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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 81 

8 października 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 07.10.10, godz. 13.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 19 sierpnia: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję RMG - druki:  5.1;  5.2; 5.3; 5.8; 5.24; 5.25; 
5.26; 5.31; 5.32. 

2. Dyskusja nad zmianami do statutów rad dziel-
nic. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 17 czerwca br. 
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. Mariusz Szpa-
czyński przedstawił projekt uchwały – druk 5.1 - w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XLII/959/10 Rady Miasta Gdyni 
z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta 
na stałe obwody głosowania 
W związku z ruchem meldunkowym wynikła koniecz-
ność korekty liczby wyborców w obwodach nr 71 i 72 
tak, aby w obu liczba wyborców nie przekraczała liczby 
dopuszczalnej ustawowo. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Zagranicą  -  p. 
Joanna Leman przedstawiła projekty uchwał: 

• druk 5.8 – przystąpienia do Stowarzyszenia 
Miast Laureatów Nagrody Europy 

Miasta nagrodzone Nagrodą Europy skupione są w Sto-
warzyszeniu Miast Laureatów. Gdynia przystępuje do 
Stowarzyszenia jako laureat roku 2002. Celem działalno-
ści Stowarzyszenia jest umacnianie współpracy i więzi 
międzynarodowej. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 

• druk 5.32 – nadanie nazwy skrzyŜowaniu ulic 
w Gdyni (Rondo Karlskrona) 

Nadanie tej nazwy ma  symbolizować trwającą od 10 lat 
współpracę pomiędzy oboma siostrzanymi miastami. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin przedstawi-
ła projekty następujących uchwał: 

• druk 5.2 - w sprawie zmiany uchwały RMG nr 
XXXVIII/845/09  w sprawie uchwalenia bu-
dŜetu  Miasta Gdyni na rok 2010  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 

• druk 5.3 określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Gdyni, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej, w tym realizacji ujętych w 
prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wy-
konaniu planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i in-
stytucji kultury za I półrocze roku budŜetowego 
Nowa ustawa o finansach publicznych wymaga 
podjęcia tej uchwały w oparciu o nowe przepi-
sy. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytyw-

nie 
Wynik głosowania  6/0/0 

Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nierucho-
mości  -  p. Tomasz Banel przedstawił projekt uchwały – 
druk 5.24 – w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry. 
W związku z zamiarem przeniesieniem kasyna, dotych-
czas funkcjonującego w Teatrze Muzycznym, do innego 
lokalu /Skwer Kościuszki 15/, właściciel wystąpił z 
wnioskiem  
o wydanie opinii. Wydanie opinii jest ustawowym obo-
wiązkiem Rady Miasta. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni  -  p. Jarosław Jó-
zefczyk przedstawił projekt uchwały – druk 5.26 – w 
sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy-
scyplinarnego w Gdyni 
Zespoły Interdyscyplinarne działają w Gdyni od 1999 
roku. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
nakładająca na gminy obowiązek tworzenia zespołów 
wymusza podjęcie przez Radę Miasta uchwały regulują-
cej zasady ich powoływania i funkcjonowania. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Przewodniczący Komisji Statutowej RM  -  p. Andrzej 
Kieszek przedstawił projekt uchwały – druk 5.31 – w 
sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni -  „ul. Wik-
tora Roszczynialskiego”. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Wiceprezydent   -  p. Ewa Łowkiel przedstawiła projekt 
uchwały – druk 5.25 – w sprawie skargi na Uchwałę nr 
XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 
roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania 
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dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicz-
nych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): 
przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 
szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, 
Proponuje się nie uwzględnić skargi wniesionej do Sądu 
Administracyjnego przez Towarzystwo Edukacji Banko-
wej, poniewaŜ zarzuty w niej przedstawione są bezzasad-
ne. Załącznik w sprawie ustalenia zasad udzielania i 
rozliczania dotacji wymieniona uchwała posiada, a 
wstrzymanie dotacji w przypadku niezłoŜenia rozliczenia 
do 20 stycznia następnego roku budŜetowego  nie ozna-
cza jej odebrania. Działanie takie jest jedynie wypełnia-
niem przez gminę delegacji ustawowej. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  5/0/0 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji p.Stanisław Borski przedstawił 
najwaŜniejsze problemy, na które napotykają radni dziel-
nic w swojej pracy. Sprawy te zostały zasygnalizowane 
przez przedstawicieli rad dzielnic na spotkaniach organi-
zowanych przez Komisję w okresie od stycznia do maja 
br. /zestawienie stanowi załącznik do protokołu/. Naj-
waŜniejsze problemy to:  
- brak informacji ze strony władz Miasta o planach inwe-
stycyjnych w  dzielnicach; 
- zbyt niskie budŜety rad dzielnic /propozycja  zwiększe-
nia stawki kapitacyjnej/; 
- za niska pula środków na nagrody konkursowe; 
- nieuwzględnianie opinii rad dzielnic w sprawach dot. 
organizacji ruchu na drogach osiedlowych; 
- brak dostatecznej informacji wśród mieszkańców  nt. 
działalności rad dzielnic – równieŜ w aspekcie zbliŜają-
cych się wyborów; 
- brak funduszu reprezentacyjnego; 
- brak kserokopiarek i skanerów w biurach. 
 Radni Mariusz Bzdęga i Marcin Horała zaproponowali 
dodanie jeszcze 2 działań: 

1. naleŜy umoŜliwi ć radnym dzielnic przedsta-
wianie na Sejach RMG – 1lub 2 razy w kaden-
cji - sprawozdania z działalności; 

2. naleŜy zmienić zapis w Statutach, Ŝe kadencja 
rad dzielnic kończy się wraz z kadencją Rady 
Miasta – kadencje rad dzielnic naleŜy przedłu-
Ŝyć do momentu wyboru „nowych” rad. 

Członkowie Komisji zapoznali się takŜe z projektem 
zmian do statutów rad dzielnic opracowanym i przygo-
towanym przez radnych 4 dzielnic: Śródmieście, Redło-
wo, Cisowa i ObłuŜe /załącznik do protokołu/. Przewod-
niczący S.Borski poprosił członków Komisji, aby w 
oparciu o przedstawione materiały przygotowali na ko-
lejne posiedzenie konkretne propozycje zmian do statu-
tów rad dzielnic. 
Ad. 3 
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 17 czerwca br. - wynik głosowania 6/0/1. 
Ad. 4 
Nie było. 
Ad. 5  
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na środę, 
25 sierpnia br., po zakończeniu posiedzenia RMG. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 25 sierpnia: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad zmianami do 
statutów rad dzielnic. 
Radny Mariusz Bzdęga przedstawił projekty 5 uchwał 
przygotowane przez grupę kilku radnych  Miasta Gdyni. 
Jeden z nich : „w sprawie nadania uprawnień do bezpłat-
nych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej dla radnych dzielnic” nie uzyskał akceptacji człon-
ków Komisji. 
Głosowanie nad kolejnymi projektami uchwał: 

• projekt uchwały w sprawie zmiany sposobu 
określania długości kadencji rad dzielnic (do 
dnia wyboru rady dzielnicy nowej kadencji) – 
wynik głosowania 6/0/0 

• projekt uchwały w sprawie zmiany ordynacji 
wyborczej do rad dzielnic (liczba 150 podpisów 
popierających listę kandydatów  ulega zmianie 
na 50) – wynik głosowania 6/0/0 

• projekt uchwały w sprawie zmiany okoliczno-
ści wygaśnięcia mandatu radnych dzielnic ( „z 
wyjątkiem utraty w wyniku zaprzestania za-
mieszkiwania na obszarze działania rady dziel-
nicy”) – wynik głosowania 3/3/0 – stanowisko 
Komisji pozostało nierozstrzygnięte 

• projekt w sprawie zmiany regulaminu Rady 
Miasta – przedstawianie przez rady dzielnic 
sprawozdań z działalności na Sesjach RM – 
wynik głosowania 5/1/0 

Komisja postanowiła przedstawić na wrześniowej Sesji 
RMG trzy z wymienionych powyŜej projektów. 
M.Horała zaproponował , aby złoŜyć wniosek do Prezy-
denta o przygotowanie strategii promowania działalności 
oraz nagłośnienie wyborów do rad dzielnic. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 20 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady: 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2010 – opinia pozytyw-
na – 4/0/0, 

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – opi-
nia pozytywna – 4/0/0, 

3. zmiany Uchwały Nr XXIII/505/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Karwiny – opinia pozytywna – 
4/0/0 , 

4. zmiany Uchwały Nr XXIII/492/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana – 
opinia pozytywna – 4/0/0, 

5. zmiany Uchwały Nr XXIII/493/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Witomino-Radiostacja – opi-
nia pozytywna – 4/0/0, 
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6. zmiany Uchwały Nr XXIII/494/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Witomino-Leśniczówka – 
opinia pozytywna – 4/0/0, 

7. zmiany Uchwały Nr XXIII/495/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Wielki Kack – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 

8. zmiany Uchwały Nr XXIII/496/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Śródmieście – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 

9. zmiany Uchwały Nr XXIII/497/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Redłowo – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

10. zmiany Uchwały Nr XXIII/498/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo 
– opinia pozytywna – 4/0/0, 

11. zmiany Uchwały Nr XXIII/499/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Pogórze – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

12. zmiany Uchwały Nr XXIII/500/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Orłowo – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

13. zmiany Uchwały Nr XXIII/501/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Oksywie – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

14. zmiany Uchwały Nr XXIII/502/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy ObłuŜe – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

15. zmiany Uchwały Nr XXIII/503/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Mały Kack – opinia pozytyw-
na – 4/0/0, 

16. zmiany Uchwały Nr XXIII/504/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Leszczynki – opinia pozytyw-
na – 4/0/0, 

17. zmiany Uchwały Nr XXIII/506/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Kamienna Góra – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 

18. zmiany Uchwały Nr XXIII/507/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Grabówek – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

19. zmiany Uchwały Nr XXIII/508/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Działki Leśne – opinia pozy-
tywna – 4/0/0, 

20. zmiany Uchwały Nr XXIII/509/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Dąbrowa – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

21. zmiany Uchwały Nr XXIII/510/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Cisowa – opinia pozytywna – 
4/0/0, 

22. zmiany Uchwały Nr XXIII/511/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Chylonia – opinia pozytywna 
– 4/0/0, 

23. zmiany Uchwały Nr XXIII/512/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

24. zmiany Uchwały Nr XXIII/513/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
statutu dzielnicy Babie Doły – opinia pozytyw-
na – 4/0/0, 

25. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w 
celu uzyskania opinii dotyczących zmiany sta-
tutów dzielnic Miasta Gdyni – opinia pozytyw-
na – 4/0/0, 

Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 29 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. utworzenia na terenie Miasta Gdyni odrębnych 

obwodów głosowania dla przeprowadzenia wybo-
rów do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta 
Gdyni, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. – 
opinia pozytywna – 4/0/0, 

2. zmiany Uchwały Nr XXIII/505/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Karwiny – opinia pozytywna – 4/0/0, 

3. zmiany Uchwały Nr XXIII/492/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana – opinia pozy-
tywna – 4/0/0,, 

4. zmiany Uchwały Nr XXIII/493/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Witomino-Radiostacja – opinia pozytywna 
– 4/0/0,, 

5. zmiany Uchwały Nr XXIII/494/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Witomino-Leśniczówka – opinia pozy-
tywna – 4/0/0,, 

6. zmiany Uchwały Nr XXIII/495/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Wielki Kack – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

7. zmiany Uchwały Nr XXIII/496/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Śródmieście – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

8. zmiany Uchwały Nr XXIII/497/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Redłowo – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

9. zmiany Uchwały Nr XXIII/498/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo – opinia po-
zytywna – 4/0/0,, 

10. zmiany Uchwały Nr XXIII/499/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Pogórze – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

11. zmiany Uchwały Nr XXIII/500/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Orłowo – opinia pozytywna – 4/0/0,, 
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12. zmiany Uchwały Nr XXIII/501/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Oksywie – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

13. zmiany Uchwały Nr XXIII/502/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy ObłuŜe – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

14. zmiany Uchwały Nr XXIII/503/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Mały Kack – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

15. zmiany Uchwały Nr XXIII/504/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Leszczynki – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

16. zmiany Uchwały Nr XXIII/506/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Kamienna Góra – opinia pozytywna – 
4/0/0,, 

17. zmiany Uchwały Nr XXIII/507/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Grabówek – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

18. zmiany Uchwały Nr XXIII/508/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Działki Leśne – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

19. zmiany Uchwały Nr XXIII/509/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Dąbrowa – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

20. zmiany Uchwały Nr XXIII/510/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Cisowa – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

21. zmiany Uchwały Nr XXIII/511/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Chylonia – opinia pozytywna – 4/0/0,, 

22. zmiany Uchwały Nr XXIII/512/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – opinia pozytywna – 
4/0/0,, 

23. zmiany Uchwały Nr XXIII/513/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu 
dzielnicy Babie Doły – opinia pozytywna – 4/0/0, 

Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia, 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 5 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

3. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję Rady Miasta. 

4. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja postanowiła wnieść na najbliŜszą sesję Rady 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo Anny 
Walentynowicz” skrzyŜowaniu ulic Bosmańskiej i Beni-
sławskiego na Oksywiu. Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-09-03: 
 
16204/10/V/M - zmiany Zarządzenia nr 

15977/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku dotyczącej pa-

ragrafów klasyfikacji budŜetowej podanej w 
§ 2 

16205/10/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 ulicy Cechowej w Gdyni’’ 

16206/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
,,Budowa ulicy Cechowej w Gdyni” 

 
2010-09-07: 

 
16207/10/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2010 do 

umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki 
rodzin naturalnych 

16208/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2010 do 
umowy z Fundacja „Nasza Rodzina” w 
sprawie zapewnienia całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

16209/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2010 do 
umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 
01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej polegające-
go na prowadzeniu schroniska z funkcją in-
terwencyjnego punktu noclegowego dla 
osób w stanie nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem przebywających na terenie 
Gdyni 

16210/10/V/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem Szkolnego Schroniska Mło-
dzieŜowego w Gdyni w sprawie przyznania 
miesięcznego limitu kilometrów z tytułu 
uŜytkowania prywatnego samochodu do 
celów słuŜbowych 

16211/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
16008/10/V/P w sprawie najmu miejsca na 
maszcie antenowym oraz przyłączenia i 
dostawy energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego Miasta 

16212/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
16027/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 17 sierpnia 2010 roku dotyczącego 
wymiany piasku w piaskownicach znajdu-
jących się na terenach gminnych będących 
w zarządzie Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

16213/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
16028/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 17 sierpnia 2010 roku dotyczącego 
wykonania przycinki drzew na terenach 
gminnych będących w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni 

16214/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/4/10) 
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16215/10/V/M - cofnięcia powództwa wniesionego 
przez Gminę Gdynia o eksmisję z lokalu 
przy ul. Morskiej w Gdyni 

16216/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 
13316/2009/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie skiero-
wania na drogę postępowania sądowego 
egzekucyjnego o eksmisję z lokalu przy ul. 
Bp. Dominika w Gdyni 

16217/10/V/M - zgody na zamianę nieruchomości, 
polegającą na nabyciu od Gdyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej prawa uŜytkowania 
wieczystego i oddaniu nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
w uŜytkowanie wieczyste na rzecz tej Spół-
dzielni poprzez jego ustanowienie 

16218/10/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/384/92 z dnia 21 września 1992 roku 
przedmiotem której jest grunt połoŜony na 
placu targowym - pawilon handlowy nr 126 

16219/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. InŜynierskiej 72A, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

16220/10/V/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy uŜyczenia lokalu uŜytkowego, usytu-
owanego przy ul. Cylkowskiego w Gdyni ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i 
Osobistego „Zielona Myśl” 

16221/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w magazynie Forum Pomorskie 

16222/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie wystawy miasta Gdyni do 
ekspozycji w Muzeum „Gdynia” w Axel, w 
Holandii 

16223/10/V/M - zawarcia umowy najmu nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni przy ul. Chlebo-
wej na prowadzenie rodzinnego domu 
dziecka 

16224/10/V/M - uregulowania naleŜności z tytułu 
przeprowadzonych czynności kontrolnych 
przez Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Gdyni w Ośrodku Hipo-
terapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni” 

16225/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na „Wykonanie ogrodzenia Ośrodka 
Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni 
oraz wiaty śmietnikowej” 

16226/10/V/S - podpisania umowy powierzenia i 
przetwarzania danych osobowych 

16227/10/V/S - powołania Komisji archiwizacyjnej 
dokumentacji z wyborów Prezydenta RP 
przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 
04 lipca 2010 r. 

16228/10/V/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o nakazie opróŜnienia i 
wydania nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Kra-
wieckiej 

16229/10/V/M - ustalenia ceny sprzedaŜy bezprze-
targowej oraz wykazu nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Północnej 

16230/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warun-
ków przetargu nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Rybińskiego 
41, przeznaczonej do sprzedaŜy w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

16231/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie 1/2 tymczasowego pawilonu 
handlowego zlokalizowanego w hali pła-
skiej – pawilon handlowy nr 103 

16232/10/V/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia wa-
runków przetargu ustnego nieograniczone-
go na oddanie w najem lokali uŜytkowych – 
garaŜy, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni 

16233/10/V/M - ustalenia ceny sprzedaŜy bezprze-
targowej oraz wykazu nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Hutniczej 

16234/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup narzędzi 
ręcznych, zamków i kluczy 

16235/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

16236/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup i montaŜ 
klimatyzatora przenośnego marki SHARP 
CV-PO9FR na potrzeby UMG o wartości 
do 14.000 EUR 

16237/10/V/O - zmian w zarządzeniach nr 
12887/09/V/O, 10275/09/V/O i 
10769/09/V/O w sprawie zawarcia umów 
zlecenia na realizację zajęć dodatko-
wych/wyrównawczych w ramach projektu 
„Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

16238/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na realizację działań promujących Chopin 
the Course – Wielki Finał w Gdyni 

16239/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na organizację gali oraz kon-
certu pt. „Eksperyment Chopin” w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, z okazji finału projek-
tu Chopin The Course oraz obchodów 
Światowego Dnia Turystyki 

16240/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na druk oraz montaŜ wielko-
formatowej reklamy promującej projekt 
„Chopin The Course” – Wielki Finał w 
Gdyni 

16241/10/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. śółtej 23 

16242/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej sali gimnastycznej 
przy SP Nr 6 

16243/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.485.000 EUR na wykonanie zadania 
„Adaptacja pomieszczeń szkoły podsta-
wowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki pu-
blicznej w Gdyni” 

16244/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
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ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Przebudowa ul. Zielonej w Gdyni” 

16245/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu łącz-
nic Drogi Gdyńskiej w rejonie Węzła św. 
Maksymiliana 

16246/10/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 „prze-
budowa ul. Zielonej w Gdyni” 

16247/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania „przebudowa układu drogowego 
Węzła św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni” 

16248/10/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 
193.000 EUR na udzielenie kredytu długo-
terminowego w łącznej wysokości do 150 
mln zł z przeznaczeniem na finansowanie 
planowanego deficytu budŜetowego i spła-
tę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

16249/10/V/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie wypisów własności do celów infor-
macyjnych dla prowadzonych przez Wy-
dział Inwestycji zadań gminnych 

16250/10/V/U - zawarcia porozumienia do umowy 
nr KB/601/UI/188/W/2009 dotyczącego 
rozliczenia wykonanych prac projektowych 
dla dróg o nawierzchni tymczasowej w 
dzielnicy Wiczlino, zgodnie z oceną stanu 
zaawansowania 

16251/10/V/M - wykonania robót remontowych 
związanych z przystosowaniem instalacji 
elektrycznej do ogrzewania budynku 
mieszkalnego – zabytkowego przy al. Zwy-
cięstwa 291 

16252/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na realizację działań promujących Chopin 
the Course – Wielki Finał w Gdyni 

16253/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVP INFO na promocję miasta z okazji 
Chopin the Course – Wielki Finał w Gdyni 

16254/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
15745/10/V/M z 13 lipca 2010 r. dotyczącej 
paragrafów klasyfikacji budŜetowej 

16255/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie remontu pomieszczeń i 
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w MSPR 

16256/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację usługi w zakresie wprowa-
dzanych danych określonych w aktach no-
tarialnych do systemu rejestru cen i warto-
ści nieruchomości /RCiWN/ 

16257/10/V/K - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
do realizacji projektu „Dobre rządzenie i 
współpraca" (Program Operacyjny Współ-
pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 
2007-2013) 

 

2010-09-08: 
 
16258/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-

nie publiczne na zakup sprzętu kompute-
rowego 

16259/10/V/M - udziału Urzędu Miasta Gdyni w 
Targach Mieszkaniowych tabelaofert.pl je-
sień 2010 oraz udzielenia zamówienia na 
udostępnienie łącza sieci internetowe 

 
2010-09-09: 

 
16260/10/V/O - przekazania Szkole Podstawowej 

Nr 10 w Gdyni środków na zakup upomin-
ku dla NSZZ „Solidarność” z okazji jubile-
uszu 30-lecia 

 
2010-09-14: 

 
16261/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki na organizację 4. 
Międzynarodowego Festiwalu Form Multi-
medialnych – TRANSVIZUALIA 010 GDY-
NIA 

16262/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację widowiska pt. „Kabare-
towa Noc Listopadowa -Gdynia 2010” 

16263/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 
2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Wydawnictwem Maszoperia Literacka 
spółka z o.o. 

16264/10/V/P - wykonania folderu informacyjnego o 
zabytkach Kamiennej Góry 

16265/10/V/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2010 

16266/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010r w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

16267/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010r w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami 

16268/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów 

16269/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę rocznej dzierŜawy łączy transmi-
sji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibami 
GUS i ZUS 

16270/10/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 
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16271/10/V/S - zmiany treści Zarządzenia Nr 
13218/2009/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 15.12.2009 r. w sprawie uruchomie-
nia środków finansowych w roku 2010 na 
dostawę energii elektrycznej dla budynku 
Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsud-
skiego 52/54 

16272/10/V/S - zmiany treści Zarządzenia Nr 
13219/2009/V/S Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 15.12.2009 r. w sprawie uruchomie-
nia środków finansowych w roku 2010 na 
dostawę energii cieplnej dla budynku 
Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsud-
skiego 52/54 

16273/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup i posadzenie roślin cebulowych 
na terenie zieleni przy ul. Starowiejskiej w 
Gdyni 

16274/10/V/S - przeprowadzenia legalizacji urzą-
dzeń ratowniczych LUKAS Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

16275/10/V/M - nasadzeń i ukształtowania obszaru 
zieleni, połoŜonego na terenie gminnym, 
przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni 

16276/10/V/M - ustanowienia dozoru obiektów uŜyt-
kowych przy ul. Folwarcznej 2 w Gdyni 

16277/10/V/M - ustanowienia dozoru zwalnianych 
przez najemców lokali mieszkalnych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 9 w Gdyni 

16278/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynku przy ul. Jęczmiennej 6 w Gdyni 

16279/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
Morskiej 91 w Gdyni 

16280/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16281/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16282/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16283/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16284/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

16285/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego ( MS.DK-71409-1/20/08) 

16286/10/V/M - przeprowadzenia drugiego publicz-
nego nieograniczonego przetargu ustnego 
na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego przy ul. Or-
łowskiej 66 w Gdyni oraz powołania Komi-
sji Przetargowej 

16287/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16288/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Olgierda r. Św. 
Kazimierza Królewicza przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

16289/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 39 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

16290/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na wycenę nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Kaprów 4 

16291/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem loka-
lu uŜytkowego przy ul. Derdowskiego 9-11 
w Gdyni, z przeznaczeniem na działalność 
gastronomiczną 

16292/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, wykonania interaktywnych 
panoram fotograficznych Gdyni 

16293/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na ekspozycję 300 plakatów 
promocyjnych w wagonach PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o 

16294/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację poczęstunku 
dla uczestników i gości studia TVP 

16295/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

16296/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usunięcie funda-
mentów, wykonanie planów miasta oraz 
renowację tablicy informacyjnej 

16297/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonania oraz montaŜu 
systemów wystawienniczych w punkcie 
Miejskiej Informacji Turystycznej 

16298/10/V/M - wynajęcia wraz z obsługą tech-
niczną, w dniach 13-14.10.2010 r., Hali 
Sportowo – Widowiskowej „Gdynia” przy 
ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby or-
ganizacji jesiennej edycji Targów Pracy w 
dniu 14 października 2010 roku 

16299/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w międzyszkolnym konkur-
sie gdyńskich młodych pianistów, którego 
organizatorem jest VI Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni 

16300/10/V/O - zakupu kserokopiarki dla Zespołu 
Szkół Nr 5 w Gdyni z okazji jubileuszu 75 – 
lecia placówki 

16301/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na 
usługę – audit odnowieniowy Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2008 w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

16302/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

16303/10/V/O - organizacji koncertu w ramach 2. 
PodróŜy Morskiej NOSPR Pod banderą 
Chopina w dniu 25 września 2010 r. 

16304/10/V/S - opinii dotyczącej terminów likwidacji 
gospodarstwa pomocniczego pod nazwą 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – go-
spodarstwo pomocnicze 

16305/10/V/P - wykonania fotografii w związku z 
organizacją kampanii społecznej „KaŜde-
mu wolno kochać” oraz przygotowaniem 
kalendarza „Gdynia bez barier” na rok 
2011 

16306/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót uzupełniających w ramach 
zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową 
Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Sta-
rodworcowej 36 w Gdyni” 
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16307/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację pro-
mocji programu „Pies w Wielkim Mieście” 
podczas imprezy plenerowej „Dzień bez 
Samochodu” 

16308/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na zakup karmy 
do zanęcania dzików oraz zakup materia-
łów do naprawy odłowni dzików, połoŜonej 
na terenie Kolibek 

16309/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposa-
Ŝenia dla Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

16310/10/V/O - wyraŜenia zgody na udzielenie 
ryczałtu w związku z uŜywaniem własnego 
samochodu osobowego do celów słuŜbo-
wych związanych z przeprowadzeniem 
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

16311/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie konserwacji 
elewacji drewnianej budynku sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w 
Gdyni” 

16312/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia placu zabaw w są-
siedztwie budynku przy ul. StraŜackiej 13 
w Gdyni oraz odcinka drogi dojazdowej na 
teren osiedla (wjazd od ul. Widnej) 

16313/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem powierzchni 
reklamowej na trolejbusie w celu promocji 
Pierwszego Europejskiego Dnia Trolejbu-
sów 

16314/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na usługę transportową - 
przesyłkę kurierską 

16315/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i zamiesz-
czenie na trolejbusie reklamy promującej 
obchody Pierwszego Europejskiego Dnia 
Trolejbusu 

16316/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
13162/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla inwestycji p.n. 
„Przebudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I 
przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” 

16317/10/V/U - akceptacji na zawarcie porozumie-
nia dotyczącego wykonanych robót w ra-
mach zadania pn: „ II etap remontu I Aka-
demickiego Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni przy ul. Narcyzowej 6” 

16318/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 1400 EUR na wykonanie robót związa-
nych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z 
przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy 
Unruga w Gdyni” 

16319/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowy ulicy Zielnej w Gdyni” 

16320/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów w 
ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmań-
skiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji 
deszczowej w ul. Unruga w Gdyni” 

16321/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/282/UR/6/W/2010 z dnia 19.05.2010 r. 
na zmianę programu sygnalizacji świetlnej 
na skrzyŜowaniu ul. Chylońskiej z ul. Kar-
tuską w Gdyni i upowaŜnienia do podpisa-
nia umowy w tej sprawie 

16322/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 
10980/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wyraŜe-
nia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w 
projekcie SEGMENT przedkładanym przez 
Komisję Wspólnot Europejskich, dofinan-
sowanym w ramach Programu Inteligentna 
Energia Europa (IEE) 

16323/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na organizację poczęstunku w Teatrze 
Muzycznym z okazji Chopin the Course- 
Wielki Finał w Gdyni 

16324/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 r. 

16325/10/V/S - przeprowadzenia remontu dachu 
oraz pomieszczenia gospodarczego bu-
dynku będącego w uŜytkowaniu Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

16326/10/V/O - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki jesień 2010 – zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych” dla KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” i upowaŜnienia 
podpisania umowy 

16327/10/V/O - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. utyli-
zacji odpadów zebranych w trakcie jesien-
nej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
na trenie miasta Gdyni 

16328/10/V/P - świadczenia usług hostingowych 
dotyczących strony internetowej „Gdynia 
Business Week” 

16329/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/206/UI/64/W/2010 na wykonanie kon-
cepcji zagospodarowania i odprowadzania 
wód deszczowych na trenie zlokalizowa-
nym pomiędzy ulicami Chylońską, Kartu-
ską, Morską i Gospodarską wraz z kon-
cepcją układu drogowego ul. Świeckiej w 
Gdyni 

16330/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/841/UI/298/W/2009 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzy-
Ŝowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i 
Podjazd w Gdyni” 

16331/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/210/UI/66/W/2010 na opracowanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
oświetlenia ul. śeglarzy 

16332/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji geotechnicznej oraz opracowanie opinii 
technicznej w ramach zadania pn: „Wyko-
nanie koncepcji wariantowej sposobu za-
gospodarowania i odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z ul. Bazyliowej 
w Gdyni” 
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16333/10/V/U - zatwierdzenia wyniku negocjacji w 
trybie z wolnej ręki na opracowanie wielo-
branŜowej koncepcji i wielobranŜowej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej roz-
budowy SP Nr 37 wraz z budową przed-
szkola 

16334/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości poniŜej 4.845.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na rekon-
strukcję i remont pokrycia dachowego za-
bytkowego budynku SP Nr 10 

16335/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót uzupeł-
niających w ramach zadania pn: „Budowa 
Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej" 

16336/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na druk ulotki i pro-
gramu „Pies w wielkim mieście” 

16337/10/V/P - wykonania dokumentacji filmowej o 
Jarmarku Organizacji Pozarządowych w 15 
rocznicę uchwalenia pierwszego w Polsce 
Programu Współpracy miasta Gdyni z Or-
ganizacjami Pozarządowymi 

16338/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację przewozu członków Koła 
Byłych Więźniów KL Stutthof 

16339/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Słowackiego 

16340/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Halickiej 

16341/10/V/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
udziału UM Gdyni na Targach Mieszka-
niowych tabelaofert.pl jesień 2010 oraz 
udzielenia zamówienia na udostępnienie 
łącza sieci internetowe 

16342/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację części artystycznej wy-
darzenia „Chopin the Course – Wielki Finał 
w Gdyni” 

16343/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację części 
artystycznej wydarzenia „Chopin the Cour-
se – Wielki Finał w Gdyni” 

16344/10/V/P - zamówienia elektronicznej mapy 
rowerowej na stronę www.gdynia.pl 

 
2010-09-17: 

 
16345/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie re-
montu dachu budynku ZS Nr 14 przy ul. 
Nagietkowej 73 w Gdyni 

16346/10/V/M - udzielenia zamówienia do 
14.000,00 EUR na sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad remontem dachu bu-
dynku ZS Nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w 
Gdyni 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. [294] – 2010-09-29 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie montaŜu progów zwalniających na 
ul. Szczecińskiej w dzielnicy Działki Leśne. 

2. [295] – 2010-09-29 – radny Mariusz Bzdęga – 
w sprawie przedłoŜenia przez Gminę umowy 
najmu z warsztatem wulkanizacyjnym DUET 
ZZ Tołopit. 

3. [296] – 2010-10-04 – radny Marcin Horała – w 
sprawie podłączenia do kanalizacji domów 
przy ul. Morskiej. 

4. [297] – 2010-10-04 – radny Marcin Horała – w 
sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na 
przejściu przez ul. Chabrową przy SP16. 

5. [298] – 2010-10-04 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zagospodarowania przystanku ZKM 
Cisowa – granica miasta. 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


