnie obniŜeniu w związku z niŜszym kosztem, 
wykazanym w wybranej ofercie? - naczelnik Horiszna 
odpowiedziała twierdząco, jednocześnie jednak dodając, 
iŜ dofinansowanie moŜe być zwiększone w razie powsta-
nia, w ramach realizacji programu, rezerw finansowych. 
W związku z uwagą Przewodniczącego komisji, r. M. 
Łucyka, iŜ zaniŜanie kosztów moŜe odbić się na jakości 
realizowanych robót p. Horiszna przyznała, iŜ istnieje 
takie ryzyko, dlatego w takich przypadkach istotna jest 
rola nadzoru.  
Odpowiadając z kolei na pytanie r. B. Łęgowskiej o 
czynniki wpływające na obniŜenie ceny, Naczelnik 
wskazała na niŜsze ceny materiałów budowlanych. Pani 
Horiszna wykluczyła wpływ kosztów robocizny, ponie-
waŜ wynagrodzenia nie ulegają obniŜeniu.  
Radny A. Denis stwierdził, iŜ obecna sytuacja (zaniŜanie 
kosztów) nasuwa wniosek, iŜ w okresie prosperity ceny 
były sztucznie zawyŜane.  
Naczelnik T.  Horiszna  zwróciła uwagę, iŜ jest to kwe-
stia podaŜy i popytu.  
Polemizując z tezą radnego Denisa, radny M. Wołek 
zwrócił uwagę, Ŝe kosztorysy były tworzone w innej 
sytuacji rynkowej. Obecne koszty są spowodowane ob-
niŜką kosztów materiałów. Kosztorys sprzed 2. lat ma się  
nijak do obecnej rzeczywistości.  
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Odnosząc się do tego samego problemu Naczelnik poin-
formowała, iŜ zwrócono się do Biura Projektów o zwery-
fikowanie kosztorysu inwestorskiego. Biuro za odnośnik 
do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego przyjęło 
średnie ceny opublikowane przez „Sekocenbud” - przy 
uwzględnieniu minimalnych cen jednostkowych wartość 
tego kosztorysu zmniejsza się do kwoty ok. 79 mln. zł., a 
więc niŜszej w stosunku do cen średnich o ok.  20 mln. 
zł. 
Naczelnik T. Horiszna kontynuowała przekazywanie 
informacji: 
- Rozstrzygnięto przetarg na realizację łącznika  ul. Źró-
dło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego (II etap); 
- Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji desz-
czowej ul. Kościelnej (w tym nielicznych miejsc parkin-
gowych); 
- Rozstrzygnięto przetarg na realizację nawierzchni ul. 
Jana z Tarnowa (nawierzchnia z płyt yomb) 
Członkowie komisji zadali następujące pytania: 
Radny M. Wołek zapytał o moŜliwość realizacji ciągu 
rowerowego na ul. Wielkopolskiej (w ramach programu 
połączenia planowanych tras rowerowych z Al. Zwycię-
stwa). 
Naczelnik T. Horiszna poinformowała, iŜ wzdłuŜ odcinka 
ul. Wielkopolskiej do Drogi RóŜowej rosną drzewa, na 
których wycięcie Biuro Ogrodnika Miejskiego nie wyra-
Ŝa zgody. Ponadto niezbędna byłaby przebudowa wia-
duktu, co wiązałoby się ze znacznym kosztem.  
Nawiązując do kwestii przebudowy układu drogowego - 
węzła Św. Maksymiliana – radny Wołek zapytał o praw-
dopodobny termin ukończenia inwestycji, przy załoŜeniu, 
Ŝe nie pojawią się protesty w związku z rozstrzygnięciem 
przetargowym.  
Naczelnik T. Horiszna wyjaśniła, iŜ zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w umowie o dofinansowaniu inwestycji, 
umowa na realizację  nie moŜe być podpisana przed 30 
września. Z uwagi na fakt, Ŝe uprawomocnienie się wy-
niku przetargowego moŜe nastąpić po ok. miesiącu, 
umowa mogłaby być podpisana, w najlepszym wariancie, 
pod koniec października. Realizacja inwestycji powinna 
trwać 68 tygodni (zgodnie z deklaracją oferenta) od daty 
zawarcia umowy.  
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego komisji, r. 
M. Łucyka, p. Horiszna poinformowała, iŜ w przypadku 
stadionu GOSiR-u umowa jest juŜ zawarta  i zgodnie z 
nią  rozpoczęcie realizacji inwestycji winno mieć miejsce 
w grudniu b.r., zaś zakończenie 19 października 2010 r. 
Naczelnik dodała, iŜ prace na ul. Olimpijskiej są realizo-
wane w ramach odrębnej umowy.  
Zarówno w przypadku węzła Św. Maksymiliana jak i 
stadionu GOSiR-u okres wykonania inwestycji  stanowił 
jedno z kryteriów oceny ofert. 
Odnosząc się z kolei do kwestii ul. Bosmańskiej, poru-
szonej przez radną B. Łęgowską, p. T. Horiszna poinfor-
mowała, iŜ wykonawca inwestycji zdecydował się na 
realizację prac wg innego, niŜ pierwotnie zakładano, 
harmonogramu.  
W odpowiedzi na pytanie radnego T. Szemiota -  czy 
dobrze jest znana infrastruktura pod węzłem Św. Mak-
symiliana? - p. Horiszna stwierdziła, iŜ takiej wiedzy nie 
ma zarówno w przedmiotowym  przypadku, jak i w 
przypadkach innych inwestycji (przed przystąpieniem do 
ich realizacji). 
Naczelnik poinformowała o przygotowaniach do przetar-
gu związanego z ul. Chwarznieńską  - pierwszym odcin-
kiem do Obwodnicy. 
Ad 2.  

Stan zaawansowania prac prezentowali członkom komi-
sji: właściciel firmy MARBUD, pan Ryszard Marcinkie-
wicz oraz kierownictwo budowy, pp. Bogumiła Marcin-
kiewicz i Wiesław Izdebski.  
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-09-15: 

 
12023/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację stoiska kulinarnego podczas Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych 

12024/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR 
na opracowanie wielobranŜowej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla inwestycji p.n.: 
„Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z 
ul. Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy 
ulicy 10 Lutego w Gdyni 

12025/09/V/R - akceptacji aneksu nr 10/2009 do umowy 
KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w 
sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie 
obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni 

12026/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z 
wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Między-
narodową Konferencję nt.„Globalizacji” w 
Singapurze w ramach współpracy z Fundacją 
THIMUN – Singapore 

12027/09/V/O - zrefundowania kosztów promocji projek-
tu „Młodzi Młodym, Gdynia 2009” dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni 

12028/09/V/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 2 w 
Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opie-
kunów ze szkoły w Rodeby w Szwecji w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

12029/09/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów pobytu 
grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Bus-
sum w ramach wymiany polsko – holenderskiej 

12030/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów XII Ogól-
nopolskiego Konkursu Historyczno – Literac-
kiego o Zbrodni Katyńskiej 

12031/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali i 
pomieszczenia magazynowego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni, oraz 
danych teleadresowych szkoły do wykorzysta-
nia przez Oddział Regionalny Fundacji Mło-
dzieŜowej Przedsiębiorczości w Warszawie 

12032/09/V/P - najmu części nieruchomości dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Miasta 

12033/09/V/P - naprawy kamery nr 4 systemu monito-
ringu wizyjnego Miasta 

12034/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup sprzętu komputerowego 

12035/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup sprzętu kompute-
rowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni 

12036/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 
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12037/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12038/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12039/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. śywicznej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

12040/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 213/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

12041/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 180/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

12042/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego o po-
wierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu tar-
gowym – pawilon handlowy nr 246 

12043/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania materiałów promocyjnych: parasoli i 
taśm na szyję z nadrukiem okolicznościowym 

12044/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
prowadzenie działań związanych z udzieleniem 
praw ochronnych na znaki towarowe „Gdynia 
moje miasto” i „Mistrzostwa Świata w Odpo-
czywaniu” 

12045/09/V/P - udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie 
Siwickiej dyrektorowi jednostki budŜetowej 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 

12046/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego 
zadania inwestycyjnego „Ciąg pieszo – jezdny 
łączący ulice Źródło Marii z ul. Gryfa Pomor-
skiego 

12047/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 4/2009 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Mazurskiej 10 w Gdyni 

12048/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie do 14.000 EUR na realizację zadania 
„Prezentacja psów ratowniczych i pokaz tresu-
ry…..” 

12049/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu 
do umowy z dnia 01.10.2006 r. w sprawie roz-
liczeń kosztów eksploatacyjnych 

12050/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu nr 
2/2009 do umowy z dnia 06.12.2005 r. w spra-
wie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych 

12051/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 
terminu składania wniosków dotyczących przy-
znania dotacji na przyjęcie do realizacji zadania 
polegającego na prowadzeniu schroniska dla 
osób bezdomnych uzaleŜnionych od alkoholu z 
terenu Gdyni wraz z terapią uzaleŜnienia tych 
osób 

12052/09/V/S - wyraŜenia zgody na przeprowadzenie 
corocznych pomiarów elektrycznych i wymianę 
wyeksploatowanego akumulatora awaryjnego 
w dźwigu osobowym „PILAWA” 

12053/09/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z wol-
nej ręki, na wytyczenie i oznakowanie ścieŜek 
rowerowych na terenach leśnych przez Nadle-
śnictwo Gdańsk 

12054/09/V/M - wykonanie węzła cieplnego i moderni-
zacji instalacji ogrzewania pawilonów zlokali-
zowanych w budynku przy ul. Kartuskiej 20 w 
Gdyni 

12055/09/V/U - zamówienia tłumaczenia oraz wynajmu 
sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na II 
konferencję naukową „Modernizm w Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. 
i jej ochrona” 

12056/09/V/P - inauguracji IV edycji konkursu pod 
nazwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 

12057/09/V/M - pełnomocnictwa do reprezentowania 
Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNI-
CZY GDAŃSK Sp. z o. o. 

12058/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie wyceny 
dwóch wycofanych z eksploatacji samochodów 
słuŜbowych marki Polonez Caro i Renault 
Kangoo 

12059/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup urządzenia 
CB Radio 

12060/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie naprawy 
lodówki 

12061/09/V/U - skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego 

12062/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

12063/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009 roku 

12064/09/V/M - przyjęcia treści umowy ze strategicznym 
partnerem IX Międzynarodowego Forum Go-
spodarczego Gdynia’2009 

12065/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu uŜyt-
kowego nr A połoŜonego przy ul. Warszaw-
skiej 42 w Gdyni, przeznaczonego do sprzeda-
Ŝy w drodze przetargu nieograniczonego 

12066/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu uŜyt-
kowego nr 4 przy ul. Śląskiej 51, przeznaczo-
nego do sprzedaŜy w drodze przetargu nieogra-
niczonego 

12067/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczone-
go przetargu ustnego na najem lokali uŜytko-
wych 

12068/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2009 

12069/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8930/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budŜetu mia-
sta Gdyni na 2009 rok 

12070/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni nr 8931/09/V/K z 6.01.2009 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu miasta Gdyni w 2009 roku 

12071/09/V/P - promocji Gdyni w programie telewizyj-
nym „Jesienne atelier smaku” 

12072/09/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamó-
wienia do 14.000 EUR na zmianę w sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyŜowaniu Morska-
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Warszawska w Gdyni (polegającą na wymianie 
soczewki sygnalizatora, wymianę sygnalizatora 
oraz dostosowanie programu sygnalizacji 
świetlnej do powyŜszych zmian) i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy w tej sprawie 

12073/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowe-
go szkolenia stacjonarnego nt.: „Ustawa prawo 
budowlane” dla pracowników Urzędu miasta 
Gdyni w ramach projektu pn: „Efektywny sa-
morząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta 
Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo 

12074/09/V/O - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
emisję spotu radiowego promującej program 
„Pies w wielkim mieście” 

12075/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zorganizowanie imprezy 
„Psie fikołki” 

12076/09/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk 
230 sztuk plakatów reklamujących imprezę 
„Psie fikołki” w ramach kampanii „Pies w 
wielkim mieście” 

12077/09/V/O - przyznania dla Zespołu Szkół Budowla-
nych oraz VI Liceum Ogólnokształcącego 
środków na pokrycie kosztów związanych z 
pobytem w Gdyni laureatów XII Ogólnopol-
skiego Konkursu Historyczno-Literackiego o 
Zbrodni Katyńskiej 

12078/09/V/M - ustalenia ceny sprzedaŜy bezprzetargo-
wej oraz wykazu nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Hutniczej 

12079/09/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego 
nieograniczonego na oddanie w najem lokali 
uŜytkowych – garaŜy, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

12080/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – 
kolacji z oprawą muzyczną dla gości konferen-
cji „Modernizm w Europie – modernizm w 
Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona” 

12081/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – 
obsługi cateringowej dla gości konferencji 
„Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura I poł. XX w. i jej ochrona.” 

12082/09/V/U - wynajmu sprzętu na II konferencję na-
ukową „Modernizm w Europie – modernizm w 
Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochro-
na.” 

12083/09/V/P - zawarcia umowy o współpracy z polskim 
Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Od-
dział Wojewódzki w Gdyni w celu wspólnej 
organizacji konferencji pn. „Impuls do normal-
ności” 

12084/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 5 150 000 na wykonanie zadania „Oświe-
tlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni” 

12085/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania „Bu-
dowa ul. Radosnej w Gdyni” 

12086/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwe-
storskich zadania pn.: „Przebudowa I Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Narcyzowej 6 w Gdyni” 

12087/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR 
na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdy-
ni przy ul. Kopernika 34.” 

12088/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów: nr 
KB/437/UP/125/w/2008 z dnia 28.07.2008 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy 4 – podstacji prostow-
nikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbu-
sowej na terenie Gdyni 

12089/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie projektu budowla-
no-wykonawczego budowy ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ Bulwaru nadmorskiego w Gdyni 

12090/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/484/UI/97/W/2008 z dnia 22.08.2008 r. na 
wykonanie robót na zadaniu pn.: „Dom Pomo-
cy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni” 

12091/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie wpustu deszczowe-
go z przykanalikiem w ramach inwestycji pn. 
„Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w 
Gdyni” 

12092/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie aktualizacji doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.; „Rozbudowa systemów kanali-
zacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na ob-
szarze Gdyni” dla 6.1. zakresu inwestycji 
zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie środ-
kami Unii Europejskiej 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpelacji. 
_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ KO-
MISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 
godz. 17.00 
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 

INFORMACJA O TERMINACH PO-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:   
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Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 29.09., godz. 17.00 
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji: 29.09., godz. 15.30, s. 104  
Komisja Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 29.09., godz. 
16.00 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


