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KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 20 października: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się na terenie Portu Lotni-
czego Gdynia Kosakowo. Gospodarzem spotkania był 
Prezes Portu Janusz Stateczny, który oprowadził radnych 
po cywilnej części lotniska udzielając wyjaśnień i odpo-
wiadając na pytania dotyczące istniejącej i planowanej 
infrastruktury oraz układem funkcjonalnym. Komisji 
przewodniczył Marek Zabiegałowski. 
Połączenie dwóch funkcji cywilnej i wojskowej wymaga 
szeregu uzgodnień, procedur które pozwolą na zgodne 
współistnienie. Aby spełnić stosowne wymogi krajowe 
i unijne opisywane w prawie lotniczym niezbędne jest 
przygotowanie szeregu dokumentów, pozwalających w 
efekcie ubieganie się o koncesje i zezwolenia. Jednym 
z takich sztandarowych dokumentów jest Plan Generalny 
(Master Plan) dla którego wykonania wyłoniono w dro-
dze przetargu renomowanego wykonawcę - konsorcjum, 
w skład którego wchodzą trzy firmy Price Water House 
Coopers, Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne 
"Enamor" oraz brytyjska firma YORK Aviaton LLP. 
Planu Generalny powinien zostać przedstawiony w ciągu 
201 dni (umowę podpisano 15 października 2009 r.), 
jednak wstępny dokument powinien zostać okazany po 
120 dniach. 
Dokonano juŜ uzgodnienia z Marynarką Wojenną doty-
czące wielkości terenu przeznaczonego na lotnisko (ok. 
240ha), opracowywane są zasady uŜytkowania budynków 
i budowli na terenie lotniska wojskowego oraz podpisane 
zostały z AMW umowy przekazania niektórych nieru-
chomości.  
Kolejny etap uruchomienia lotniska przewiduje między 
innymi (ok. pół roku) opracowanie umowy operacyjnej 
lotniska i adaptację budynków i infrastruktury na potrze-
by lotniska cywilnego, rejestrację lotniska w ULC, szko-
lenie personelu oraz zakup urządzeń i wyposaŜenia. 
Niezbędne będzie takŜe uruchomienie pierwszego etapu 
modernizacji drogi dojazdowej do lotniska. Po wykona-
niu wszystkich tych prac będzie moŜna rozpocząć obsłu-
gę ruchu lotniczego General Aviaton (małych samolotów 
prywatnych).  
Ostatni i najdłuŜszy etap – to zgodnie ze wstępnym har-
monogramem, wykonanie takich prac, jak: opracowanie 
planu zagospodarowania terenu lotniska, opracowanie 
planu generalnego, w tym dokładna analiza ruchu lotni-
czego, budowa terminalu pasaŜerskiego oraz obiektów 
towarzyszących, budowa infrastruktury lotniskowej m.in. 

płyty postojowej SP oraz rozbudowa i modernizacja 
wyposaŜenia nawigacyjnego. To takŜe czas przystąpienia 
do drugiego etapu rozbudowy infrastruktury drogowej 
oraz przystąpienie do rozbudowy infrastruktury kolejo-
wej  Ponadto ciąg dalszy szkolenia personelu i zakup 
kolejnego sprzętu i wyposaŜenia. Ostatnia rzecz, którą na 
tym etapie prac będzie trzeba będzie zrobić, to uzyskanie 
certyfikatu dla lotniska. Po wykonaniu tych wszystkich 
zadań Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo obsługiwać 
będzie mógł regularnie ruch lotniczy: General Aviaton, 
czartery oraz cargo. W listopadzie 2007 roku na lotnisku 
zakończono instalację systemu lądowania według przy-
rządów ILS (system pozwalający załodze samolotu wylą-
dować automatycznie w złych warunkach pogodowych 
przy ograniczonej widoczności pasa). 
Według wyliczeń udziałowców spółki Port Lotniczy 
Gdynia-Kosakowo potrzebne na budowę lotniska jest 110 
milionów złotych. Dla przykładu budowa średniego 
lotniska Kielce-Oblice będzie kosztowało prawie sześć 
razy więcej - 600 milionów złotych. 
 Członkowie komisji mieli okazję zwiedzić gotową juŜ 
wieŜę kontroli lotów, która spełniać będzie wymogi 
NATO oraz ICAO z przewidywanym miejscem dla cy-
wilnych słuŜb oraz urządzeń. WieŜa jest usytuowana 
optymalnie w stosunku do obydwu pasów startowych, 
które będą wykorzystywane przez wojsko i ruch cywilny. 
Gdyńskie lotnisko zostało wpisane na tzw. listę Master 
Plan jako lotnisko wspomagające obsługę ruchu pasaŜer-
skiego podczas Mistrzostw EURO 2012. 
Wiceprzewodniczący M. Zabiegałowski podziękował 
Panu Prezesowi za spotkanie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 21 
października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 30 paź-
dziernika, 

2. Plan działań inwestycyjnych PeWiKu na naj-
bliŜsze 3 lata, ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji na terenie Gdyni, 

3. Informacja o działalności strefy płatnego par-
kowania w Gdyni (proszę o ewentualne zgła-
szanie na maila do BRM pytań w tej kwestii), 

4. Korespondencja 
5. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
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4.1 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXV/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2009, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści dzielnicy Mały Kack i Karwiny w Gdyni, 
rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.3 uchwalenie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenu w rejonie ulic 
Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.4 wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

złoŜonego przez Omega AM Sp. z o.o. doty-
czącego uchwały nr XXXII/716/09 Rady 
Miasta Gdyni z 27 maja 2009 r. dotyczącej 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Ma-
ły Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na za-
chód od ul. Sopockiej, rejon tzw. Jeziora 
Kackiego, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.5 bezpośredniego powierzenia wykonywania 

zadań własnych gminy w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego (PKT), 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.6 bezpośredniego powierzenia wykonywania 

zadań własnych gminy w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego (PKA), 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.7 bezpośredniego powierzenia wykonywania 

zadań własnych gminy w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego (PKM), 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.8 wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiąza-

nia przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budŜetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w 
Gdyni z tytułu bezpośredniego powierzenia 
spółkom komunalnym Gminy Miasta Gdyni 
wykonywania zadań własnych gminy w za-
kresie komunikacji autobusowej i trolejbu-
sowej w ramach gdyńskiej komunikacji 
miejskiej oraz z tytułu zawierania umów z 
innymi podmiotami o świadczenie usług 
przewozowych w zakresie komunikacji au-
tobusowej i trolejbusowej w ramach gdyń-
skiej komunikacji miejskiej, 

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.9 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

na własność Gminy Miasta Gdyni nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Chwaszczyńskiej 
(dz. nr 161/43 i 44) 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.10 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

na własność Gminy Miasta Gdyni nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Chwaszczyńskiej 
(dz. nr 40 i 38) 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.11 wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczo-
nych pod realizację inwestycji odprowadze-
nia wód opadowych z os. Pogórze II w Gdy-
ni, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.12 wyraŜenia zgody na kupno niezabudowanej 

części nieruchomości stanowiącej własność 
osoby fizycznej oraz na sprzedaŜ części nie-

zabudowanych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
przy ul. Łanowej, w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.13 wyraŜenie zgody na bezprzetargową sprze-

daŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej 399 na rzecz jej uŜytkow-
nika wieczystego, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.14 przedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczyste-

go nieruchomości połoŜonej przy ul. Raduń-
skiej 23B, 

opinia pozytywna – 6/0/0 
4.15 wydawania nowych licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką na 2010 rok,  
opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy PeWiK Gdynia, 
reprezentujący dział techniczny i dział inwestycji. Omó-
wili prowadzone przez PeWiK inwestycje rozwojowe, 
odtworzeniowe i modernizacyjne oraz plany na lata 
2010-2012. DuŜym ułatwieniem dla PeWiK byłby har-
monogram planowanych przez miasto robót drogowych. 
Komisja jest zdania, Ŝe Wydział Inwestycji powinien na 
bieŜąco konsultować z PeWiKiem projektowane i prowa-
dzone w mieście roboty drogowe. 
Następnie pracownicy PeWiK odpowiadali na pytania 
członków komisji – w tym o kwestie przyłączy do istnie-
jącej juŜ sieci wodociągowej. Przyłącza wykonuje się 
wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości. 
Ad. 3 
Gościem komisji był p. Tomasz Wojaczek, kierownik 
Strefy Płatnego Parkowania. Omówił on doświadczenia 
dwumiesięcznego funkcjonowania strefy. 29 październi-
ka wejdzie w Ŝycie uchwała RM z sierpnia, wprowadza-
jąca zmiany do działania SPP. 
Występują problemy z parkomatami elektronicznymi, jak 
równieŜ pojedyncze akty wandalizmu. Nie jest jeszcze 
znana statystyka; nie wiadomo no. ile osób parkuje i na 
jaki czas, jaka jest rotacja. Dane te będą znane na koniec 
roku. 
Miesięczny koszt funkcjonowania biura strefy to ok. 170 
tys. zł. 
Komisja postanowiła po raz kolejny za kilka miesięcy 
zaprosić p. Wojaczka na swoje posiedzenie i wysłuchać 
jego informacji na temat dalszego funkcjonowania SPP. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 października: 
 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję RMG 
28.10.2009 r. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1 Obrady rozpoczął powitaniem zebranych przewod-
niczący komisji Marcin Wołek. Do porządku posiedzenia 
nie wniesiono uwag. 
Ad 2.  
a) Dyrektor ZKM Gdynia, prof. dr hab. Olgierd Wyszo-
mirski, omówił projekty uchwał dotyczących lokalnego 
transportu zbiorowego, wyjaśniając, Ŝe kolejne trzy 
uchwały dotyczą komunalnych spółek przewozowych: 
PKT, PKA i PKM. Przyjęcie proponowanych rozwiązań 
wymusiło wejście w Ŝycie z dniem 3 grudnia 2009 r. 
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Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, które reguluje tryb i zasady powierza-
nia zadań w zakresie transportu publicznego oraz wypła-
cania rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. „usług 
publicznych”. NaleŜy równieŜ kompleksowo i długoter-
minowo uregulować podstawowe zasady świadczenia na 
terenie Gdyni usług w zakresie transportu zbiorowego. W 
związku z zamiarem bezpośredniego powierzenia na 
okres 10 lat tym spółkom wykonywania zadań własnych 
w powyŜszym zakresie i konieczności zawarcia z prze-
woźnikami umów wykonawczych naleŜy stosowną 
uchwałą zapewnić środki na zaciągnięcie przez ZKM 
zobowiązań z tego tytułu na lata 2017-2019. Sposób 
takich regulacji wywołał krótką dyskusję na temat wcze-
śniejszej wizji zbiorowego transportu lokalnego, która 
miała tworzyć, zdaniem radnego Rafała Geremka, silniej-
szą konkurencję wpływającą na ceny i jakość usług (gra 
rynkowa). Radny uwaŜa, Ŝe tymi decyzjami umocniona 
zostanie pozycja spółek przewozowych, a takŜe otworzy 
się droga do kolejnych roszczeń (pracowników), które 
miały miejsce w przeszłości, a przy tym – całość utrzy-
mania spółek przechodzi na gminę. Wyraził równieŜ 
obawy o proces integracji transportu w ramach układu 
metropolitalnego. Dyrektor O. Wyszomirski wyjaśnił, Ŝe 
dotychczasowe umowy zawarte z przewoźnikami były 
zawierane przed wejściem w Ŝycie ustawy o zamówie-
niach publicznych, nie spełniają więc obowiązujących 
zasad. Proces integracji nie jest zagroŜony ze strony 
Gdyni. Przy proponowanych rozwiązaniach pozostaje 
margines usług (ok. 20%), które moŜna corocznie zwięk-
szać o 3%, oddając innym firmom przewozowym w 
drodze przetargu, do którego nie będą miały dostępu 
wymienione w uchwałach spółki komunalne.  Jeśli cho-
dzi o koszty dot. planowanych rozwiązań, gmina płacić 
będzie wyłącznie za usługi, obwarowane karami i wymo-
gami, a kontrolowanymi corocznie przez audytora. Spółki 
będą musiały równieŜ odtworzyć zaniedbany ostatnio 
tabor. Wskazane spółki komunalne będą mogły pozyski-
wać dodatkowe środki np.: z reklam.  
Projekty uchwał uzyskały opinię pozytywna w kolejnych 
głosowaniach: 
- bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań wła-
snych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
(PKT) – 7/1/0. 
- bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań wła-
snych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
(PKA) – 6/2/0. 
- bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań wła-
snych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
(PKM) – 6/2/0. 
- wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 
Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budŜetową Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu bezpośredniego 
powierzenia spółkom komunalnym Gminy Miasta Gdyni 
wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komu-
nikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej 
komunikacji miejskiej oraz z tytułu zawierania umów z 
innymi podmiotami o świadczenie usług przewozowych 
w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w 
ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej – 6/2/0. 
b) Wiceprezydent dr inŜ. arch. M. Stępa oraz Dyrektor 
BPP Marek Karzyński przedstawili projekty uchwał w 
następujących sprawach: 
-  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i 
Strzelców – opinia pozytywna: 8/0/0. 

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kielec-
kiej w Gdyni - opinia pozytywna: 8/0/0. 
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Omega AM Sp. z o.o. dotyczącego uchwały nr 
XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z 27 maja 2009 r. 
dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w 
Gdyni, terenu połoŜonego na zachód od ul. Sopockiej, 
rejon tzw. Jeziora Kackiego - opinia pozytywna: 8/0/0. 
c) Skarbnik MG prof. dr hab. Krzysztof Szałucki omówił 
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XXV/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2009 – opinia pozytywna: 8/0/0. 
d) Wiceprezydent B. Stasiak udzielił wyjaśnień do pro-
jektów uchwał w następujących sprawach: 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwaszczyńskiej (dz. nr 161/43 i 44) – opinia pozytyw-
na: 7/0/0. 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwaszczyńskiej (dz. nr 40 i 38) – opinia pozytywna: 
7/0/0. 
- wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod realizację 
inwestycji odprowadzenia wód opadowych z os. Pogórze 
II w Gdyni – opinia pozytywna: 7/0/0. 
- wyraŜenia zgody na kupno niezabudowanej części 
nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 
oraz na sprzedaŜ części niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nych przy ul. Łanowej, w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego– opinia pozytywna: 8/0/0. 
- wyraŜenie zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 399 
na rzecz jej uŜytkownika wieczystego – opinia pozytyw-
na: 8/0/0. 
- przedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczystego nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Raduńskiej 23B – opinia 
pozytywna: 8/0/0. 
- wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką na 2010 rok – opinia pozytywna: 
8/0/0. 
Ad 3. Termin posiedzenia poświęconego dyskusji nad 
projektem budŜetu na rok 2010 zostanie wyznaczony w 
czasie umoŜliwiającym zapoznanie się z dokumentem. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 27 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję – zmiany w budŜecie miasta na 2009 rok. 

2. Boisko przy SP 35 (p. J.Jałoszewski), 
3. Korespondencja, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Informację na temat zmian w budŜecie miasta na rok 
2009 przedstawił skarbnik, prof. Krzysztof Szałucki. 
Referując zmiany szczególny nacisk połoŜył na promocję 
miasta poprzez sport. Proponowane zmiany mają na celu 
finansowanie kosztów korzystania przez kluby z hali 
sportowo-widowiskowej. 
Zapisana w projekcie zmian kwota 500 tys. zł będzie 
dzielona dopiero po umieszczeniu jej w budŜecie.  
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Opinia pozytywna – 4/0/0 
Następnie pan skarbnik omówił zarządzenie Prezydenta 
dotyczące odwodnienia stadionu rugby. 
Ad. 2 
W ramach budowania w Gdyni boisk na poprzedniej sesji 
przesunięto czasowo finansowanie boiska na Okrzei na 
boisko przy ul. Nauczycielskiej. Boisko na Okrzei ma 
nawierzchnię szutrową, lecz kluby nie chcą grać na pia-
sku, domagają się sztucznej nawierzchni. Sztuczna na-
wierzchnia to koszt rzędu 1 mln zł, dlatego realizacja 
boiska została przełoŜona w czasie.  
Koszt budowy boiska i budynku socjalnego przy Na-
uczycielskiej to ok. 5 mln zł. Termin oddania do uŜytku – 
maj 2010.  
Ad. 3 
Gościem komisji był pan Andrzej Lutomski, prezes MKś 
Arka. Poinformował on o sukcesach, jakie odnoszą gdyń-
scy Ŝeglarze, oraz o potrzebach związanych z ich startami 
w zagranicznych zawodach.  
Komisja popiera wniosek MKś Arka o podpisanie umo-
wy promocyjnej z Wojciechem Zemke i Natalią Szym-
czyk. – 5/0/0. 
Pisma: 

1. wniosek SSP 28 o zbudowanie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią – komisja zaprosi dyrek-
tora szkoły na kolejne posiedzenie, 

2. pismo GTKosz o dofinansowanie zespołu ko-
biecego komisja przyjęła do wiadomości. 

3. pismo w sprawie „Oskarów Sportowych” ko-
misja przyjęła do wiadomości. 

4. pismo p. A.Małasiewicza w sprawie utworzenia 
ośrodka jeździeckiego na Kolibkach – komisja 
zaprosi przedstawicieli klubu na spotkanie 15 
grudnia o godz. 15.30. 

Następne posiedzenie – 17 listopada, godz. 15.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 28 października: 
 
Lista obecności jest załączona do protokołu. 
Posiedzenie prowadził przewodnicząca RM, S.Szwabski. 
Porządek: 

1. Zaopiniowanie zmian w budŜecie miasta na 
2009 rok i  

2. Harmonogram prac nad budŜetem 2010 r. 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Zmiany w budŜecie miasta na rok 2009 przedstawił 
skarbnik miasta, prof. K.Szałucki.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
rok 2009 – opinia pozytywna – 12/0/0. 
Ad. 2 
Harmonogram prac nad budŜetem miasta przedstawił 
skarbnik. Radni projekt budŜetu na 2010 otrzymają do 13 
listopada br., termin pracy w komisjach – do 25 listopada. 
16 grudnia sesja budŜetowa. 
Przewodniczący prosił o przygotowanie projektu w wer-
sji elektronicznej i w wersji papierowej. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 3 listopada: 
 
Porządek: 

1. Przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

3. Omówienie projektu obchodów 50-lecia Teatru 
Miejskiego (1959/1960-2009/2010)  oraz pla-
nowanego budŜetu Teatru Miejskiego na 2010. 

4. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 

Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Ad. 3 
W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy Teatru Miejskie-
go, I.Villquist, oraz W.Zieliński. Dyrektor Villquist 
przedstawił planowane działania związane z obchodami 
jubileuszu 50-lecia Teatru Miejskiego. 
Propozycje: 

1. wydawnictwo albumowe w formacie A4, do-
kumentujące 50-lecie od pierwszego przedsta-
wienia po ostatnie (fotografie, plakaty, spis re-
alizatorów, recenzje, teksty historyczne, kry-
tyczne, spis wszystkich pracowników od po-
czątku do dnia dzisiejszego w porządku alfabe-
tycznym), 

2. wystawa w Muzeum Miasta Gdyni dokumentu-
jąca historię teatru, 

3. sesja naukowa (teatrologiczna) w siedzibie te-
atru, 

4. wieczory wspomnieniowe (wspomnienia daw-
nych i obecnych pracowników Teatru), 

5. przegląd 5 gościnnych spektakli na podstawie 
dramatów W. Gombrowicza, 

6. przegląd spektakli na sztuk Samuela Becketta 
„Play – Beckett”, 

7. koprodukcja spektaklu „Dwa teatry” Jerzego 
Szaniawskiego z Teatrem na Woli z Warszawy, 

8. pedagogika teatralna (warsztaty z młodzieŜą), 
9. prezentacja filmów dokumentalnych, telewi-

zyjnych, kronik filmowych, materiałów pol-
skiego radia, 

10. wybicie okolicznościowego medalu, 
11. reklama i promocja jubileuszu, 
12. koszty osobowe i nagrody jubileuszowe dla 

pracowników. 
Koszt całego przedsięwzięcia – 1 mln 300 tys. zł. W 
przypadku, gdyby środki zostały okrojone, zreali-
zowane zostaną pozycje 1, 2, 3, 4, 8, 12, 11, 13. 

Następnie dyrektor przedstawił potrzeby finansowe te-
atru, na które brak pokrycia w planowanej dotacji na 
2010 rok: 
1. zakup samochodu dostawczego (sprawa bardzo 

pilna ze względu na b. zły stan techniczny dotych-
czas uŜytkowanego pojazdu), 

2. remonty inwestycyjne (ciągów komunikacyjnych, 
garderób, pracowni rekwizytora i magazynów), 

3. zakup i montaŜ systemu oświetleniowego (zmiana 
systemu zasilania energetycznego), 

4. zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, mikrofo-
ny, mikroporty), 

5. zakup i instalacja systemu interkomów w teatrze, 
6. wymiana 6 szt. sztankietów, 
7. wymiana oświetlenia na widowni 
Na łączną kwotę (wraz z 1,3 mln zł na obchody jubile-
uszu) 2,5 mln zł. 
Teatr przygotowuje się do wystawienia 3 spektakli, oraz 
1 na scenie letniej i 2 na małej scenie. 
Teatr wystąpił do Prezydenta o przyznanie 6 etatów 
(istnieje potrzeba przyjęcia 3 młodych aktorów, 2 etatów 



5 
 

technicznych oraz 1 etatu na działalność edukacyjną 
„Teatr i szkoła”). 
Komisja sugeruje, aby teatr wystąpił o przyznanie środ-
ków (nawet środków unijnych, być moŜe z Euroregionu) 
na festiwal becketowski i pozyskał sponsorów na ob-
chody jubileuszu. 
Komisja przyjęła do wiadomości preliminarz kosztów 
związanych z obchodami i potrzebami teatru na 2010 
rok. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 10 listopada, godz. 14.30. Te-
mat: projekt budŜetu na 2010 rok z udziałem dyrektorów 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miasta Gdyni 
oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
_____________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIA-
STA W SPRAWACH: 

  
2009-10-16: 

 
12445/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 
 

2009-10-20: 
 
12446/09/V/P - przygotowania i wygłoszenia pogadanki 

podczas spotkania integracyjnego rodziców 
dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych 
dotyczącej relacji jakie tworzą się pomiędzy 
dziećmi w okresie do trzeciego roku Ŝycia 

12447/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie realizacji zadania 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z tere-
nu Gdyni w 2010 roku” 

12448/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promują-
cego Gdyńskie Muzeum Motoryzacji 

12449/09/V/P - zorganizowania gdyńskiej części warsz-
tatów kulturalnych w ramach projektu „KUL-
TURA-PODAJ DALEJ” w dniu 6 listopada 
2009 r. 

12450/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki Bole-
sława Pogorzelskiego „Przyszłość bez jutra” 

12451/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego 

12452/09/V/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu 
pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowe-
go pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w 
Gdyni”, nr WND-RPPM.04.01.00-00-009/09 
oraz przyjęcia procedur wdraŜania projektu 

12453/09/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powia-
towego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni 

12454/09/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali gim-
nastycznej w celu zorganizowania zajęć spor-
towych dla Gdyńskiego Stowarzyszenia 
,,EFFETHA’’ w X Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdyni 

12455/09/V/O - zakupu instrumentów muzycznych dla 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni z oka-
zji jubileuszu 80 – lecia placówki 

12456/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na uruchomienie i 

utrzymanie na terenie Miasta Gdyni 32 bez-
przewodowych punktów dostępu sieci Internet 

12457/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 5.150.000 EUR 
na wybór wykonawcy zadania: „Zmiana sposo-
bu uŜytkowania wraz z przebudową budynku 
wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki 
opiekuńczo - wychowawczej oraz pomieszcze-
nia dla Klubu Seniora z pomieszczeniami towa-
rzyszącymi połoŜonego w Gdyni przy ul. Wid-
nej 8” 

12458/09/V/M - powierzenia ABK-4 udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14 000 EUR na przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej pomiesz-
czenia wymiennikowni przy ul. Widnej 10 w 
Gdyni 

12459/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12460/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

12461/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

12462/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 263/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

12463/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Wieluńskiej 4 

12464/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie etui na dokumenty z na-
drukiem logo Gdyni 

12465/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie toreb papierowych z logo Gdyni 

12466/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni 

12467/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekolo-
gicznych z nadrukiem dla Rady Dzielnicy Po-
górze 

12468/09/V/M - wyraŜenie zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta Gdyni 
związanych z zakupem znaków opłaty sądowej 

12469/09/V/K - kierowania na drogę postępowania są-
dowego i egzekucyjnego 

12470/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wybór wykonawcy na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją remontu wewnętrznej instalacji elek-
trycznej i elektrotechnicznej w Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy świrki i 
Wigury 14 w Gdyni 

12471/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakresu kul-
tury w 2010 roku 

12472/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego: „Organizacja 
czasu wolnego Gdynia 55+” 
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12473/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup zestawów do składania podpisu elektro-
nicznego 

12474/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup niszczarki 
biurowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 ro-
ku 

12475/09/V/S - aktualizacji jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni 

12476/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni w 2009r. 

12477/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabu-
dowanej oznaczonej na km 38 jako działki nr: 
255/2 i 255/4, przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obsza-
rze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę 
publiczną 

12478/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykup domeny 
www.przedsiebiorczagdynia.pl z przekierowa-
niem na stronę www.gcwp.gdynia.pl. 

12479/09/V/S - wyraŜenia zgody na wykonanie uprosz-
czonej inwentaryzacji budynku Urzędu Miasta 
Gdyni zlokalizowanego przy Al. Marsz. Piłsud-
skiego 52/54 

12480/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
aktualizację wersji radiowej spotu „Pies w 
wielkim mieście” oraz wersji TV spotu „Gdy-
nia biznes” 

12481/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
druk mapki „Spacerkiem po Gdyni” 

12482/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promują-
cych szkolenie dla przedsiębiorców na temat 
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej 

12483/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wyko-
nania koszulek dla uczestników VII Międzyna-
rodowego Turnieju Bokserskiego „Nadziei 
Olimipijskich” 

12484/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8810/08/V/P 
dotyczącego wydzierŜawienia łączy od TP S.A. 
dla potrzeb MCPR 

12485/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10536/09/V/P 
dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Woje-
wódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinan-
sowania kosztów funkcjonowania patroli słuŜ-
by kandydackiej Policji na terenie Miasta Gdy-
ni 

12486/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 11912/09/V/P 
dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Woje-
wódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinan-
sowania kosztów funkcjonowania Policji na te-
renie Miasta Gdyni w roku 2009 

12487/09/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/211/D/08, przedmiotem której jest grunt 
połoŜony w Gdyni przy ul. Przebendowskich 

12488/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/714/OZ/62-w/2008 na realizację zada-
nia:„Badania przesiewowe w celu wykrywania 
głównych czynników ryzyka chorób układu 
sercowo - naczyniowego u 13 – letnich miesz-
kańców Gdyni – program „GDYNIA KARD” - 
Badania przesiewowe – realizowane w POZ 

12489/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/744/OZ/79-w/2008 na realizację zadania 

„Badania przesiewowe w celu wykrywania 
głównych czynników ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego u 30 letnich mieszkań-
ców Gdyni program GDYNIA KARD Badanie 
przesiewowe realizowane w POZ” 

12490/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/773/OZ/100-w/2008 na realizację zada-
nia:„Badania prewencyjne gdyńskich 55 - lat-
ków realizowane w POZ – program GDYNIA 
KARD po 5 latach 

12491/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/595/OZ/21-w/2007 na realizację zadania 
„STALE SPRAWNI” 

12492/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na wykonanie dodatkowych egzemplarzy „Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego dla OPAT” 

12493/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wyprodukowanie przez Polskie Radio S.A. Pro-
gram I audycji promujących miasto oraz pokry-
cie kosztów usługi hotelowej dla dziennikarzy 

12494/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
emisję spotu radiowego promującego szkolenie 
z pozyskiwania środków z UE dla sektora MŚP 

12495/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
promocję miasta przez Stowarzyszenie „Gdynia 
Turystyczna” podczas Targów Turystycznych 
„Tour Salon” w Poznaniu 

12496/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne powyŜej 14.000 EUR a do 260.000 
EUR w trybie z wolnej ręki na realizację pro-
mocji Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną 
„Arka Gdynia” 

12497/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczone-
go przetargu ustnego na najem lokalu uŜytko-
wego 

12498/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność gminy miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Bosmańska/Algierska przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12499/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność gminy miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Rybaków – część działki nr 41/3 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

12500/09/V/M - udzielenia zamówienia na udostępnienie 
łącza sieci internetowej i wyraŜenia zgody na 
wydatkowanie środków finansowych z budŜetu 
miasta 

12501/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót bu-
dowlanych obejmujących kanalizację deszczo-
wą w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską – I 
etap 

12502/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 EUR na za-
kup oraz wykonanie nasadzeń rekompensują-
cych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielę-
gnacją 

12503/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania „Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej 
w Gdyni” 

12504/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 206.000 EUR na pełnienie funkcji 
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nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania zadania „Przebudowa 
układu drogowego węzła św. Maksymiliana 
wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” 

12505/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11282/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej oświetlenia drogowego ulicy 
Turkusowej w Gdyni 

12506/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną „Budowa ul. Rado-
snej w Gdyni” 

12507/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11021/09/V/U 
wszczynającego postępowanie przetargowe na 
wybór wykonawcy dokumentacji projektowej 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sali gimna-
stycznej przy SP Nr 6 w Gdyni 

12508/09/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego 
realizacji umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 na 
wykonanie zadania pn: „Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej w Gdyni” 

12509/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego 
zadania inwestycyjnego „Regulacja rzeki Chy-
lonki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikoła-
ja” 

12510/09/V/P - powołania komisji oceniającej do zaopi-
niowania ofert zgłoszonych w otwartym kon-
kursie ofert na realizację zadania: „Aktywizacja 
gdyńskiej młodzieŜy przez podmioty prowa-
dzące działalność poŜytku publicznego 

12511/09/V/P - organizacji pobytu delegacji z Kilonii w 
dniach 26-27 października 2009 r. 

12512/09/V/P - organizacji wydarzenia „Gdynia pamię-
ta” w dniu 1 listopada 2009 r. 

12513/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę 
budowlaną „Oświetlenie drogowe ul. Turkuso-
wej w Gdyni” 

12514/09/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 
12071/2009/V/P dotyczącego promocji Gdyni 
w programie telewizyjnym „Jesienne atelier 
smaku” 

12515/09/V/U - zamówienia wykonania konserwator-
skich kart ewidencyjnych dla zespołu dawnej 
osady Na Piaskach przy ul. Węglowej w Gdyni 
oraz zespołu folwarcznego Nowe ObłuŜe przy 
ul. Rybaków w Gdyni 

12516/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Witomino-Radiostacja imprezy kultu-
ralnej pn. „Zaduszki Bluesowe” w kościele pw. 
św. Maksymiliana Kolbe w dniu 31 październi-
ka 2009 r. 

12517/09/V/P - organizacji projektu Rady Dzielnicy 
Oksywie pt. „Mikrofon i ekran” w ramach kon-
kursu „Gdynia po godzinach” 

12518/09/V/P - organizacji poczęstunku dla delegacji z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

12519/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup krzeseł i 
siedzisk 

12520/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę nasadzenia 
drzew i krzewów ozdobnych na wybranych te-
renach miasta Gdyni 

12521/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdy-
ni w 2009 roku 

12522/09/V/R - zawarcia umowy z Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniem Dobroczynnym na przyjęcie 
do realizacji zadania polegającego na prowa-
dzeniu schroniska dla osób bezdomnych uza-
leŜnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z 
terapią uzaleŜnienia tych osób 

12523/09/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na wykonanie prac projektowych i montaŜu no-
śnika fotoradaru na ul. Wielkopolskiej przed 
skrzyŜowaniem z ul. Łowicką i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej sprawie 

12524/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniŜej kwoty 5.150.000 EUR w trybie prze-
targu nieograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych polegających na budowie ośrodka 
hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w 
Gdyni 

12525/09/V/M - podpisania umowy usługowej z OPEC 
na wyposaŜenie pomieszczenia w urządzenia 
kompaktowe węzła wymiennikowni w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. 
Widnej 10 w Gdyni 

 
 

2009-10-22: 
 
12526/09/V/R - zawarcia aneksu do umowy partnerskiej 

z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta 
Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad współ-
pracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Roz-
wój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji 
Trójmiejskiej w latach 2007-2013” 

 
 

2009-10-28: 
 
12527/09/V/P - wykonania kalendarzy i kopert „Gdynia 

bez barier” na rok 2010 
12528/09/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 206.000 
EUR na udzielenie kredytu długoterminowego 
w łącznej wysokości do 140 mln zł z przezna-
czeniem na finansowanie planowanego deficytu 
budŜetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów 

12529/09/V/S - sprzedaŜy w drodze przetargu samocho-
dów Urzędu Miasta Gdyni marki Renault Kan-
goo o nr rej. GA 38855 oraz Polonez Caro o nr 
rej. GA 18279 

12530/09/V/S - wyraŜenia zgody na zlecenie instalacji 
sytemu wartowników Seven Guard 

12531/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomier-
skiej 1A w Gdyni 

12532/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały, z dnia 
25.09.2009r., Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Leszczynki 158 A-C w Gdyni 

12533/09/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdow-
skiego 9-11 / Świętojańskiej 1 w Gdyni 
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12534/09/V/M - montaŜu bojlera elektrycznego dla 
potrzeb uŜytkowników budynku przy ul. Biało-
stockiej 3 w Gdyni 

12535/09/V/M - wewnętrznej instalacji gazowej w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka 35 w Gdyni 

12536/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej 
w mieszkaniach gminnych w budynku miesz-
kalnym przy ul. Ujejskiego 38 w Gdyni 

12537/09/V/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej 
w mieszkaniach gminnych przy ul. Górnej 1 w 
Gdyni 

12538/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej 
w mieszkaniach gminnych przy ul. 3 Maja 27-
31 w Gdyni 

12539/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej 
w mieszkaniach gminnych przy ul. śeromskie-
go 8 oraz w lokalu przy ul. śeromskiego 10 w 
Gdyni 

12540/09/V/M - usunięcia awarii w instalacji wodocią-
gowej w budynkach mieszkalnych gminnych 
przy ul. Dickmana w Gdyni 

12541/09/V/M - remontu instalacji centralnego ogrzewa-
nia w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wójta Radtkego 44 w Gdyni 

12542/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abra-
hama 50 w Gdyni 

12543/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. 
Rybaków 8 w Gdyni 

12544/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Muchowskiego 4 w 
Gdyni 

12545/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. 
Pawiej 13 C w Gdyni 

12546/09/V/M - wykonania remontu sufitu w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 36 
w Gdyni 

12547/09/V/M - wykonania remontu schodów prowadzą-
cych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Dickmana 26 w Gdyni 

12548/09/V/M - usunięcia luźnych elementów betono-
wego ogrodzenia na posesji przy ul. Leszczynki 
158 A-C w Gdyni 

12549/09/V/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Gdyni 

12550/09/V/M - przejęcia budynków mieszkalnych przy 
ul. Okrzei 22 w Gdyni w zasób gminny 

12551/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wy-
konaniem robót elektrycznych i robót towarzy-
szących wewnątrz budynku przy 10-go Lutego 
24 w Gdyni 

12552/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

12553/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

12554/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi 
budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę 
lokalu socjalnego byłemu lokatorowi upraw-
nionemu do niego z mocy wyroku sądowego 

12555/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12556/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12557/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

12558/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 
2.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - część 
działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

12559/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w 
stosunku do przysługującego spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością udziału wynoszące-
go 224/10.000 części w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

12560/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego o po-
wierzchni 10,0 m² zlokalizowanego w hali łu-
kowej – pawilon handlowy nr 34 

12561/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę sądową. /Legionów 62/1A/ 

12562/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie lotniczych materiałów zdjęciowych 
miasta Gdyni 

12563/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie spotu reklamowego Arka Gdynia 

12564/09/V/M - zmiany treści umowy nr 
SK/677/MG/159-W/2009 w zakresie wspólnej 
realizacji zadań związanych z organizacją IX 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 

12565/09/V/P - powołania komisji oceniające do zaopi-
niowania ofert zgłoszonych w otwartym kon-
kursie na wspieranie realizacji zadania: „Wizy-
ty StaŜowe i staŜ dla Rozwoju”, przez podmio-
ty prowadzące działalność poŜytku publicznego 

12566/09/V/O - częściowej refundacji kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół 
Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni do 
Karlskrony w Szwecji, w związku z Tygo-
dniem Bałtyckim 

12567/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów IX Konkursu Humanistycznego pod 
nazwą „W kręgu kultury dwudziestolecia mię-
dzywojennego” organizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 10 

12568/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu na „Rodzinną szopkę Bo-
Ŝonarodzeniową”, organizowanego przez Szko-
łę Podstawową Nr 29 

12569/09/V/S - wyraŜenia zgody na modyfikacje i na-
prawę okien w budynku UMG 

12570/09/V/S - wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy 
najmu pomieszczeń połoŜonych przy ul. Legio-
nów 130 w Gdyni 

12571/09/V/S - zmiany zarządzenia 9590/09/V/09 doty-
czącego akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę na dostawę środków czystości (chemii) w 
2009r . 

12572/09/V/S - remontu lokalu socjalnego połoŜonego 
przy ul. śeglarzy 

12573/09/V/P - dofinansowania wydania II tomu „Ency-
klopedii Gdyni” 

12574/09/V/P - zorganizowania 2009 Audio Art. Festi-
wal Edycja Gdynia II 
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12575/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 206.000 EUR na dosta-
wę naturalnej wody źródlanej, dzierŜawę i sani-
tyzację dystrybutorów oraz dostawę mineralnej 
wody niegazowanej, gazowanej i kubków jed-
norazowych dla UMG w listopadzie i grudniu 
2009 r. oraz w 2010r. 

12576/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup podarunków 
dla Jubilatów 

12577/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o ce-
nę poniŜej 206.000 EUR na dostawę wykładzin 
podłogowych i klejów do wykładzin dla UMG 

12578/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup lampek, czaj-
ników i kalkulatorów 

12579/09/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Sto-
warzyszeń: 1) Pomorskie Stowarzyszenie Leka-
rzy Kas Chorych, 2) Grupa Inicjatywna „Her-
mes”, 3) Stowarzyszenie Redłowskie „Non 
Profit”, na drogę postępowania sądowego i 
ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów 

12580/09/V/S - wyraŜenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego do 14.000 EUR na naprawę 
sygnalizacji uprzywilejowania w samochodzie 
OSP Wiczlino 

12581/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektów 
reklam: roll up, plakat i ulotka na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości oraz przekazanie praw autorskich do 
tych projektów 

12582/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dwóch prze-
nośnych reklam typu roll up na potrzeby Gdyń-
skiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

12583/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do 
kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów oraz ulo-
tek promujących Gdyńskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 

12584/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadań dotyczących 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni 

12585/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego o ustalenie drogi koniecznej 
dla nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Starowiejskiej 10a – działka nr 319, KM 54, 
Obręb Gdynia 

12586/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy z 
Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie re-
alizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu całodobowej pla-
cówki opiekuńczo – wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

12587/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2009 do umowy 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz 
z wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin natu-
ralnych 

12588/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2009 do umowy 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz 
z wychowaniem w formie placówki rodzinnej 

dzieciom pozbawionym opieki rodzin natural-
nych 

12589/09/V/M - ustalenia warunków oddania w uŜytko-
wanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej 
części gruntu przynaleŜnego do lokalu 12 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. A. Necla 11-
13 kl.11 oraz ustalenia terminu jego trwania 

12590/09/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni 

12591/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyŜej 14.000 
EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki, 
na realizację promocji Gdyni przez Sportową 
Spółkę Akcyjną Arka Gdynia 

12592/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
opracowania projektu graficznego gdyńskiego 
folderu gospodarczego 

12593/09/V/O - zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR druku oraz zamieszczenia dodatku 
specjalnego pt: „Zwierzęta wokół nas” w gaze-
cie „Polska Dziennik Bałtycki” 

12594/09/V/P - zakupu animowanych e-kartek 
12595/09/V/K - zorganizowania panelu dyskusyjnego pt. 

„Polaków przygody z wolnością – 1918, 19 
12596/09/V/P - zorganizowania projektu tanecznego 

Gdynia-Bit Północny w dniach 28-30 listopada 
2009 r. 

12597/09/V/P - zorganizowania III Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego – Gdynia Cafe 
Cup w dniu 7 listopada 2009 r. 

12598/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na organizację jesiennej 
edycji Gdyńskich Targów Pracy 

12599/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemne-
go nieograniczonego na oddanie w dzierŜawę 
na czas oznaczony – okres 10 lat, nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Nagietkowej w Gdyni 

12600/09/V/M - przeprowadzenia publicznego nieogra-
niczonego przetargu ustnego na sprzedaŜ lokali 
uŜytkowych stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, ustalenia regulaminu przetargu 
oraz powołania komisji przetargowej 

12601/09/V/M - zmiany umowy uŜyczenia z Przedsię-
biorstwem Budowlanym „Górski” sp. z o.o. 

12602/09/V/M - ustalenia warunków zamiany nierucho-
mości połoŜonych przy ul. Zapotocznej pomię-
dzy Gminą Miasta Gdyni a osobami fizycznymi 

12603/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty 
wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkow-
skiego” 

12604/09/V/S - powołania komisji archiwizacji doku-
mentacji z wyborów do Parlamentu Europej-
skiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r. 

12605/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług szkole-
niowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 
r. 

12606/09/V/S - wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o zamówienie publiczne na uruchomienie i 
utrzymanie na terenie miasta Gdyni 32 bez-
przewodowych punktów dostępu sieci internet 

12607/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8923/09/V/09 w 
sprawie przekazania środków finansowych na 
bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów 
słuŜbowych dla pracowników UM Gdyni 

12608/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10640/09/V/S w 
sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego do 
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206.000 EUR na świadczenie usług telefonii 
komórkowej wraz z dostawą aparatów telefo-
nicznych i modemów dla UM Gdyni 

12609/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Wiczlinie 

12610/09/V/U - zawarcia aneksu nr 2 do umowy szcze-
gółowej nr 2 z dnia 5 marca 2008 r. 

12611/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy zawartej z 
parafią rzymsko-katolicką pw. Matki BoŜej Bo-
lesnej 

12612/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru au-
torskiego nad realizacją zadania „Przebudowa 
układu drogowego węzła św. Maksymiliana 
wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni” 

12613/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót bu-
dowlanych obejmujących kanalizację deszczo-
wą w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską I 
etap 

12614/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11198/09/V/U w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej oświetlenia drogowego ul. Unru-
ga pomiędzy skrzyŜowaniami z ulicami Pod-
górską i Kuśnierską w Gdyni 

12615/09/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego 
realizacji umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa części da-
chu Zespołu Szkół Nr 15” 

12616/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/655/UI/145/W/2008 na zadaniu: „Budowa 
stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdy-
ni” 

12617/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na 
zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Pawiej w Gdyni” 

12618/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania: „Ochrona 
zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach 
domowych dla przewlekle chorych na SM” 

12619/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania: „Pomoc 
dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom” 

12620/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na zakup map na potrzeby 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UM Gdyni 

12621/09/V/O - organizacji uroczystości wręczenia przez 
władze miasta najlepszym uczniom i studentom 
stypendiów miasta Gdyni na rok 2009/2010 w 
V LO w Gdyni 

12622/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania z zakresu 
profilaktyki uzaleŜnień: „Profilaktyka przez 
sport” 

12623/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/586/OZ/12-w/2007 z 8.05.2007 r. 

12624/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/592/OZ/18-w/2007 z 8.05.2007 r. 

12625/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/583/OZ/21-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz 
aneksie nr 1/2009 

12626/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/738/OZ/73-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz 
aneksie nr 1/2009 

12627/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/762/OZ/89-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz 
aneksie nr 1/2009 

12628/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/709/OZ/57-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz 
aneksie nr 1/2009 

12629/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/589/OZ/15-w/2007 z 08.05.2007 r. 

 
2009-10-29: 

 
12630/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na rok 

2009 
12631/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K w 

sprawie ustalenia układu wykonawczego bu-
dŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

12632/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K w 
sprawie ustalenia harmonogramu realizacji do-
chodów i wydatków budŜetu miasta Gdyni na 
2009 rok 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [225] – 2009-10-28 – radny Paweł Stolarczyk – w 

sprawie istoty i sposobu realizacji zapisu „wykorzy-
stania lokali mieszkalnych na potrzeby innych funk-
cji w treści Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gdyni – odpowiedź 
12.11.09. 

2. [226] – 2009-10-29 – radny Marcin Horała – w 
sprawie praktyki wynajmowania publicznych miejsc 
postojowych prywatnym inwestorom, 

3. [227] – 2009-10-29 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wstrzymania wypłat dotacji ekologicznych 
– odpowiedź 12.11.09, 

4. [228] – 2009-10-29 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przebudowy ul. Chylońskiej i Północnej 
(skrzyŜowanie), 

5. [229] – 2009-10-29 – radny Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości umieszczenia fotoradarów przy 
skrzyŜowaniu ul. Chylońskiej z ul. Starogardzką i 
Piaskową, 

6. [230] – 2009-10-29 – radny Arkadiusz Gurazda – w 
sprawie zaawansowania prac dla inwestycji „Prze-
budowa skrzyŜowania ul. Chylońskiej i Północnej”, 

_________________________________________ 
 

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 
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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 Statutowa:   
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:   
_____________________________________________ 


