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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 80 

29 września 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 28.09.10, godz. 14.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 6 lipca: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie Zarządu 
Stoczni Remontowej NAUTA, gdzie radnych przyjęli 
Prezes Zarządu Stoczni Romuald Kowalski i Członek 
Zarządu Tadeusz Zielonka. Gospodarze spotkania przed-
stawili obecną sytuację firmy, jej dokonania i aktualne 
kontrakty oraz plany na przyszłość.  
Obecnie grupa "NAUTA", składa się z firmy matki i 
stowarzyszonych z nią spółek z o.o.: "NAUTA-HULL", 
"ELEKTRO-NAUTA", "TECHNO-NAUTA" , 
"NAUTA-TURBO", "DREW-NAUTA", "MOTOR-
NAUTA", "NAUTA-STAL", "SRK-NAUTA", 
"NAUTEX", "TRANS-NAUTA", "KORMAL-NAUTA", 
"KONREM-NAUTA", "HYDRO NAUTA", "ELSER-
WIS-NAUTA". Stocznia działająca juŜ blisko 80 lat 
działalności, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę 
inŜynieryjno-techniczno-menadzerską, zdolną do przygo-
towania i realizacji technologicznie i organizacyjnie 
skomplikowanych projektów. Stocznia specjalizuje się w 
remontach, przedłuŜaniu i przebudowach jednostek pły-
wających, takich jak statki handlowe, rybackie, pomocni-
cze, techniczne i okręty wojenne. Posiada takŜe duŜe 
doświadczenie w budowie nowych statków. Stocznia 
wyremontowała ponad kilkanaście tysięcy róŜnego typu 
statków, zbudowała ponad 400-sta małych i średnich 
jednostek floty rybackiej i technicznej oraz przebudowała 
i przedłuŜyła ponad 80 jednostek, dla armatorów z róŜ-
nych krajów świata. Wysoką jakość pracy Stoczni po-
twierdzają m.in. przyznane (przez PRS oraz ABSQE) 
certyfikaty systemu jakości oraz liczne prestiŜowe wy-
róŜnienia i nagrody.  
Rozmawiano takŜe na temat bezpieczeństwa zatrudnienia 
w Stoczni Nauta, sytuacji sąsiednich podmiotów (Stoczni 
Marynarki Wojennej, Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz Stoczni Gdynia w likwidacji) oraz obszarów współ-
pracy z Miastem Gdynia.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 24 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
Rady Miasta, 

2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 
• zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2010, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

• określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Miasta Gdyni, informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć 
oraz informacji o wykonaniu planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budŜe-
towego, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarz-
no-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Do-
nas, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/1 

• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w 
Gdyni, rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Swiętopełka, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

• skargi z dnia 28 czerwca 2010 roku złoŜonej przez 
Danutę Guziak, Aleksandrę Guziak, Piotra Guziaka, 
Wiesława KoŜyczkowskiego i Karola Jurewicza na 
uchwałę nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana 
Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infra-
struktury technicznej, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.1 skargi z dnia 25 czerwca 2010 roku złoŜonej przez 
Joannę i Franciszka Melcer oraz Józefa Pallascha na 
uchwałę nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, 
terenu połoŜonego na zachód od ulicy Sopockiej, re-
jonu tzw. Jeziora Kackiego, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 
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1.2 przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Laureatów 
Nagrody Europy, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.3 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości gruntowej w Gdyni przy ul. Północnej na 
rzecz uŜytkownika wieczystego – REJS sp. z o.o. z 
siedzibą w Rypinie, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.4 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości gruntowej poloŜonej w Gdyni przy ul. 
Hutniczej na rzecz uŜytkownika wieczystego – 
PAMM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.5 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w dyni przy ul. Brzechwy 11 na 
rzecz jej uŜytkownika wieczystego, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.6 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Artura Grott-
gera 3 na rzecz jej uŜytkownika wieczystego, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 5/0/1 

1.7 wyraŜenie zgody na sprzedaŜ w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego zabudowanej nierucho-
mości połoŜonej przy ul. InŜynierskiej 72A, stano-
wiącej własność Gminy miasta Gdyni, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.8 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości poło-
Ŝonych przy ul. Wzgórze Bernadowo, stanowiących 
własność Gminy miasta Gdyni – w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.9 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ulicy 10 Lutego 24, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.10 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność miny Miasta Gdyni – maista na prawach 
powiatu nieruchomości nr 1103/52 oraz 1115/53 km 
53 obręb Gdynia, połoŜonych w pasie ul. Dworco-
wej, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.11 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieru-
chomości nr 46 km 53 obręb Gdynia połoŜonej w 
pasie ulicy Dworcowej, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.12 wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości przy ul. śółtej 23, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.13 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Witomiń-
skiej, będącej w uŜytkowaniu wieczystym Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

1.14 wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości, stano-
wiącej własność osób fizycznych, połoŜonej przy ul. 
Morskiej w Gdyni, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.15 wyraŜenia zgody na nieodpłatne ustanowienie słu-
Ŝebności gruntowej na nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Olgierda 28 na rzecz kaŜdorazowego wła-
ściciela nieruchomości połoŜonej przy ul. Gedymina 
39, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.16 wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 
słuŜebności przejazdu i przechodu na działkach 
Gminy Miasta Gdyni, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.17 wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
przy ul. Konwaliowej 1-3 na nieruchomości stano-
wiące własność Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. połoŜone przy ul. 
Widnej 8, 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

1.18 wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry, 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

– opinia pozytywna – 7/0/0 
• projektu uchwały, przygotowanego w trybie nad-

zwyczajnym przez Komisję Statutową, a dotyczące-
go skarg Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bpa 
Dominika, komisja postanowiła nie opiniować. Pro-
ponowano (r. P.Stolarczyk), aby uchwałę przesunąć 
na wrzesień, a wojewodę pomorskiego poprosić o 
prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi. Być mo-
Ŝe komisją właściwą do rozpatrzenia sprawy jest 
Komisja Rewizyjna, nie Statutowa (r. T.Szemiot). 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – 22 września, godz. 15.30. 
Przewodniczący poprosił, aby członkowie komisji zapo-

znali się z informacjami dotyczącymi listy rankin-
gowej dróg gminnych i przekazali mu swoje uwagi 
na ten temat. 

______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 14 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z wykonania budŜetu MG za I 
półrocze 2010 r. 

2. Zapoznanie się z aktualnym stanem inwestycji 
miejskich (stadion piłkarski, PPNT, Węzeł Św. 
Maksymiliana) – objazd. 

Ad 1. Informację o przebiegu wykonania budŜetu miasta 
Gdyni za I półrocze 2010 roku przedstawił prof. Krzysz-
tof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni. Dochody wpłynęły 
do budŜetu miasta w wysokości 46,6% środków zapla-
nowanych na ten rok. Dochody bieŜące wyniosły 
436.656.316 zł (91,8% dochodów ogółem), natomiast 
dochody majątkowe – 38.876.217 zł (8,2%). NajwyŜszy 
wskaźnik wykonania planu odnotowano z subwencji 
ogólnej - 61,1%, z dotacji z budŜetu państwa 53,9%, 
natomiast z dochodów własnych 42,2%. 
Niskie wykonanie dochodów własnych odnotowano z 
udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT. Podatki 
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pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2010 roku 
wyniosły 48,4% planu. Dochody z tego tytułu z roku na 
rok maleją. Analizując wykonanie lat poprzednich i 
biorąc pod uwagę zmiany w przepisach tj. rozszerzenie 
zakresu uprawnionych do ulgi prorodzinnej oraz wpro-
wadzenie nowych progów podatkowych (18 i 32%) 
naleŜy załoŜyć, Ŝe plan udziałów we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych nie zostanie zrealizo-
wany w 100%. W I półroczu 2010r. wpływy z CIT sta-
nowią 34,7% planu, co jest konsekwencją trwającego 
kryzysu gospodarczego, a w konsekwencji spowolnienia 
gospodarczego w całym kraju. W związku z powyŜszym 
naleŜy przypuszczać, Ŝe plan roku bieŜącego nie zostanie 
wykonany.  
NajniŜsze wykonanie zanotowano w grupie dotacji i 
innych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań 
własnych (28,2%) oraz środków z budŜetu Unii Europej-
skiej (27,8%). Główną przyczyną niskiej realizacji planu 
z UE jest kwota refundacji wydatków poniesionych w 
związku z realizacją projektu „Rozbudowa Pomorskiego 
Parku Naukowo Technologicznego”. 
Zaplanowane dochody z mienia stanowiące w budŜecie 
8,6% dochodów własnych zostały  zrealizowane w 
32,1%. O wysokości dochodów w tej grupie decydują 
wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego. Pomimo, iŜ 
w pierwszym półroczu 2010r. dochody te zostały wyko-
nane tylko w 26,5% nominalnie  są wyŜsze o ponad 18 
mln zł od ubiegłorocznych wpływów z tego tytułu. Wy-
sokość tych dochodów jest uzaleŜniona od ilości zapro-
ponowanych do sprzedaŜy działek budowlanych i ich 
ceny. Większość przetargów dotyczących sprzedaŜy 
mienia komunalnego odbędzie się w drugim półroczu 
2010 roku. 
W pierwszym półroczu 2010 roku wydatki budŜetowe 
osiągnęły poziom 40% planu, w tym: wydatki bieŜące na 
zadania własne 46%, a wydatki majątkowe – 20,4%.  
Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2010 roku 
spłacono kredyty zaciągnięte w latach poprzednich na 
kwotę 19.080.337 zł.  
Pan Skarbnik odpowiadał takŜe na pytania radnych doty-
czące m.in. inwestycji Forum Kultury, prognoz finanso-
wych Miasta na rok 2011, ograniczeń spowodowanych 
wprowadzaną nowelą ustawy o finansach publicznych 
oraz wykonania planowanych inwestycji. 
Ad 2. Członkowie Komisji wraz z panią naczelnik Wy-
działu Inwestycji Teresą Horiszną udali się na teren 
budowanego stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej. 
Prace związane z budową trybun i zadaszeniem zostały 
ukończone, trwają prace wykończeniowe, montowane są 
siedziska, przygotowywana jest płyta boiska pod na-
wierzchnię, częściowo zamontowane są obrotowe bramki 
wejściowe. Bezpieczeństwa uczestników i kibiców im-
prez sportowych strzec będzie system kamer, do których 
zamontowano juŜ wysięgniki. Docelowo oświetlenie 
płyty boiska umoŜliwi transmisje HDTV, obiekt będzie 
wyposaŜony w nowoczesny systemem monitoringu, 
kontroli dostępu i nagłośnienia. Płyta boiska będzie 
podgrzewana i nawadniana. Widownia w pełni zadaszona 
pomieści 15130 widzów. Planowana inauguracja - runda 
wiosenna sezonu 2010/2011. 
Następnie komisja udała się do Pomorskiego Parku Na-
ukowo – Technologicznego, gdzie po terenie inwestycji 
oprowadzona została przez panią dyrektor Anna Borkow-
ska, Kierownik Działu Inwestycji Maciej Warszakowski 
oraz przedstawiciel wykonawcy z firmy Warbud SA. 
Do końca 2012 roku obok obecnej siedziby PPNT po-
wstaną dwa nowoczesne budynki o łącznej powierzchni 
ok. 60 tysięcy m2, przeznaczone na dalszy rozwój inno-

wacji na Pomorzu. III etap rozbudowy PPNT realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. W wyniku projektu powstanie nowoczesny 
kompleks biurowo-laboratoryjny. W tej części Parku 
będzie moŜna takŜe skorzystać z profesjonalnego doradz-
twa gospodarczego czy technologicznego. Z kolei środki 
przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
pozwolą zrealizować IV etap rozbudowy Parku, czyli 
stworzyć Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości. Dla 
firm związanych z innowacjami, a takŜe dla środowiska 
naukowego, powstanie Akademicka Przestrzeń Innowa-
cyjności i Przedsiębiorczości, Centrum Edukacyjno-
WdroŜeniowe Zaawansowanych Technologii, Centrum 
Wzornictwa i Wystaw, a takŜe Regionalny Ośrodek 
Informacji Patentowej. Prowadzone równocześnie ze 
względów technicznych i ekonomicznych prace budow-
lane obu etapów potrwają 26 miesięcy, a wykona je 
wyłoniona w wyniku przetargu firma WARBUD SA 
(według informacji ze strony PPNT). Obecnie zakończo-
na są główne prace rozbiórkowe i fundamentowe. Tempo 
prac nie wskazuje na jakiekolwiek opóźnienia i proble-
my.  
Kolejnym przystankiem na trasie objazdu inwestycji 
miejskich był Węzeł drogowy Al. Zwycięstwa/ Wzgórze 
Św. Maksymiliana. Z poszczególnymi etapami realizacji 
projektu, a takŜe z planami na nadchodzący okres moŜna 
zapoznać się na stornie www.gdynia.pl,  w odnośniku: 
„Przebudowa Węzła Św. Maksymiliana”.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 14 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z letniego sezonu sportowego w 
Gdyni. 

2. Inwestycje sportowe w 2010 roku. 
3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 
Gościem komisji był pan Jerzy Jałoszewski, dyrektor 
GOSiR. Przedstawił on sprawozdanie na temat przebiegu 
letniego sezonu sportowego w Gdyni.  
W lipcu odbyły się regaty na wodzie, w czasie ich trwa-
nia miała miejsce m.in. próbna rekonstrukcji pirackiej 
bitwy morskiej. W tym czasie panowała bardzo niesprzy-
jająca pogoda, niemniej impreza udała się. W przyszłym 
roku planowana jest powtórka. 
Odbyły się teŜ Gdynia Sailing Days, Gdyńska Mila Nur-
kowa, nocny bieg świętojański dla biegaczy i nordic 
walkerów, mistrzostwa Polski skuterów, mistrzostwa 
Polski w aquathlonie i wiele innych imprez. 
Ad. 2 
Pan Jerzy Jałoszewski omówił inwestycje realizowane w 
bieŜącym roku w gdyńskim sporcie.  Poinformował o 
kolejnych placach zabaw na plaŜy Śródmieście, planach 
wymiany murawy na stadionie przy ul. Olimpijskiej oraz 
o planowanym na koniec października otwarciu boiska na 
Witominie. 
Ad. 3 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
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2010-08-17: 
 
15998/10/V/O - ustalenia terminu składania wnio-

sków o przyznanie pomocy finansowej na 
zakup podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2010 r. – 
„Wyprawka szkolna” 

15999/10/V/O - przeznaczenia do kasacji pojazdu 
słuŜbowego, Poloneza Caro 1.5. MR`91, 
będącego w posiadaniu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w 
Gdyni 

16000/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na prowa-
dzenie szkoleń/warsztatów, zawarcia 
umów zlecenie z pracownikami obsługi 
oraz zawarcia umowy na organizację wy-
Ŝywienia dla nauczycieli oraz uczestników 
w ramach projektu „Gdynia Business Week 
2010” 

16001/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów 
pobytu grupy uczniów i opiekunów z Li-
ceum w Bussum w ramach wymiany pol-
sko – holenderskiej 

16002/10/V/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli z Trok na Li-
twie w ramach współpracy międzyszkolnej 
z Zespołem Szkół Nr 15 w Gdyni 

16003/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR Fundacji „Rokor 1” 
na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2010” 

16004/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i 
podpisania umowy na przyznanie dotacji 
podmiotowi prowadzącemu działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
polegającego na wspieraniu ubogich 
mieszkańców Gdyni 

16005/10/V/S - wyraŜenia zgody na montaŜ klima-
tyzatora przenośnego w serwerowi w bu-
dynku UMG o wartości do 14.000 EUR 

16006/10/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Mia-
sta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

16007/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: 
sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego i Miejskie-
go Centrum Oglądowego w okresie wrze-
sień-grudzień 2010r. o wartości do 14.000 
EUR 

16008/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
11807/09/V/P z dnia 18.08.2009 w sprawie 
najmu miejsca na maszcie antenowym 
oraz przyłączenia i dostawy energii elek-
trycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

16009/10/V/M - ustanowienia dozoru lokali miesz-
kalnych nr 22, 58, 80 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdy-
ni 

16010/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 118 
przy ul. Świętojańskiej 139 blok II w Gdyni 

16011/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 8 
przy ul. Bp. Dominika 15 w Gdyni 

16012/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni 

16013/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 11 
przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni 

16014/10/V/M - remontu ściany zewnętrznej lokalu 
uŜytkowego stanowiącego własność firmy 
LEWIATAN przy ul. Uczniowskiej w Gdyni 

16015/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Ujejskiego 23/3 w Gdyni 

16016/10/V/M - wykonania przycinki drzew w Gdyni 
na terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

16017/10/V/M - opomiarowania lokalu uŜytkowego 
(wojskowego ambulatorium) znajdującego 
się w budynku mieszkalnym przy ul. Dick-
mana 38 w Gdyni 

16018/10/V/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Ujejskiego 23 w Gdyni 

16019/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4 
przy ul. Chrzanowskiego 10A w Gdyni 

16020/10/V/M - wykonania prac remontowych przy 
gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Dąbrowskiego 13,15 w Gdyni 

16021/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazo-
wej w mieszkaniu gminnym nr 6 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Powstania Śląskiego 
8 C w Gdyni 

16022/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego 
(dwa segmenty) przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka 43-45 i 47-49 w Gdyni 

16023/10/V/M - usunięcia awarii instalacji kanaliza-
cyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Zie-
lonej 32 w Gdyni 

16024/10/V/M - wykonania chodnika na terenie 
gminnym przy budynku mieszkalnym przy 
ul. Gen. Maczka 3-5 w Gdyni 

16025/10/V/M - wymiany schodów prowadzących 
do lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 
Chwarznieńskiej 18 w Gdyni 

16026/10/V/M - wymiany schodów prowadzących 
do lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 
18/7 i 30/4 w Gdyni 

16027/10/V/M - wymiany piasku w piaskownicach 
znajdujących się na terenach gminnych 
będących w zarządzie Administracji Bu-
dynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

16028/10/V/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 
Gdyni 

16029/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. świrowej 43 w Gdyni 

16030/10/V/M - remontu dwóch gminnych lokali 
mieszkalnych w budynku mieszkalnym na-
leŜącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Dąbrowskiego 6-32 w Gdyni 

16031/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kwidzyńskiej 2 w Gdyni 

16032/10/V/M - wykonania montaŜu przęsła ogro-
dzenia dwóch budynków mieszkalnych z 
lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22-24 w 
Gdyni 

16033/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 
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16034/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony – 3 lata 

16035/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Reja 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

16036/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Batalionów 
Chłopskich przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony – 3 lata 

16037/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Siedleckiej 4 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 15 lat 

16038/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

16039/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością udziału 
wynoszącego 118/10.000 części w prawie 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Nowodworco-
wej, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa 

16040/10/V/M - ustalenia warunków przetargu pi-
semnego ograniczonego na wynajem na 
okres 3 lat lokalu niemieszkalnego stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni z 
przeznaczeniem na pracownię twórcy 

16041/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków 
przetargu nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gdyni- Miasta na prawach powiatu, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bydgoskiej, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego 

16042/10/V/M - uniewaŜnienia postępowania, pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego poniŜej kwoty 4 845 000 EUR, o 
udzielenie zamówienia publicznego na wy-
konanie i montaŜ 35 m flagowego masztu 
stalowego 

16043/10/V/M - zmieniające zarządzenie w sprawie 
określenia warunków dołączenia i wykazu 
zabudowanej nieruchomości gruntowej po-
łoŜonej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej 

16044/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Budowa ścieŜki rowerowej w ul. Rdesto-
wej w Gdyni’’ 

16045/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6.04.2010 r. 
oraz umowy nr KB/377/UI/128/W/2010 z 
dnia 30.06.2010 r. na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn. „Budowa 
oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni 
ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

16046/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie oceny mery-
torycznej prac konkursowych w konkursie 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z bu-
dową przedszkola 

16047/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją robót wy-
konywanych na zadaniu: „Budowa stadio-
nu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni” 

16048/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej ofer-
ty zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego na reali-
zację zadania: Prowadzenie świetlicy so-
cjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Chy-
lonia 

16049/10/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 
15857/10/V/O z dnia 27.07.2010r. w spra-
wie zlecenia wykoszenia chwastów z tere-
nów gminnych w trybie zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR 

16050/10/V/M - zmiany zarządzenia Nr 
13562/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wyra-
Ŝenia zgody na wydatkowanie z budŜetu 
miasta na rok 2010 środków na realizację 
umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – 
najem pomieszczeń od Spółdzielni Miesz-
kaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr 
Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek 
NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 

16051/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

16052/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy promu-
jącej miasto w magazynie „Arkowcy” 

16053/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni Nr 13216/09/V/S z 
dnia 15.12.2009 r. dot. zabezpieczenia 
środków na rozliczenie kosztów czynszu 
oraz dostarczanych mediów do lokali eks-
ploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. 
Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 
18, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, 
ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. 
Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 
291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Święto-
jańskiej 39 w Gdyni w 2010 roku 

16054/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15849/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 27 lipca 2010r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie prac projektowych w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i 
ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliw-
kowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich 
odwodnieniem do ul. Chwaszczyńskiej” 

16055/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193 000 EUR na wykonanie wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo– kosztory-
sowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od 
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schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do 
skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

16056/10/V/U - otwarcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego pokonkurso-
wego w trybie negocjacji z wolnej ręki na 
opracowanie wielobranŜowej koncepcji i 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w 
Gdyni wraz z budową przedszkola 

16057/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

16058/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację usługi w zakresie kontroli do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 
operatów technicznych dotyczących po-
działu nieruchomości, rozgraniczeń oraz 
dokumentacji dla celów prawnych, będą-
cych wynikiem prac geodezyjnych 

16059/10/V/P - ogłoszenia V edycji konkursu pod 
nazwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 

16060/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup aparatu 
fotograficznego na potrzeby UMG wartości 
do 14.000 EUR 

16061/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup kopiarek 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku 

16062/10/V/P - przygotowania identyfikacji wizual-
nej projektu Gdyni Business Week 2010 

16063/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej kwoty 4 
845 000 EUR na wykonanie „rekonstrukcji i 
remontu pokrycie dachowego zabytkowego 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w 
Gdyni przy ul. Lubawskiej 4” 

16064/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni Nr 13241/09/V/S z 
dnia 15.12.2009 dot. zabezpieczenia środ-
ków na rozliczenie kosztów eksploatacyj-
nych oraz dostarczanych mediów do lokalu 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2010 r. 

16065/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac remon-
towych w pomieszczeniach Klubu Absty-
nenta KROKUS przy ul. Traugutta 9 w 
Gdyni 

16066/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie logo Gdyni na kole środko-
wym parkietu w Hali Sportowo-
Widowiskowej Gdynia 

16067/10/V/M - remontu kanalizacji deszczowej w 
pomieszczeniach piwnic budynku Urzędu 
Miasta przy ul. 10 Lutego 24 

16068/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własno-
ści nieruchomości połoŜonej przy ul. Ła-
nowej przeznaczonej pod drogę 

16069/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania operatu wodno-prawnego dla 
lokalizacji masztu flagowego w Gdyni 

16070/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie 1000 sztuk drzewców do flag 

16071/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4 845 000 
EUR na robotę budowlaną p.n. ”remont 
pomieszczeń i wykonanie przyłącza kana-
lizacji sanitarnej Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego przy ul. świrki i Wigury 14 w 
Gdyni” 

16072/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Górnej 19-21 w Gdyni 

16073/10/V/O - upowaŜnienia dyrektorów placówek 
oświatowych prowadzonych przez gminę 
Gdynia do bezpłatnego udostępniania sal 
na spotkania dla wizytatorów Pomorskiego 
Kuratorium Oświaty 

16074/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji oświe-
tlenia polerów wzdłuŜ NabrzeŜa Pomor-
skiego 

16075/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego 
zmiany treści umowy Nr KB/324/MB/35-
W/2010 z dnia 4.06.2010 r. na wykonanie 
kompleksowej termomodernizacji budynku 
Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. 
Wiczlińskiej 33 w Gdyni w zakresie docie-
plenia ścian zewnętrznych, stropodachów, 
wymiany stolarki okiennej i drzwi ze-
wnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. 
wraz z regulacją systemu grzewczego i 
wymiany poziomów instalacji c.w.u. i mo-
dernizacji węzła c.o. i c.w.u. 

16076/10/V/M - zabezpieczenia środków finanso-
wych na roczne i pięcioletnie przeglądy in-
stalacji gazowej, elektrycznej i odgromo-
wej, przewodów kominowych i przeglądy 
techniczne dla budynku przy ul. Łowickiej 
51 w Gdyni 

16077/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
uzupełniających w ramach zadania: ”Bu-
dowa Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spół-
dzielczej w Gdyni” 

16078/10/V/O - zmiany umowy Nr SK/1489/UO/2-
W/2010 z dnia 15.07.2010 roku na zlece-
nie w trybie zamówienia publicznego do 
14000 EUR sporządzenia opinii prawnej 

 
2010-08-23: 

 
 
16079/10/V/P - organizacji Konferencji i Jarmarku 

Organizacji Pozarządowych w 15 rocznicę 
uchwalenia pierwszego w Polsce Progra-
mu Współpracy miasta Gdyni z Organiza-
cjami Pozarządowymi 

 
2010-08-24: 

 
16080/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Gdynia Pogórze festynu integracyjne-
go na terenie Zespołu Szkół nr 11 w dniu 4 
września 2010r. 

16081/10/V/P - druku ksiąŜeczek Pt. „Dziecięce 
zasady jak Ŝyć w przyjaźni?” oraz wykona-
nia opasek odblaskowych dla dzieci w 
związku z ogłoszeniem konkursu „Jak Ŝyć 
w przyjaźni?” 

16082/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realiza-
cję zajęć dodatkowych/wyrównawczych w 
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ramach projektu „Dobry zawód gwarancją 
sukcesu”, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 

16083/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji podsystemu planowania 
budŜetu systemu „Ratusz” firmy OTAGO, w 
celu umoŜliwienia komórkom organizacyj-
nym Urzędu rejestracji planów budŜeto-
wych i kontroli ich realizacji w ramach tego 
systemu 

16084/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16085/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na sporządzenie aktu notarialne-
go zawierającego oświadczenie 

16086/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16087/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

16088/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/41/MGG/25/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej 
(dz. nr 567/65 KM51) 

16089/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/39/MGG/23/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej 
– dz. nr 158/19 KM 1 

16090/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/40/MGG/24/D/10 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej 
( dz. nr 401/122 KM13) 

16091/10/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/38/MGG/22/D/10 zawartej pomiędzy 
Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z 
o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka 
Wiśniewskiego - dz. nr 577/1 KM 51 

16092/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
uŜytkowego nr 2 połoŜonego przy ul. Płk. 
Dąbka 165 w Gdyni, przeznaczonego do 
sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

16093/10/V/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Cechowej 

16094/10/V/P - druku ulotki przeznaczonej dla 
gdyńskiej młodzieŜy 

16095/10/V/P - powołania komisji odbioru inwestycji 
„Budowa monitoringu wizyjnego miasta 
Gdyni” 

16096/10/V/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wsparcie realizacji zadań w przed-
miocie sportowego szkolenia dzieci i mło-
dzieŜy oraz organizacji w Gdyni imprezy 
sportowej 

16097/10/V/M - zabezpieczenia środków finanso-
wych na zwiększenie funduszu remonto-
wego w związku z gazyfikacją budynku 
przy ul. ZboŜowej 32 B w Gdyni 

16098/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 12.12.2007 
r. dotyczącej opracowania koncepcji i do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej 

ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej 
w Gdyni 

16099/10/V/M - wykonania wentylacji w pomiesz-
czeniach Klubu Seniora w budynku Pla-
cówki Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. 
Widnej 8 w Gdyni 

16100/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie roboty budowlanej: „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w 
Gdyni” 

16101/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie osłon w 
oprawach oświetleniowych zlokalizowa-
nych przy ulicy Orłowskiej 40 

16102/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

16103/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

16104/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup odkurza-
cza przemysłowego 

16105/10/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę apara-
tu fotograficznego Nikon S210 będącego 
na stanie UMG 

16106/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów hydraulicznych 

16107/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup niszcza-
rek biurowych 

16108/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie pracy: wyprodukowanie do-
kumentalnego filmu przyrodniczego o re-
zerwacie przyrody „Kępa Redłowska” 

16109/10/V/S - podpisania aktualizacji umowy na 
sprzedaŜ i dostawę energii elektrycznej dla 
budynku UMG Al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 w Gdyni 

16110/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci trak-
cyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Po-
morskiego wraz z budową pętli trolejbuso-
wej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni od 
skrzyŜowania z ulicą Chwaszczyńską do 
zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej” 

16111/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/111/UI/31/W/2010 z dnia 26.02.2010 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięć pn.:„ Bu-
dowa ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną” i „Budowa ulicy Westy w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

16112/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR, na wyko-
nanie geodezyjnego wydzielenia projekto-
wanego parkingu wraz z placem składo-
wym i infrastrukturą techniczną przy ul. Wi-
tomińskiej 72/74 w Gdyni 

16113/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dodatkowej w ramach zadania „Rozbudo-
wa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebu-
dową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga 
w Gdyni” 

16114/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego Kamiennej Góry w 
Gdyni 

16115/10/V/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 193.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: Roz-
budowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej 
przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w 
Gdyni – odcinek I 

16116/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
od Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgó-
rzu” 

16117/10/V/K - ustalenia zasad i terminów sporzą-
dzenia projektów planów finansowych na 
2011 rok 

16118/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego, połoŜonych przy ul. Spokojnej-
Leśnej 

16119/10/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę za wydanie opinii przez Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Gdyni dot. uzgodnienia projektu ad-
aptacji pomieszczeń częściowego zagłę-
bionych w ziemi, usytuowanych w kondy-
gnacji piwnicznej budynku mieszkalnego 
przy ul. Korzeniowskiego 25 A w Gdyni 

16120/10/V/M - zawarcia umowy zlecenia do kwoty 
14.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni na 
opracowanie eksperckiego wystąpienia, 
które będzie zaprezentowane na organi-
zowanym przez zleceniobiorcę w pawilonie 
polskim EXPO 2010 w Szanghaju, w dniu 
13 września 2010 roku seminarium tema-
tycznym z dziedziny gospodarki i nauki 
oraz na dedykowanym portalu interneto-
wym „Poorze Expo 2010”, prezentującego 
walory regionu pomorskiego w zakresie 
ekonomiczno-gospodarczym 

16121/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na transport mate-
riałów promocyjnych i wyposaŜenia na wy-
stąpienie i prezentację regionu pomorskie-
go na światowej wystawie EXPO 2010 w 
Szanghaju 

16122/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
40 tys. egzemplarzy płyty CD z utworami 
Fryderyka Chopina 

16123/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na koordynację działań związanych z or-
ganizacją i promocją imprezy Chopin Tour 
– Wielki Finał Gdynia 

16124/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/742/UI/252/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Okrzei 
w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy 
Przybyszewskiego” 

16125/10/V/R - zawarcia umowy w sprawie realiza-
cji zadania w zakresie pomocy społecznej 
na rozszerzeniu i podniesieniu jakości 
usług specjalistycznych świadczonych w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1 i przy ul. 
Wąsowicza 3 

16126/10/V/R - rozszerzenia składu osobowego 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 

16127/10/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do realizacji projektu „SEB-NODE” 
/Program Operacyjny Współpracy Trans-
granicznej Litwa-Polska-Rosja 2007 – 
2013” 

16128/10/V/P - organizacji wystawy „Jest jedna 
Solidarność” 

16129/10/V/S - akceptacji wyników części I, II i III 
oraz uniewaŜnienia wyników części IV po-
stępowania o zamówienie publiczne na 
usługę nasadzenia roślin na wybranych te-
renach miasta Gdyni 

16130/10/V/P - organizacji spotkania jubileuszowe-
go StraŜy Miejskiej w dniu 28.08.2010 r. 

16131/10/V/S - upowaŜnienia wiceprezydentów, 
sekretarza miasta i skarbnika miasta do 
podpisywania protokołów kontroli 

16132/10/V/P - demontaŜu monitoringu wizyjnego 
na dworcu PKP Gdynia Główna Osobowa 

16133/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie 
gadŜetów promujących miasto w związku z 
organizacją „Dnia bez Samochodu” i upo-
waŜnienia do podpisania umowy w tej 
sprawie 

16134/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
15310/10/V/U z 8 czerwca 2010 r. w spraie 
powołania koordynatora i zespołu zada-
niowego do realizacji projektu „Segment” 
przedkładanego przez Komisję Wspólnot 
Europejskich, dofinansowanego w ramach 
Programu Inteligentna Energia Europa 
/IEE/ 

16135/10/V/U - zawarcia porozumienia o realizacji 
zadania własnego gminy z zakresu infra-
struktury technicznej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a wojewodą pomorskim, 
oznaczonego numerem POM/26/2010 re-
alizowanego w ramach programu Likwida-
cji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 

 
2010-08-27: 

 
16136/10/V/R - wyraŜenia zgody na organizację 

lunchu w dniu 30 sierpnia 2010r. dla 
uczestników konferencji projektu INTER-
FACE 

16137/10/V/M - wykonania usługi nasadzeń rekom-
pensujących z zakupem materiału roślin-
nego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ul. 
Okrzei 6 w Gdyni 

16138/10/V/R - zawarcia umowy partnerskiej z 
Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta 
Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad 
współpracy w zakresie realizacji projektu 
pn.: „WdroŜenie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdań-
sku, Gdyni i Sopocie” 

16139/10/V/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn.: „WdroŜenie Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania Ruchem 
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TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 
2010-08-30: 

 
16140/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 

15165/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 31 maja 2010 r. dot. zmiany wysoko-
ści stawek czynszu z tytułu dzierŜawy nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonych na działal-
ność Niepublicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 

 
2010-08-31: 

 
16141/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na organizację przewozu członków 
Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków na 
obchody 70. Rocznicy Masowych Depor-
tacji oraz członków Stowarzyszenia 
Gdynian Wysiedlonych na uroczystości 
upamiętniających rozpoczęcie działalno-
ści KL STUTTHOF oraz 71 rocznicy 
mordu w Lasach Wielkiej Piaśnicy 

16142/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/60/OK/18/W/2010 z dnia 4 stycznia 
2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Od-
działem Gdańskim Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr 

16143/10/V/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

16144/10/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2010 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 
lat 

16145/10/V/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania: Prowa-
dzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

16146/10/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2010 

16147/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16148/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16149/10/V/M - cofnięcia powództwa wniesionego o 
eksmisję z lokalu przy ul. Węglowej 

16150/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z 
mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-
1/24/09) 

16151/10/V/M - wymiany uszkodzonych urządzeń 
klimatyzacyjnych w pokojach wynajmo-
wanych przez PLO w budynku przy ul. 
10 Lutego 24 

16152/10/V/M - wykonania robót budowlanych 
związanych z przestawieniem 4 szt. ła-
wek na terenie Okrzei 24 

16153/10/V/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji in-
dywidualnej przepisów prawa podatko-
wego 

16154/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezabudowanej oznaczonej na k.m. 
32 obręb Gdynia jako działka nr 507/4 
niezbędnej pod budowę ulicy Krawieckiej 

16155/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji technicz-
nej przetargowej SIWZ wsparcia meryto-
rycznego, nadzoru i kontroli prac 

16156/10/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr 
KB/143/OZ/8/W/2010 z dnia 8 marca 
2010r. z Fundacją „Szkwał” na realizację 
zadania: Integracja i aktywizacja osób 
zagroŜonych uzaleŜnieniami poprzez 
uprawianie Ŝeglarstwa 

16157/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 
r. dotyczącej wykonania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zmienio-
nego zakresu inwestycji pn.: „Budowa 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu Nadmor-
skiego” 

16158/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 4.845.000 EUR 
na wykonanie zadania: „Budowa ulicy 
Aragońskiej z budową kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia oraz przebudową 
istniejącej infrastruktury kolidującej z in-
westycją” 

16159/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości za-
mówienia do 193.000 EUR na wykona-
nie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ul. śukowskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

16160/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zamieszczenie w Ga-
zecie Prawnej publikacji dotyczącej pro-
mocji projektu TROLLEY 

16161/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni’’ 

16162/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu 
Miasta na wypłatę odszkodowania z tytu-
łu przejętej z mocy prawa na rzecz Gmi-
ny Miasta Gdyni nieruchomości drogo-
wej 

16163/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację planu mia-
sta 

16164/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/334/UI/106/W/2010 z dnia 
14.06.2010 r. na wykonanie dokumenta-
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cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Przebudowa skrzyŜowania ul. Cze-
ladniczej z ul. Snycerską w Gdyni” 

16165/10/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na powierzenie zadań z za-
kresu ekologii i ochrony zwierząt 

16166/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup materiałów 
biurowych na potrzeby Gminnego Biura 
Spisowego Powszechnego Spisu Rolne-
go 2010 

16167/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
10271/09/V/O dotyczącego zawarcia 
umowy zlecenia na kierowanie projek-
tem „Dobry zawód gwarancją sukcesu” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

16168/10/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakła-
dowym Port Lotniczy Gdynia – Kosako-
wao Sp. z o.o. w Gdyni 

16169/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
uzupełniających robót w ramach zada-
nia: „Rozbudowa wraz z przebudową 
Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Sta-
rodworcowej 36 w Gdyni 

16170/10/V/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/163/PON/6/W/2009 zawartej dnia 
24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Polskim Towarzystwem 
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wo-
jewódzki 

16171/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

16172/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie okablowania strukturalne-
go i sieci elektrycznej w pomieszcze-
niach na parterze budynku przy ul.10 Lu-
tego 24 

16173/10/V/S - zmiana zarządzenia nr 
16060/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 17.08.10 r. w sprawie zakupu 
aparatu fotograficznego na potrzeby 
UMG 

16174/10/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę cen-
trali klimatyzacyjnej sali 105 i klimatyzacji 
w pomieszczeniach Gdyńskiej Informacji 
Turystycznej 

16175/10/V/S - wyraŜenia zgody na przeprowadze-
nie corocznych pomiarów elektrycznych 
w dźwigu osobowym „PILAWA” 

16176/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac geo-
dezyjnych, polegających na wydzieleniu 
pasa drogowego ulicy Ks. Miegonia i 
Muchowskiego zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, 
rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i 
Kępa Oksywska 

16177/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
rekompensacyjnych zieleni na terenie 
Gdyni wraz z pielęgnacją przez trzy se-
zony wegetacyjne 

16178/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac pro-
jektowych w ramach zadania pn.: „Roz-
budowa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczliń-
skiej na odcinku od ul. Oliwkowej do 
Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwod-
nieniem do ulicy Chwaszczyńskiej” 

16179/10/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

16180/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10V/K 
z 5 stycznia 2010 roku w sprawie ustale-
nia planu finansowego UM Gdyni 

16181/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10V/K 
z 5 stycznia 2010 roku w sprawie ustale-
nia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych odrębnymi ustawami 

16182/10/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakre-
su zajęć opiekuńczo – wychowawczo – 
dydaktycznych wspomagających rozwój 
dzieci 

16183/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na realizację za-
dań związanych z projektem „EUR za 
pięć dwunasta – audycje radiowe po ka-
szubsku” 

16184/10/V/M - zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie filmu promu-
jącego Gdynię i konkurs „Gdyński Bizne-
splan” podczas wyjazdu na Światową 
Wystawę EXPO 2010 do Szanghaju 

16185/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie gdyńskich 
kalendarzy ksiąŜkowych na 2011 r. 

16186/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na usługi zainsertowania do nakładu 
Dziennika Bałtyckiego w dniu 17 wrze-
śnia płyty CD z utworami Fryderyka 
Chopina 

16187/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 112 m2 – część działki nr 992/1 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Kazimierza 
Górskiego – przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

16188/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/287/UI/W/2010 z dnia 25.05.2010 r. 
na wykonanie prac geodezyjnych doty-
czących wydzielenia pasa drogowego w 
związku z planowaną inwestycją zwią-
zaną z budową schodów terenowych, łą-
czących ulice Orląt Lwowskich i Koper-
nika z działki nr 306/8; km 62, obręb 
Gdynia 

16189/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Oświetlenie ul. Dantyszka w 
Gdyni” 

16190/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Rozbudowa ul. Oliwkowej w 
Gdyni” 
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16191/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej „Budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Chyloń-
skiej z ul. Wiejską w Gdyni” 

16192/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/200/UI/44/W/2009 z 09.03.2009 r. na 
opracowanie wielobranŜowej koncepcji i 
wielobranŜowej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z 
parkingiem podziemnym i terenami zie-
lonymi w rejonie Skweru Plymouth 

16193/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 4.845.000 EUR na wyko-
nanie zadania „Rozbudowa ul. Lesz-
czynki w Gdyni” 

16194/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/160/UI/41/W/2010 z 26.03.2010 r. 
dotyczącej wykonania koncepcji warian-
towej sposobu zagospodarowania i od-
prowadzania wód opadowych i roztopo-
wych z ulicy Bazyliowej w Gdyni 

16195/10/V/P - organizacji konferencji i jarmarku 
organizacji pozarządowych w 15. roczni-
cę uchwalenia pierwszego w Polce pro-
gramu współpracy miasta Gdyni z orga-
nizacjami pozarządowymi 

16196/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na obsługę konferansjerską obchodów 
15. rocznicy uchwalenia pierwszego w 
Polsce programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi 

16197/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na organizację 4. Międzynaro-
dowego Festiwalu Forum Multimedial-
nych – Transvizualia 010 Gdynia 

16198/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie inwentaryzacji dendrolo-
gicznej terenu Skweru Sue Ryder, 
wzdłuŜ Alei Zwycięstwa od ul. Redłow-
skiej do Węzła św. Maksymiliana przyle-
głego do Al. Marszałka Piłsudskiego w 
Gdyni 

16199/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na posadzenie roślin cebulowych na 
trawniku przy Bulwarze Szwedzkim w 
Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją i re-
kultywacją trawnika 

16200/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z ministrem pracy i polityki spo-
łecznej z siedzibą w Warszawie w spra-
wie dofinansowania w formie dotacji ce-
lowej realizacji zadania „Uruchomienie 
punktu konsultacyjno-diagnostycznego 
dla rodzin i dzieci z FAS” 

16201/10/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora jednostki budŜetowej „Zarządu 
Dróg i Zieleni” w Gdyni oraz przyjęcia 
regulaminu konkursu oraz trybu pracy 
komisji konkursowej 

 
2010-08-24: 

 
16202/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 

do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych tegorocznych maturzystów, 
w tym maturzystów matury międzynaro-
dowej IB 

16203/10/V/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
X Liceum Ogólnokształcącym dokumen-
tacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w 
postaci elektronicznej 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 
17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III czwartek, godz. 14.30 
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 
POSIEDZEŃ 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:  
_____________________________________________ 


