
L.p.
DATA 

ZAWARCIA 
POROZUMIENIA

PRZEDMIOT POROZUMIENIA UWAGI

SOO.0117
rok 2000

1/2000 21.01
Porozumienie z M.Sopot w sprawie wykonywania zadań z zakresu zatrudniania i 

przeciwdziałania bezrobociu na terenie Sopotu, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Gdyni

2/2000 21.02
Porozumienie z M.Sopot w sprawie wykonywania przez M.Gdynia zadań z zakresu 

orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni Urząd Pracy w Gdyni

3/2000 04.01 Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

4/2000 30.05 Porozumienie z M.Sopot w sprawie powołania kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni i jego zastępców 

Aneksy: 22.06.2001r.; 
04.12.2003r.; 08.06.2005r.

5/2000 20.11 Porozumienie z M.Sopot w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez uczniów klas 
II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

6/2000 21.11 Porozumienie z Gm.Sierakowice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

7/2000 22.11 Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym przez uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

8/2000 24.11 Porozumienie z Gm. Skarszewy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

9/2000 30.11 Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

A R C H I W U M
SOO.0117 - Porozumienia w sprawie prowadzenia lub przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji ogólnej

SOO.0703 - Porozumienia z ministrami i kierownikami urzędów centralnych
SOO.0704  - Porozumienia z Wojewodą i administracją rządową 

SOO.0712 - Porozumienia miasta Gdyni z innymi gminami
SOO.0713 - Porozumienia ze związkami międzygminnymi  (komunalnymi)

SOO.0117 - Porozumienia z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami



10/2000 06.12 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

11/2000 07.12 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

12/2000 07.12 Porozumienie z M.Gdańsk w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez uczniów 
klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyni

13/2000 07.12 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

14/2000 08.12 Porozumienie z Gm. Stara Kiszewa w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

15/2000 13.12 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

16/2000 21.12 Porozumienie z Powiatem Lębork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym przez 
uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

17/2000 12.12 Porozumienie z Powiatem Nowy Dwór Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym przez uczniów klas II i III oddziałów wielozawodowych w WODZ w Gdyn

rok 2001

1/2001 09.03
Porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazania 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul.Witomińskiej 19, wraz z 
dokumentacją

 

1a/2001 20.02
Porozumienie z M.Sopot w sprawie wykonywania przez M.Gdynia zadań z zakresu 

orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni Urząd Pracy w Gdyni

2/2001 15.11 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Wejherowskiego 

3/2001 15.11
Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 

kursowym w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu 
Starogardzkiego 

4/2001 15.11 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Malborskiego 

5/2001 26.11 Porozumienie z Gminą Skarszewy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Skarszewy  



6/2001 14.11 Porozumienie z Gminą M. Słupsk w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy M. Słupsk   

7/2001 09.11 Porozumienie z Gminą Stara Kiszewa w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Stara Kiszewa    

8/2001 15.11 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego     

9/2001 10.12
Porozumienie z Powiatem Nowy Dwór Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu 

Nowodworskiego     

10/2001 09.11 Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Tczewskiego      

rok 2002

1/2002 09.01
Porozumienie z M.Sopot w sprawie wykonywania przez M.Gdynia zadań z zakresu 

orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni Urząd Pracy w Gdyni

 

2/2002 01.07
Porozumienie z M.Sopot w sprawie wykonywania przez M.Gdynia zadań z zakresu 

orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni Urząd Pracy w Gdyni

3/2002 10.09 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy 
społecznej: programu "Żyj normalnie - jak radzić sobie ze stresem"  

4/2002 10.07 Porozumienie z Powiatem Racibórz  w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego    

5/2002 23.09
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kościerskiego (za 
okres 01.09.2001 - 30.06.2002)

6/2002 23.09 Porozumienie z Gminą Sierakowice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Sierakowice       

7/2002 23.09 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy M. Sopot        



8/2002 23.10 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego         

9/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kościerskiego (w 

okresie 01.09.2002 - 31.12.2002)          

10/2002 23.10 Porozumienie z Powiatem Kwidzyn w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kwidzyńskiego    

11/2002 23.10 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Malborskiego    

12/2002 23.10 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy M. Sopot          

13/2002 23.10 Porozumienie z Gminą Sierakowice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Sierakowice      

14/2002 23.10 Porozumienie z Gminą Skarszewy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Skarszewy         

15/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Człuchów w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Człuchowskiego 
(w okresie 01.09.2002 - 31.12.2002)         

16/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Człuchów w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Człuchowskiego 
(w okresie 01.09.2001 - 30.06.2002)         

17/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Chojnice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Chojnickiego (w 
okresie 01.09.2001 - 30.06.2002)         

18/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Chojnice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Chojnickiego (w 
okresie 01.09.2002 - 31.12.2002)         

19/2002 23.10 Porozumienie z Gminą M. Słupsk w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy M. Słupsk           

20/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 

kursowym w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu 
Starogardzkiego           



21/2002 23.09
Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Tczewskiego (w okresie 

01.01.2002 - 30.06.2002)         

22/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Tczewskiego (w okresie 

01.09.2002 - 31.12.2002)         

23/2002 23.10
Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 

Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Puckiego (w okresie 
01.09.2002 - 31.12.2002)               

24/2002 29.11 Porozumienie z Powiatem Sztum w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Sztumskiego           

25/2002 28.11
Porozumienie z Powiatem Puckim w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 

w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Puckiego (w okresie 
01.09.2001 - 30.06.2002)         

 

26/2002 27.12 Porozumienie z Powiatem Człuchów w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Człuchowskiego  

27/2002 27.12
Porozumienie z Gminą Sierakowice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Sierakowice (w 
okresie 01.01.2003 - 30.06.2005)     

28/2002 27.12 Porozumienie z Gminą Chojnice w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 
Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Chojnice      

29/2002 27.12
Porozumienie z Powiatem Nowy Dwór Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu 

Nowodworskiego   

30/2002 27.12 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Malborskiego 

31/2002 27.12
Porozumienie z Powiatem Starogard Gdański w sprawie podjęcia nauki w systemie 

kursowym w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu 
Starogardzkiego           



32/2002 27.12 Porozumienie z Gminą Stara Kiszewa w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Stara Kiszewa    

33/2002 27.12 Porozumienie z Gminą Słupsk w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 
Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Słupsk     

rok 2003

1/2003 31.01
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kościerskiego (w 

okresie 01.01.2003 - 30.06.2003)          
 

2/2003 06.02
Porozumienie z Powiatem Lębork w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Lęborskiego (w okresie 

01.01.2003 - 30.06.2005)          
 

3/2003 20.03
Porozumienie z Powiatem Sztum w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Sztumskiego (w okresie 

01.01.2003 - 30.06.2003 i 01.09.2003 - 31.12.2003)          
 

4/2004 02.04
Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 

w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego (w okresie 
01.01.2003 - 30.06.2005)     

5/2003 30.04
Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 

Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Puckiego (w okresie 
01.01.2003 - 30.06.2003)      

6/2003 04.07 Porozumienie z Powiat Wejherowo w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Wejherowskiego   

7/2003 03.04
Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Tczewskiego (w okresie 

01.01.2003 - 30.06.2003)        

8.2003 28.05
Porozumienie z Powiatem Kwidzyn w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kwidzyńskiego (w 
okresie od stycznia do czerwca 2003)        

9/2003 03.04
Porozumienie z Gminą Skarszewy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 

w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Skarszewy (w okresie 
01.01.2003 - 30.06.2003) 

10/2003 15.04 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Bytowskiego        



11/2003 15.10
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kościerskiego (w 

okresie 01.09.2003 - 30.06.2004)          

12/2003 15.10
Porozumienie z Powiatem Tczew w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 
w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Tczewskiego (w okresie 

01.09.2003 - 31.12.2003)         

13/2002  01.12
Porozumienie z Powiatem Kwidzyn w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 

WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Kwidzyńskiego (w 
okresie 01.09.2003 - 30.06.2004)        

14/2003 15.12
Porozumienie z M.Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w 

warsztatach Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum Budowlanego w Gdyni
(w okresie 01.09.2003 - 25.06.2004)

15/2003 15.10
Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 

Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Puckiego (w okresie 
01.09.2003 - 30.06.2004)      

16/2003 10.12 Porozumienie z Powiatem Iława w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 
Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Iława      

17/2003 16.12 Porozumienie z M.Sopot w sprawie objęcia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni mieszkańców Sopotu Aneks z dnia 21.01.2005

18/2003 10.12 Porozumienie z Powiatem Nowy Tomyśl w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Nowy Tomyśl    

19/2003 15.10
Porozumienie z Gminą Skarszewy w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ 

w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Skarszewy (w okresie 
01.09.2003 - 30.06.2004)      

20/2003 10.12 Porozumienie z Powiatem Piekary Śląskie w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym 
w WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu Piekary Śląskie 

21/2003 10.12 Porozumienie z Powiatem/Gminą Płock w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu/Gminy Płock     

22/2003 10.12 Porozumienie z Powiatem/Gminą Poznań w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w 
WODZ w Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Powiatu/Gminy Poznań   

rok 2004



1/2004 05.01 Porozumienie z Gminą Słupsk w sprawie podjęcia nauki w systemie kursowym w WODZ w 
Gdyni przez uczniów kierowanych ze szkół zawodowych Gminy Słupsk      

2/2004 02.01 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli 
niepublicznych na terenie Gm. Szemud, będących mieszkańcami Gdyni  

3/2004 10.12.2003 Porozumienie ze Starostwem Bydgoszcz w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu 
w systemie kursowym w WODZ w Gdyni  

4/2004 05.04 Porozumienie ze Starostwem Tczew w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w WODZ w Gdyni

5.2004 16.02 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie prowadzenia obsługi mieszkańców Sopotu przez 
PUP w Gdyni w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia

  Brak pozycji w rejestrze o numerze SOO.XI.0117/6/04; w miejsce poz. 6 wpięta kserokopia 
porozumienia j.w. (5/2004) zarejestrowana również pod nr SOO.IV.0712/6/04

7/2004 17.09 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni

8/2004 28.12
Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w 

warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum 
Budowlanego w Gdyni

9/2004 29.12 Porozumienie z Powiatem Kwidzyn w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni

rok 2005

1/2005 18.04 Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni  

2/2005 24.08 Porozumienie z Gminą Słupsk w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie 
kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni



3/2005 29.09 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni

4/2005 07.11 Porozumienie z Gminą Sierakowice w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni

5/2005 06.12.2004
Umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego nr Z/2.22/II/WUP/9/U/1/04 o 

dofinansowanie Projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół 
ponadgimnazjalnych"

Aneksy: nr 1 z dnia 
21.03.2005, nr 23.06.2005

rok 2006

1/2006 16.01 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni (w okresie 16.01.2006 - 30.06.2006)  

2/2006 17.01 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie właściwości dokonywania czynności z zakresu 
prawa pracy w stosunku do Dyrektora PUP

3/2006 16.01 Porozumienie z Gminą Sierakowice w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni

4/2006 20.02 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni (w okresie 20.02.2006 - 30.06.2006)

5/2006 21.09 Porozumienie z Powiatem Malbork w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni (w okresie 21.09.2006 - 31.12.2006)

6/2006 21.09 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w 
systemie kursowym w ZSBO-WODZ w Gdyni (w okresie 21.09.2006 - 31.12.2006)

7/2006  25.05
Porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie umieszczenia dziecka - Katarzyny 
Sztandera w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego 

utrzymania 

8/2006 31.05 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka - Patrycji Mazur w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego utrzymania Aneks z dnia 20.12.2007



9/2006 11.04 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka - Sylwia Rzyska w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej Aneks z dnia 24.07.2007

10/2006 27.06
Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka - Dagmary 
Żywolewskiej w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego 

utrzymania 

11/2006 05.09 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Krystian Liakhowich w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

12/2006 12.09 Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie umieszczenia dziecka - Joanna Kowalczyk w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

13/2006 22.12.2005 Porozumienie z Powiatem Myślenice w sprawie umieszczenia dziecka - Aneta Mleczko w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

14/2006 26.01
Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Bartłomiej Perdeus 

w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie 
zastępczej 

15/2006 08.02 Porozumienie z Powiatem Złotów w sprawie umieszczenia dziecka - Karoliny Szymkiewicz w
placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego utrzymania 

16/2006 09.02
Porozumienie z Miastem Gliwice w sprawie umieszczenia dzieci - Adrian Bartosiak i Marcin 

Bartosiak w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej 
rodzinie zastępczej 

Aneks nr 1 z dnia 
07.07.2006 (zarejstrowany 

SOO.XI.0117/34/06)

17/2006 05.04
Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała w sprawie umieszczenia dziecka - Anny 
Czajkowskiej-Mróz w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków 

miesięcznego utrzymania 

18/2006 21.12.2005 Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie umieszczenia dziecka - Rafała Klebba w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej 

19/2006 12.12.2005 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka - Anna Piątek w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie  



20/2006 28.11.2005 Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dziecka - Robert Majchrzak w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

21/2006 15.09.2005 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Marta Łysek w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

22/2006 30.09.2005 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Arkadiusz Małowiecki w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

23/2006 30.09.2005 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Bartosz Małowiecki w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

24/2006 22.11.2005 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Dawid Szyperski w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

25/2006 21.12.2005
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie umieszczenia dziecka - Ewelina 

Rakowska w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej 
rodzinie zastępczej  

26/2006 08.08.2005
Porozumienie z Powiatem Gorzów Wlkp. w sprawie umieszczenia dziecka - Krzysztof 

Dziedzic w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie
zastępczej  

27/2006 26.10.2005 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Daria Nastały w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

28/2006 23.03
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie umieszczenia dzieci - Magdalena 
Jeschke i Julia Jeschke w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie 

przysługującej rodzinie zastępczej  

29/2006 03.02
Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Dagmara 

Żywolewska w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego 
utrzymania 

30/2006 02.02 Porozumienie z Powiatem Białogard w sprawie umieszczenia dziecka - Jacek Kamiński w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego utrzymania 



31/2006 01.03 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka - Katarzyna Jasińska w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

32/2006 24.01
Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 22.02.2005 zawartego z Powiatem Chodzież w sprawie 
umieszczenia dziecka - Bartosza Piwowarskiego w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków 

w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej  

Aneks nr 2 z dnia 
30.01.2007

33/2006 28.03
Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 23.06.2004 zawartego z Powiatem Gdańskim z siedzibą 

w Pruszczu Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka - Moniki Szukiełowicz w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej  

34/2006 07.07
Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 09.02.2006 (SOO.XI.0117/16/06) zawartego z Miastem 
Gliwice w sprawie umieszczenia dzieci - Adriana Bartosiak i Marcina Bartosiak w rodzinie 

zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej  

35/2006 29.08 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie umieszczenia dziecka - Aleksandra Szarek w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

36/2006 06.11
Porozumienie z Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w sprawie 

umieszczenia dziecka - Moniki Roda w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej 
kwocie przysługującej rodzinie zastępczej  

Aneks z dnia 13.11.2007

37/2006 18.12 Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie umieszczenia dziecka - Anny Tokarskiej w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego utrzymania 

38/2006 09.12.2005 Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 24.06.2005 zawartego z Powiatem Człuchów w sprawie 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie   

Aneks nr 2 z dnia 
20.10.2006

39/2006 05.12 Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 12.08.2005 zawartego z Powiatem Kwidzyn w sprawie 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie   

40/2006 24.07.2007 Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 04.05.2005 zawartego z Miastem Gdańsk w sprawie 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie   

SOO.0703
rok 2000



1/2000 19.06
Porozumienie związane z uzyskaniem dotacji na restrukturyzację zatrudnienia - Minister 

Zdrowia powierza Miastu Gdynia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Przychodnia Lekarska "Wzgórze Św.Maksymiliana"

SOO.0704
rok 2000

1/2000 20.03 Porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji 
rządowej do wykonania organom m.Gdyni (utrzymania grobów i cmentarzy wojennych)

2/2000 05.10 Porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji 
rządowej do wykonania organom m.Gdyni (konserwator zabytków)

zmienione Porozumieniem 
nr SOO.XI-0704/1/03 z dnia 

24.02.2003
  rok 2002

1/2002 05.03 Porozumienie w sprawie zasad współpracy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz Straży 
Miejskiej w Gdyni

  rok 2003
1/2003 24.02 Zmiana Porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim w dniu 05.10.2000r.

  rok 2004

1/2004 12.12.2003 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Gdynia

2/2004 21.06
Porozumienie nr 5/2004 z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej w ramach programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną": Program 
reorganizacji Ogniska Wychowawczego Kazimierza Lisieckiego im. "Dziadka"

3/2004 21.06

Porozumienie nr 6/2004 z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej w ramach programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną": Program pomocy 
w orientacji zawodowej wychowankom Domu dziecka - "Świadomy wybór - dobra praca" oraz 

Program opieki profilaktycznej dla rodzin zagrożonych patologią społeczną

4/2004 09.07 Porozumienie wstępne ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie 
przejęcia przez Gminę Gdynia Przedszkola Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul.Krasickiego 4

5/2004 27.12
Porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia 

zasad współpracy w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta

rok 2005



1/2005 27.05
Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na prace 
renowacyjne kwatery żołnierzy polskich i ofiar terroru

rok 2006

1/2006 26.06 Porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań 
dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

2/2006 25.05
Porozumienie z Samorządem Woj.Pomorskiego w spr. udzielenia przez Gminę pomocy 

finansowej Województwu z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w 
Gdyni

SOO.0712
rok 2001

1/94/2001 27.10.1994 Porozumienie z Gminą M.Sopot w spr. prowadzenia i finansowania spraw związanych z 
eksploatacją granicznego dla obu gmin Potoku Swelina, zawarte na czas określony

porozumienie nie było 
wcześniej rejestrowane

2/2001 10.05 Porozumienie z Gminą M.Redy w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Redy przez 
Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2001

3/2001 23.05 Porozumienie z Gminą M.Rumi w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Rumi przez 
Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2001

4/2001 27.07 Porozumienie z Gminą M.Sopot w spr. prowadzenia i finansowania spraw związanych z 
eksploatacją granicznego dla obu gmin Potoku Swelina, zawarte na czas nieokreślony

5/2001 28.11 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie udziału środków budżetowych Gm.Kosakowo 
na wyposażenie w sprzęt Państwowej Straży Pożarnej w Gdyn  

6/2001 06.12 Porozumienie z Gminą M.Rumi w spr. współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul.Krasickiego 28

7/2001 05.12 Porozumienie z Gminą M.Redy w spr. współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul.Krasickiego 28

8/2001 31.12 Porozumienie z Gminą Szemud w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu 
Gm.Szemud przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni 0d dnia 01.01.2002  

9/2001 31.12 Porozumienie z Gminą Jastarnia w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu 
Gm.Jastarnia przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2002

10/2001 31.12 Porozumienie z Gminą M.Redy w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Redy przez 
Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2002

11/2001 31.12 Porozumienie z Gminą M.Rumi w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Rumi przez 
Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2002



12/2001 31.12 Porozumienie z Gminą Luzino w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Gminy 
Luzino przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2002

13/2001 31.12 Porozumienie z Zarządem Miasta Hel w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Helu 
przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni od dnia 01.01.2002

  rok 2002

1/2002 12.02 Porozumienie z Gminą Kosakowo w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Gminy 
Kosakowo przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni  

 2/2002 16.04
Umowa z Gminami: Miasta Helu, Miasta Jastarni, Miasta Puck, Miasta Władysławowa, 

Kosakowa i Pucka dot. Projektu "Rozbudowy infrastruktury turystycznej w pierścieniu Zatoki 
Gdańskiej"

3/94/2002 01.01.1994 Umowa pomiędzy Zarządem Miasta Gdyni i Zarządem Miasta Sopot w sprawie udziału 
Gminy Miasta Sopotu w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień w Gdyn

4/2002  Porozumienie z Gminami: Miasta Rumi i Miasta Redy w sprawowaniu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami brak w rejestrze

5/2002 09.10 Porozumienie z Gminą Kosakowo w spr. udziału środków budżetowych Gm.Kosakowo na 
wyposażenie w sprzęt Państwowej Straży Pożarnej w Gdyn

rok 2003

1/2003 31.03
Umowa z Gminą Kosakowo w spr. współdziałania w celu wykonania opracowania pt. "Zasady 

obsługi komunikacyjnej terenu w rejonie ul.Płk.Dąbka - obszaru leżącego na styku gmin 
Kosakowo i Gdynia"

2/2003 31.12.2002
Porozumienie z Gminą M.Redy w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Redy przez 

Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gm.M.Redy w kosztach działania Izby 
Wytrzeźwień w Gdyni

3/2003 31.12.2002
Porozumienie z Gminą Hel w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu miasta Hel przez 

Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gminy Hel w kosztach działania Izby 
Wytrzeźwień w Gdyni

 

4/2003 31.12.2002
Porozumienie z Gminą Luzino w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu gminy Luzino
przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gminy Luzino w kosztach działania Izby

Wytrzeźwień w Gdyni

5/2003 03.02
Porozumienie z Gminą M.Rumi w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Rumi przez 

Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gm.M.Rumi w kosztach działania Izby 
Wytrzeźwień w Gdyni

6/2003 10.02
Porozumienie z Gminą Wejherowo w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu gminy 

Wejherowo przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gm.Wejherowo w kosztach
działania Izby Wytrzeźwień w Gdyn



7/2003 12.02
Porozumienie z Gminą Kosakowo w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu gminy 

Kosakowo przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gm.Kosakowo w kosztach 
działania Izby Wytrzeźwień w Gdyn

8/2003 21.02
Porozumienie z Miastem Puck w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu miasta Pucka
przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Miasta Puck w kosztach działania Izby 

Wytrzeźwień w Gdyni

9/2003 07.03
Porozumienie z Miastem Jastarnia w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu miasta 
Jastarni przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Miasta Jastarnia w kosztach 

działania Izby Wytrzeźwień w Gdyn

10/2003 10.03
Porozumienie z Gminą Szemud w spr. przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu gminy 

Szemud przez Izbę Wytrzeźwień w Gdyni oraz partycypowania Gminy Szemud w kosztach 
działania Izby Wytrzeźwień w Gdyn

 11/2003 01.09 Porozumienie z Gminą Kosakowo dot. współpracy w ramach działania Gdyńskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli

12/2003 23.12 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gdyni

rok 2004

1/2004 09.02
Porozumienie z Gminą Wejherowo w spr. podjęcia działań w celu wspólnej organizacji i 

wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
gminy Wejherowo

2/2004 09.02
Porozumienie z Gminą Kosakowo w spr. podjęcia działań w celu wspólnej organizacji i 

wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
gminy Kosakowo

3/2004 02.01
Porozumienie z Gminą Miastem Rumia w spr. podjęcia działań w celu wspólnej organizacji i 
wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 

gminy Rumia

4/2004 09.02
Porozumienie z Gminą Żukowo w spr. podjęcia działań w celu wspólnej organizacji i 

wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
gminy Żukowo

5/2004 09.02
Porozumienie z Gminą Miastem Reda w spr. podjęcia działań w celu wspólnej organizacji i 
wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 

gminy Reda
 

 16.02 Porozumienie z Miastem Sopot w sprawie obsługi mieszkańców Sopotu przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Gdyni  (porozumienie zarejestrowane w innym rejestrze - 0117)

zarejestrowane w innym 
rejestrze pod numerem 

SOO.XI-0117/5/04



7/2004 10.03 Porozumienie z Gminą Rumia w spr. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm.Rumia w 
przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyni

8/2004 10.03 Porozumienie z Miastem Sopot w spr. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm.Sopot w 
przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyn

9/2004 09.04 Porozumienie z Miastem Sopot w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze gminy Sopot

10/2004 09.04 Porozumienie z Gminą Miastem Wejherowo w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Wejherowo

11/2004 10.03 Porozumienie z Gminą Kosakowo w spr. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm.Kosakowo w 
przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyni

12/2004 11.05 Porozumienie z Miastem Gdańsk w spr realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gm.Gdańsk

13/2004 07.06
Porozumienie z Miastem Gdańsk w spr.refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 

Gm.M.Gdańsk publicznemu i niepublicznemu przedszkolu na terenie Gdańska na uczniów 
będących mieszkańcami Gdyni 

 

14/2004 31.03 Porozumienie z Gminą Sopot w spr. zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Sopot 
niepublicznym  przedszkolom Miasta Sopotu, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni

15/2004 30.11 Porozumienie z Gminą M.Rumi  w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadań 
własnych gminy dot. opieki na bezdomnymi zwierzętami

Aneks nr 1 z dnia 
27.04.2005; aneks nr 2 z 

dnia 05.09.2005 i aneks nr 3 
z dnia 14.02.2006

16/2004 30.12 Porozumienie z Gminą M. Pruszcz Gdański w spr. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom, na dzieci będące mieszkańcami Gdyni

17/2004 02.01 Porozumienie z Gminą M. Rumi w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gminy Rumia

18/2004 09.04 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gminy Sopot

19/2004 09.04 Porozumienie z Gminą M. Wejherowo w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Wejherowo

20/2004 11.05 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gdańsk  

21/2004 09.02 Porozumienie z Gminą Wejherowo w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wejherowo



22/2004 09.02 Porozumienie z Gminą M. Reda w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gminy Reda  

23/2004 09.02 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kosakowo

24/2004 09.02 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gminy Żukowo

rok 2005

1/2005 31.01 Porozumienie z Gminą Szemud w spr. refundacji kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Szemud na uczniów będących mieszkańcami Gdyni

2/2005 14.01 Porozumienie z Gminą Szemud w spr. współpracy gmin dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci z 
Gminy Szemud w przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyni

3/2005 18.02 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Sopot niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gdyni

4/2005 28.02 Porozumienie w Gminą M. Wejherowo dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy M. Gdyni 
w przedszkolach niepublicznych w Wejherowie

5/2005 14.01 Porozumienie z Gminą M. Rumi w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Rumia w 
przedszkolach niepublicznych w Gdyni

6/2005 23.02 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Sopot w 
przedszkolach niepublicznych w Gdyni

7/2005 28.02 Porozumienie z Gmina Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy 
Kosakowo w przedszkolach niepublicznych w Gdyni

8/2005 10.03 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Gdańsk 
w przedszkolach niepublicznych w Gdyni

9/2005 22.03 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji, udzielonej przez 
Gminę Gdańsk przedszkolom niepublicznym na uczniów będących mieszkańcami Gdyni

10/2005 17.05 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę 
Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gdyni

11/2005 brak Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w spr. przyjęcia przez Gdynię do wykonania zadania 
publicznego w ramach lokalnego transportu zbiorowego

12/2005 28.12 Porozumienie z Gminą M. Rumi w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Rumię 
na dziecko będące mieszkańcem Gdyni

rok 2006



1/2006 26.01 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez 
Gdańsk przedszkolom niepublicznym na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni

2/2006 28.09.2005
Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w 

warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum 
Budowlanego w Gdyni

3/2006 03.01 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę 
Szemud na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Gdyni

Aneks nr 1 z dnia 
06.10.2006

4/2006 10.01 Porozumienie z Gminą Żukowo w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez 
Gm.Żukowo niepublicznym przedszkolom na uczniów, będących mieszkańcami Gdyni

5/2006 15.02 Porozumienie z Gminą Kosakowo w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gm. Kosakowo 
w przedszkolach niepublicznych w Gdyni

6/2006 15.02 Porozumienie z Gminą M. Rumi w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Rumia w 
przedszkolach niepublicznych w Gdyni

6A/2006 15.02 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Szemud w 
przedszkolach niepublicznych w Gdyni

7/2006 15.02 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy M. 
Gdańska w przedszkolach niepublicznych w Gdyni

8/2006 15.02 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy M. Sopot 
w przedszkolach niepublicznych w Gdyni

9/2006 14.04 Umowa z Miastem Gdańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
wsparcie mieszkańca Gdyni, poszkodowanego w wyniku katastrofy budowlanej w Katowicach

10/2006 30.05 Porozumienie z Gminą M. Sopot w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznym 
przedszkolom na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni

11/2006 31.05 Porozumienie z Gminą M. Hel w sprawie realizacji zadań lokalnego transportu zbiorowego na 
liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego)

12/2006 07.06 Porozumienie z Gminą M. Jastarnia w sprawie realizacji zadań lokalnego transportu 
zbiorowego na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego)

13/2006 22.06 Porozumienie z Gminą Szemud w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego

14/2006 07.07 Porozumienie z Gminą M. Gdańsk oraz Gminą M. Sopot w sprawie przygotowania 
wspólnego przedsięwzięcia (wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem)

15/2006 05.07 Umowa z Miastem Gdańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej na odbudowę 
zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku



16/2006 31.10 Porozumienie z Gminą M. Reda w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom 
niepublicznym na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni

17/2006 25.10 Porozumienie z Gminą M. Rumi w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom 
niepublicznym na dzieci, będące mieszkańcami Gdyni

18/2006 15.11
Porozumienie z Gminą M. Gdańsk oraz Gminą M. Sopot w sprawie przygotowania i realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia (projekt pn "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji 
Trójmiejskiej w latach 2007-2013")

 

19/2006 26.12

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/1-2/232/2006 na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: "Program 
ograniczenia ruchu samochodowego na drogach na Półwysep Helski w miesiącach letnich w 

celu ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego poprzez organizację 
przewozów drogą morską"

 

SOO.0713
rok 2000

1/2000 28.06 Porozumienie z Zarządem Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w sprawie 
wspólnej realizacji projektu pn. "Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej"  

rok 2001

01/2001 28.09
Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy: "PEWIK", Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i

Chylonki", Gmina Rumia, Gmina Reda oraz Gmina Wejherowo w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

 

rok 2002

1/2002 28.06
Porozumienie z Komunalnym Związkiem "Dolina Redy i Chylonki" w sprawie 

przystąpienia do programu "Ochrona Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 110".

 

rok 2006

1/2006 10.04

Umowa nr U/35/V/2006 z Komunalnym Związkiem Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w 
sprawie powierzenia przez Gminę Gdynia wykonania usługi stworzenia i prowadzenia 

ewidencji umów: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

SOO.0717
lata 1990 - 1999

1. 18.09.1990
Porozumienie z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni w sprawie prowadzenia przez 

organy miasta Gdyni niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do 
właściwości kierownika UR w Gdyni



2. 29.07.1992 Porozumienie z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni zmieniające porozumienie z 
dnia 18.09.1990r.

3. 14.01.1993 Porozumienie z Wojewodą Gdańskim oraz Zarządem Gm. Kosakowo w sprawie 
wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dot. ochrony zdrowia

4. 24.06.1993 Porozumienie z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni zmieniające porozumienie z 
dnia 18.09.1990r.

5. 13.07.1993
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu adm. 

rządowej ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie 
miasta

6. 31.08.1993 Zarządzenie PMG nr 16/93 w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Pilotażowego 
Reformy Administracji Publicznej

7. 30.11.1993 Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z dnia 13.07.1993

8. 11.12.1993 Porozumienie z Wojewodą Gdańskim w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji
z zakresu administracji rządowej do wykonania organom gminy Gdynia

9. 23.12.1993

Obwieszczenie kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej w Gdyni w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porozumienia z dnia 18.09.1990r. w sprawie 

prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu adm. rządowej, należących do 
właściwości kierownika UR w Gdyni

10. 30.12.1993
Porozumienie z Zarządem Gminy Gniewino, Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz 
Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku o współpracy na rzecz organizacji Festiwalu 

Energia Sztuki w Czymanowie

11. 01.03.1994 Umowa z Wojewodą Gdańskim w sprawie udostępnienia części zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego do dyspozycji gminy (stosownie do porozumienia z dnia 11.12.1993)

12. 04.05.1994 Porozumienie z Wojewodą Gdańskim zmieniające porozumienie z dnia 11.12.1993

13. 20.07.1994
Porozumienie z Wojewodą Gdańskim w sprawie prowadzenia przez organy Gminy Gdynia 

niektórych spraw z zakresu admin. rządowej, należących do właściwości Wojewody 
Gdańskiego

14. 30.12.1994 Porozumienie z Wojewodą Gdańskim w sprawie zmiany zakresu zadań i kompetencji z 
dziedziny admin. rządowej, przejętych przez organy gminy Gdynia 

15. 02.01.1995 Porozumienie z Wojewodą Gdańskim zmieniające porozumienie z dnia 11.12.1993  



16. 25.01.1995 Porozumienie z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni zmieniające porozumienie z 
dnia 18.09.1990r.

17. 25.05.1995
Porozumienie z Wojewodą Gdańskim, Gminą M. Gdańsk, Gminą M. Sopot oraz 
Zarządem Okręgowym PCK w Gdańsku w sprawie pomocy Grupie Ratownictwa 

Specjalnego PCK w Sopocie

18. 01.06.1995 Porozumienie z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gdyni zmieniające porozumienie z 
dnia 18.09.1990r.  

19. 02.08.1991 Porozumienie pomiędzy Wojewodą Gdańskim a Przedsiębiorstwem Dróg i Zieleni w 
sprawie przekazania spraw z zakresu utrzymania dróg miejskich

20. 21.02.1998 Porozumienie z Wyższą Szkołą Morską w Gdyni w sprawie współpracy dla rozwoju funkcji 
turystycznych miasta

rok 1999

1/99 01.06 Porozumienie zawarte pomiędzy prezydentami miast Gdańska, Gdyni i Sopotu w sprawie 
współdziałania na rzecz rozwoju aglomeracji gdańskiej i regionu pomorskiego  

2/99 30.06 Porozumienie z PM Gdańska w sprawie objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdańsku terenu Miasta Gdyni

3/99 22.09 Porozumienie z Zarządem M. Sopot w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów dla mieszkańców Sopotu i Gdyni

4/99 30.09
Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne dla dzieci z placówek oświatowych i środków na stypendia socjalne dla uczniów 
pochodzących z rodzin najuboższych

5/99 30.09 Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie przekazywania dotacji na stypendia 
socjalne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych  

6/99 27.12
Porozumienie z Gminą M. Sopot oraz Przeds. Budowlanym "INPRO" w sprawie zgody na 

sprzedaż przez Sopot wody na teren Gminy M. Gdyni, na rzecz mieszkańców osiedla "Nad 
Potokiem", przy ul.Bernadowskiej 3

7/99 30.06
Porozumienie z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w 

zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 



rok 2000

1/2000 01.10
Porozumienie z Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Gdańsku w sprawie realizacji 

wychowania, zatrudnienia i kształcenia młodzieży w wieku 15-18 lat zaniedbanej 
wychowawczo

 

2/2000 19.11 Porozumienie z Zespołem Szkół w Prabutach w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym przez uczniów klas II i III w WODZ

3/2000 19.11 Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kwidzynie w sprawie podjęcia nauki 
w systemie kursowym przez uczniów klas II w WODZ

4/2000 30.11 Porozumienie z Zespołem Szkół w Prabutach w sprawie podjęcia nauki w systemie 
kursowym przez uczniów klas II i III w WODZ

5/2000 30.11 Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kwidzynie w sprawie podjęcia nauki 
w systemie kursowym przez uczniów klas II i III w WODZ

6/2000 12.10
Porozumienie o współdziałaniu Straży Miejskiej w Gdyni ze Strażą Leśną Nadleśnictwa 

Gdańsk w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Lasów Państwowych, 
położonych w granicach administracyjnych m. Gdyni

7/2000 24.10
Porozumienie o współdziałaniu Straży Miejskiej w Gdyni ze Strażą Graniczną w 

Gdańsku w celu zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji zadań w ochronie granicy 
państwowej 

rok 2001
1/2001 05.03 Porozumienie z Wyższą Szkołą Morską w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

2/2001 18.04 Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie przyznania środków 
finansowych na badania prewencyjne

3/2001 14.05 Porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych  

4/2001 29.05 Porozumienie z Zarządem Wojewódzkiego Związku OSP w sprawie zakupu przez Gminę 
Gdynia 11 kompletów ubrań koszarowo-ćwiczebnych dla OSP w Gdyni-Wiczlinie

rok 2002

1/2002 11.07 Porozumienie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w sprawie powołania 
Lokalnej Akademii Informatycznej  

2/2002 29.04
Porozumienie z Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego w 

Warszawie w sprawie budowy i eksploatacji Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego i 
Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży "Staś" 

3/2002 25.06 Porozumienie z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej w sprawie studenckich praktyk zawodowych 



4/2002 15.07
Porozumienie z Zespołem Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni w sprawie zgody na 

zamontowanie i użytkowanie masztu antenowego oraz stacji retransmisyjnej na dachu i w 
pomieszczeniu budynku szkoły

5/2002 20.11 Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie studenckich praktyk zawodowych  

rok 2003

1/2003 18.03 Porozumienie z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych  

2/2003 03.06 Porozumienie z Politechniką Gdańską w sprawie studenckich praktyk zawodowych 

3/2003 05.09 Porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie współpracy przy 
rozbudowie ul.Janka Wiśniewskiego  

4/2003 30.12

Umowa z Teatrem Miejskim w Gdyni w sprawie ustanowienia dobrych zasad współpracy i 
efektywnego zarządzania dotacją z Funduszu Małych Projektów, Programu Phare 2001 

Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego na realizację projektu "Bałtycka 
Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego"

rok 2004

1/2004 05.01 Porozumienie z Gdańską Wyższą Szkołą Administracji w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych  

2/2004 03.06 Porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej w sprawie studenckich praktyk zawodowych

3/2004 25.06 Porozumienie z Akademią Rolniczą w Szczecinie w sprawie studenckich praktyk 
zawodowych

4/2004 26.05 Porozumienie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie 
studenckich praktyk zawodowych 

5/2004 30.12
Porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie umieszczenia dziecka - Elżbieta Perzyńska

w placówce opiekuńczo wychowawczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego 
utrzymanie 

 

rok 2005

1/2005 23.02 Uzgodnienia zakresu współdziałania Wydziału Prewencji Żandarmerii Wojskowej ze Strażą 
Miejską w Gdyni  

2/2005 22.09
Porozumienie ze Sp. z o.o. "Allcon Osiedla" w sprawie zgody na tymczasowe 

odprowadzenie do kolektora deszczowego w ul.Łużyckiej wód opadowych z budynków przy 
ul.Legionów

3/2005 22.11 Umowa z "Ekolan" S.A. w sprawie sieci kanalizacji deszczowej, wybudowanej przez "Ekolan"
S.A. na gruncie Gminy Gdynia



4/2005 05.12

Porozumienie z IV LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

5/2005 05.12

Porozumienie z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1 z dnia 
26.06.2006

6/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

7/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

8/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni  w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

9/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

10/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

11/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Usługowych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1



12/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w sprawie zasad 
i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1 z dnia 
21.06.2006

13/2005 05.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

14/2005 05.12

Porozumienie z XIV LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

15/2005 05.12

Porozumienie z XIII LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

16/2006 05.12

Porozumienie z X LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

17/2005 05.12

Porozumienie z IX LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

18/2005 05.12

Porozumienie z VII Sportowym LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

19/2005 05.12

Porozumienie z VI LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1



20/2005 05.12

Porozumienie z III LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

21/2005 05.12

Porozumienie z II LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

22/2005 05.12

Porozumienie z I Akademickim LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

23/2005 05.12

Porozumienie z V LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

Aneks nr 1

23a/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

24/2005 05.12

Porozumienie z Publicznym Klasycznym Liceum Katolickim w Gdyni w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

Aneks nr 1

24a/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

 

25/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni  w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

26/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej



27/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

28/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

29/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni  sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

30/2005 14.12.2004

Porozumienie z VII Sportowym LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

31/2005 14.12.2004

Porozumienie z VI LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

32/2005 14.12.2004

Porozumienie z V LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

33/2005 14.12.2004

Porozumienie z IV LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

34/2005 14.12.2004

Porozumienie z II LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej



35/2005 14.12.2004

Porozumienie z I Akademickim LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

36/2005 14.12.2004

Porozumienie z Publicznym Klasycznym Liceum Katolickim w Gdyni w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

37/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Usługowych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

 

38/2005 14.12.2004

Porozumienie z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

39/2005 14.12.2004

Porozumienie z XIV LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

40/2005 14.12.2004

Porozumienie z XIII LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

41/2005 14.12.2004

Porozumienie z X LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

42/2005 14.12.2004

Porozumienie z IX LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

43/2005 24.02
Umowa z Powiatem Chełmińskim w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania 
środków finansowych za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie 

chełmińskim



44/2005 22.03 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Robert Stando w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

45/2005 22.03 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Monika Pedynkowska w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

46/2005 23.03 Porozumienie z Powiatem Puck w sprawie umieszczenia dziecka - Małgorzata Banaszek w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego utrzymania 

47/2005 04.04
Porozumienie z Powiatem Stargard Gdański w sprawie umieszczenia dziecka - Arkadiusz 

Bełczacki w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków miesięcznego 
utrzymania 

Aneks nr 1 z dnia 
20.06.2005

48/2005 19.04 Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie umieszczenia dziecka - Jakub Giża w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

49/2005 28.04 Porozumienie z Powiatem Wejherowo w sprawie umieszczenia dziecka - Marta Kustusz w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej  

50/2005 04.05
Porozumienie z Miastem Gdańsk w sprawie umieszczenia dzieci - Patrycja Formela i Kornel 
Formela w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie

zastępczej  

51/2005 04.05 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie umieszczenia dziecka - Małgorzata Płotka w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

52/2005  22.04
Porozumienie z Powiatem Kościerzyna w sprawie umieszczenia dziecka - Sebastian 

Klaszewski w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej 
rodzinie zastępczej  

53/2005 02.06
Porozumienie z Powiatem Sztum w sprawie umieszczenia dzieci - Adam Kozierski i 

Wojciech Kozierski w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie 
przysługującej rodzinie zastępczej  

54/2005 12.08 Porozumienie z Powiatem Kwidzyn w sprawie umieszczenia dziecka - Mateusz Łomnicki w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie   

55/2005 30.06 Porozumienie z Powiatem Koszalin w sprawie umieszczenia dziecka - Ewa Koniszewska w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej



56/2005 21.06 Porozumienie z Powiatem Kartuzy w sprawie umieszczenia dziecka - Kamila Pac w rodzinie 
zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie   

57/2005 14.07 Porozumienie z Powiatem Bytów w sprawie umieszczenia dziecka - Tomasz Urban w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie przysługującej rodzinie zastępczej

58/2005 24.06 Porozumienie z Powiatem Człuchów w sprawie umieszczenia dziecka - Daria Konopka w 
rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie   

59/2005 06.09
Aneks nr 1 do porozumienia o współpracy w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza 

Bałtyckiego poprzez rozwój gospodarki wodnej - I etap" zawartego pomiędzy: Gdynią, 
Kłajpedą, Kosakowem, Redą, Rumią i Wejherowem

rok 2006

1/2006 17.01 Umowa z Radiem Eska-Nord o przekazanie praw autorskich do projektu rzeźbiarskiego 
statuetki-nagrody "Morświn"  

2/2006 07.02 Umowa o współpracy z Telekomunikacją Polską dot. usługi "9491 informacja miejska tp"

3/2006 brak
Umowa z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie ustalenia zakresu 

obowiązków dot. przebudowy, remontów i utrzymania dróg biegnących w ciągu ulic: Polskiej, 
Wendy

4/2006 24.04
Porozumienie z Gdyńskim Stowarzyszeniem Paralotniowym "Gilde Club Gdynia" w 
sprawie przystąpienia do uczestnictwa w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym Miasta 

Gdyni
 

5/2006 23.06 Umowa z Telewizją Polską S.A. w sprawie koncertu na Skwerze Kościuszki w Gdyni  

6/2006 22.06 Umowa użyczenia z Bankiem Millennium S.A. pomieszczeń w budynku przy ul.3 Maja 25 w 
celu organizacji wystawy fotograficznej z cyklu "Galeria Bezdomna"  

7/2006 30.06
Porozumienie 116/323/2006 z Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
sprawie kwater żołnierzy Armii Sowieckiej w Gdyni-Redłowo oraz nagrobków w kwaterze ofiar

terroru i żołnierzy WP 1939r. W Gdyni-Witominie 
 

8/2006 11.09
Porozumienie z Ministerstwem Transportu, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Przewozy 

Regionalne, PKP SKM w sprawie zrealizowania projektu rewitalizacji linii kolejowych pod 
nazwą Kolei Metropolitalnej

 

9/2006 28.06

Porozumienie z Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej



10/2006 14.12.2004

Porozumienie z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

11/2006 14.12.2004

Porozumienie z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

12/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

13/2006 01.12

Porozumienie z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

 

14/2006 01.12

Porozumienie z X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

15/2006 01.12

Porozumienie z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

16/2006 01.12

Porozumienie z I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

17/2006 01.12

Porozumienie z II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

 



18/2006 01.12

Porozumienie z IV LO w Gdyni z sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

19/2006 01.12

Porozumienie z VI LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

20/2006 01.12

Porozumienie z VII Sportowym LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

21/2006 01.12

Porozumienie z IX LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

22/2006 01.12

Porozumienie z  Zespołem Szkół Mechanicznych w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

23/2006 01.12

Porozumienie z XIII LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

24/2006 01.12

Porozumienie z XIV LO w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi 
programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej

25/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w sprawie 
zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 

terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej



26/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

27/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni  w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

28/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w sprawie zasad 
i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

29/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Usługowych w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy 
w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

30/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

31/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

32/2006 01.12

Porozumienie z Technikum Transportowym w Gdyni w sprawie zasad i trybu współpracy w 
zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z terenów wiejskich i 
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

33/2006 01.12

Porozumienie z Zespołem Szkół Katolickich im.Jana Pawła II w Gdyni w sprawie zasad i 
trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

34/2006 01.12

Porozumienie z Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni w sprawie zasad i trybu 
współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzącej z 
terenów wiejskich i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej



35/2006 03.07 Umowa o praktykę zawodową ze Sp. z o.o. "Cosinus" w Łodzi, oddział w Gdyni

36/2006 10.08 Umowa o praktykę zawodową z Politechniką Gdańską, Wydział Zarządzania i Ekonomii 

37/2006 13.11 Umowa o praktykę zawodową z Akademią Marynarki Wojennej 

38/2006  05.12 Umowa o praktykę zawodową z Wyższą Szkołą Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych i Politycznych w Gdyni

38/2006 13.12
Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo  w sprawie 

skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdyni z Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie, przy ul.Św.Jacka 14


