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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 7 

15 kwietnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 15.04.11, godz. 9.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 27 stycznia: 
 

Porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 
dniu 22 grudnia 2010r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję 
RMG. 

3. Przedstawienie działalności GCOP. 
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad. 1 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  Bartosz 
Bartoszewicz, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum.  
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 grudnia br. 
przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Statutowej RMG – p.Andrzej 
Kieszek  przedstawił członkom Komisji projekty 3 
uchwał w sprawach: 

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” p. dr Marii 
Kozieleckiej – Medal Nr 43 – druk 4.12 -  

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie    – wynik 
głosowania 8/0/0, 

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” p. Ryszar-
dowi Wolińskiemu – Medal Nr 44 – druk 4 .13 - 

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie    – wynik 
głosowania 8/0/0. 

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” p. Mikoła-
jowi Ziółkowskiemu – Medal Nr 45 – druk 4.14 - 

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie    – wynik 
głosowania 8/0/0. 
Ad.3 
Przewodniczący oddał głos Kierownikowi Gdyńskiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych – p. Krzysztofowi 
Czopowi, który zaprezentował członkom Komisji zasady 
funkcjonowania GCOP, cele działalności oraz strukturę 
organizacyjną. Radnych interesował równieŜ system 
oceniania stosowany przez  Komisję Konsultacyjną w 
odniesieniu do projektów przedstawianych przez organi-
zacje starające się o uzyskanie dofinansowania. Pan 
Bartosz Bartoszewicz – jako Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Organizacji Pozarządowych dodał takŜe kilka informacji 
nt udzielania wsparcia, konsultacji, pomocy merytorycz-
nej i organizacyjnej, jakiej udziela się organizacjom 
pozarządowym. 
Ad. 4 
Radna Beata Szadziul wystąpiła z propozycją, aby Komi-
sja zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miasta z 
prośbą o zorganizowanie uroczystych spotkań dla rad 
dzielnic kończących kadencję 2006-2010. Wniosek został 
przyjęty. 
Ad.5 
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 
dzień 17 lutego 2011r. Posiedzenie w pierwszej części 
będzie poświęcone opiniowaniu  projektów uchwał na 
Sesję RMG w dniu 23 lutego 2011r., druga część spotka-
nia odbędzie się w siedzibie jednostki StraŜy PoŜarnej 
przy ul.Hutniczej. Przewodniczący ustali z Komendan-
tem SP, czy moŜliwa jest wizyta Komisji w tym terminie 
i przekaŜe informację członkom Komisji. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 15 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych 

na sesję RMG. 
3. Sprawozdanie Zarządu Komunikacji Miejskiej 

za rok 2010 – dyr. Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni prof. dr hab. Olgierd Wyszomir-
ski. 

4. Informacja na temat działalności MZKZG – Dr 
Hubert Kołodziejski. 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji 
Marcin Wołek, który na wstępie powitał zebranych i 
stwierdził prawomocność obrad. Uwag do porządku 
obrad nie wniesiono. 
Ad 2. Zaproszeni na posiedzenie Wiceprezydent Marek 
Stępa oraz Dyrektor BPP Marek Karzyński omówili 
projekty uchwał wnoszonych na sesję: 
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej 
Stoczni Gdynia. Jak poinformował pan Wiceprezydent, 
podział terenu stoczni z punktu widzenia planistów i 
urbanistów jest dosyć przypadkowy, bez zachowania 
systemu komunikacyjnego. Prezentowany plan zagospo-
darowania porządkuje układ funkcjonalny na tym terenie. 
Na straŜy zapisów planu stać będzie Specjalna Strefa 
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Ekonomiczna, która od właścicieli nieruchomości będzie 
egzekwować ich realizację lub dokonywać niezbędnych 
wykupów gruntów pod drogi. Funkcje edukacyjne zosta-
ły zabezpieczone odpowiednimi zapisami. Opinia pozy-
tywna – głosowanie: 7/0/0. 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarz-
nieńskiej i jej przedłuŜenia w kierunku południowo-
zachodnim. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-
Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskie-
go oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” i „Obwod-
nica”. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0 
- w sprawie informacji o zamiarze likwidacji linii kole-
jowej nr 746 Gdynia Główna – Gdynia Port Centralny. 
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0 
Następnie prof. Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM, 
omówił projekty uchwał w spawach zmian taryf komuni-
kacyjnych. PodwyŜki cen biletów uzasadnione są ujedno-
liceniem taryf w obrębie Związku Metropolitarnego, 
wzrostem kosztów amortyzacyjnych, paliw i energii, 
wzrostem podatku VAT, a takŜe wzrostem kosztu zakupu 
usług przewozowych. Pewną rekompensatą za podwyŜkę 
cen biletów mogą być zmiany w uprawnieniach, które 
m.in.: przyznają ulgę młodzieŜy do 24 r.Ŝ., zwolnienie z 
opłat przewoŜonego bagaŜu podręcznego, wózka, rowe-
rów, nart oraz zwierząt domowych. Rozszerzona zostaje 
oferta dla osób niepełnosprawnych (przewozy osób spoza 
Gdyni, w tym obcokrajowców). Zmniejszeniu ulegnie teŜ 
kara za przejazd ulgowy bez okazania waŜnego doku-
mentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Trwają 
prace nad wdroŜeniem moŜliwości kupowania biletu 
przez internet oraz płatności kartą za nabycie biletów 
okresowych w punktach ich sprzedaŜy. Wprowadzenie 
tych udogodnień, a takŜe szybsze reagowanie w rozma-
itych przypadkach (np.:  zniszczenie wiaty przystanko-
wej, zmiana rozkładu jazdy) uniemoŜliwiają zapisy usta-
wy o zamówieniach publicznych, nakazując kaŜdorazowo 
do stosowania czasochłonnych procedur. Po zamknięciu 
dyskusji przyjęto opinie do projektów uchwał w omó-
wionych sprawach: 
- ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 5/0/2 
- zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia przepisów 
porządkowych dla pasaŜerów korzystających z komuni-
kacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni - opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0. 
- zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 
17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i upraw-
nień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepi-
sów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego 
transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwe-
nie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego 
przez ZKM w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0. 

Ad 2. Sprawozdanie Zarządu Komunikacji Miej-
skiej za rok 2010 przedstawił dyr. ZKM w Gdyni - prof. 
dr hab. Olgierd Wyszomirski. Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni jest organizatorem komunikacji miejskiej 
(autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) w 
Gdynia, Sopocie (bez linii 117, 122, 143 i 622), Rumi 
(bez linii 9), Redazie i Wejherowie (linia J),  w niektó-
rych miejscowościach gmin: Wejherowo, Kosakowo, 

śukowo, Szemud,  Gdańsk, a takŜe w Helu (linia 520 - 
Tramwaj wodny) i Jastarni (linia 530 - Tramwaj wodny). 
Usługi poparte umowami wykonują następujący prze-
woźnicy: PKA, PKM, PKT, PKS Gdańsk, Veolia-
Transport Sp. z o.o., PKS Wejherowo Sp. z o.o., Przewo-
zy Autobusowe "Gryf" , Marian Kotecki, Warbus Sp. z 
o.o. – Warszawa, śegluga Gdańska Sp. z o.o. Przedsta-
wiając aktualną sytuację przedsiębiorstwa, prof. Wyszo-
mirski poinformował o dokonanych i planowanych zaku-
pach pojazdów przez poszczególne przedsiębiorstwa, 
wyniki badań preferencyjnych uŜytkowników komunika-
cji, a takŜe o strategii na kolejny okres funkcjonowania w 
ramach związku metropolitalnego.  

Ad 3. Dr Hubert Kołodziejski, Przewodniczący Za-
rządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej przedstawił informację na temat dzia-
łalności związku, w tym współpracy gmin – członków.  
Ad 4. Protokół z dnia  2 lutego br. został przyjęty bez 
uwag. 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 16 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

3. Informacja o działalności Strefy Płatnego Par-
kowania. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag – 7/0/0. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
dawnej Stoczni Gdynia – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

4.2 uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła 
Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuŜe-
nia w kierunku południowo-zachodnim – opi-
nia pozytywna – 8/0/0 

4.3 uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon 
Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników reten-
cyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica” – opinia 
pozytywna – 8/0/0 

4.4 informacji o zamiarze likwidacji linii kole-
jowej nr 746 Gdynia Główna – Gdynia Port 
Centralny – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.5 zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Mia-
sta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w spra-
wie ustalenia przepisów porządkowych dla pa-
saŜerów korzystających z komunikacji miej-
skiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.6 zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Mia-
sta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłat-
nych i ulgowych oraz przepisów taryfowych 
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obowiązujących na liniach regularnego trans-
portu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po 
akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej or-
ganizowanego przez ZKM w Gdyni – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

4.7 ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej – 
opinia pozytywna – 5/2/1 

4.8 wyraŜenia zgody na nabycie na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Buraczanej – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.9 wyraŜenia zgody na nabycie w formie daro-
wizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieru-
chomości zajętej pod pas drogowy ul. Kaczew-
skiej i ul. Lutyckiej – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.10 wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 89 – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

Ad. 3 
Gośćmi Komisji byli panowie Tomasz Wojaczek (dyrek-
tor SPP) i Maciej Karmoliński (ZDiZ). Omówili oni 
funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania. 
Strefa funkcjonuje od 3 sierpnia 2009 r., większość przy-
chodów to wpłaty z parkomatów. śywotność urządzeń 
obliczona jest na kilkanaście lat, i znacznie szybciej 
mogą się one „moralnie zestarzeć”. Są na bieŜąco serwi-
sowane przez jedną firmę. 
Motocykliści praktycznie nie korzystają ze strefy, więc 
de facto nie istnieje problem niemoŜliwości bezpiecznego 
umieszczenia biletu za szybą pojazdu. ZłoŜono 3 rekla-
macje; poza tym moŜna płacić SMS-em, moŜna teŜ bilet 
zabrać ze sobą. Na SMS zarejestrowanych jest ok. 4 tys. 
uŜytkowników. Najczęściej wnoszona jest opłata za 50 
gr. Płatność kartami zbliŜeniowymi technicznie jest 
moŜliwa, naleŜy jedynie wdroŜyć system. 
Bilet zakupiony w jednym parkomacie waŜny jest na całą 
strefę. Kontrolerzy nie są wynagradzani prowizyjnie. 
Wyłączenie niepełnosprawnych z wnoszenia opłat spo-
wodowałoby lawinowy wzrost ilości tychŜe; nie jest teŜ 
dobrym pomysłem zawieszanie działania strefy z powodu 
zimy. 
Jedno z następnych posiedzeń komisja postanowiła odbyć 
w EkoDolinie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 9 marca: 
 
Na posiedzeniu, na które została zaproszona pani Dyrek-
tor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w 
Gdańsku Barbara Kawińska, poruszano problemy dot. 
następujących zagadnień: 
1) Finansowanie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Mor-
skim w Gdyni (jakich  kryteriów nie spełniał Oddział 
Kardiologii, Ŝe nie uzyskał kontraktu w pierwszym kon-
kursie? Jakie są moŜliwości zwiększenia kontraktu do 
kwoty, którą szpital otrzymał w 2010 r.?); 
2) Poradnie specjalistyczne – ograniczenie dostępności 
do lekarzy specjalistów, długie terminy oczekiwania na 
wizytę, zbyt małe kontrakty np. na rehabilitację; 
3) Nierówna  dostępność do usług stomatologicznych, 
zwłaszcza w niektórych dzielnicach np. Chylonia, jakie 
były kryteria kontraktowania usług, czy jest szansa na 
zwiększenie kontraktów stomatologicznych? 

4) Problemy medycyny szkolnej, bardzo ograniczony 
czas pracy pielęgniarek w małych szkołach. 
Pani Dyrektor posiłkowała się prezentacją „Poziom 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wojewódz-
twie pomorskim”, gdzie zestawiono określone dane ze 
stycznia 2010 r., grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r. (po-
równanie budŜetów). Plan finansowy Pomorskiego Od-
działu NFZ na rok 2011 przewiduje na świadczenia 
zdrowotne dla ubezpieczonych kwotę 3.332.683 tyś. zł. 
Środki na świadczenia pochodzą z wyliczenia według 
algorytmu ustawowego. Niestety ten sposób ustalania 
wysokości środków nie jest korzystny dla naszego regio-
nu, powoduje zmniejszenie budŜetu oddziału NFZ o 1,5 
mln. zł. W tej sytuacji planowanie zakupu świadczeń 
było bardzo trudne, a niektóre wydatki zostały ograni-
czone. Pani Dyrektor omówiła poszczególne kwoty za-
planowane na świadczenia zdrowotne, udzielając dodat-
kowych wyjaśnień, omawiając napotkane trudności i 
zagroŜenia, a takŜe sukcesy.  
Następnie odpowiadała na pytania skierowane w zapro-
szeniu: 
- wyjaśniła jaki przebieg miał pierwszy konkurs, w któ-
rym Szpital PCK w Gdyni uzyskał tylko 64,265 pkt. 
(Szpital Miejski – ponad 70), wyŜszą punktację niŜ Szpi-
tal Morski uzyskał  takŜe prywatny szpital w Sopocie. W 
kolejnym konkursie pod koniec grudnia Szpital Morski 
uzyskał kontrakt na całą pozostałą kwotę, która jest jed-
nak niŜsza niŜ kwota kontraktowa z 2010 r. Na dzień 
dzisiejszy nie ma szansy na podniesienie kwoty kontrak-
tów. Dopiero w tym roku kryzys dotknie słuŜbę zdrowia. 
Bilans NFZ jest zatwierdzany w czerwcu, wtedy będzie 
moŜna zastanowić się nad ewentualnymi środkami, ale 
prawdopodobieństwo powodzenia (nowych kontraktów) 
jest nikłe. Odpowiadając na pytania dot. szpitala sopoc-
kiego (J. Miotke) pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe wyposaŜe-
nie tego szpitala, personel i oferowane ceny w konkursie 
były lepsze niŜ w Szpitalu PCK. Pani Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel, obecna na posiedzeniu, zauwaŜyła, Ŝe 
szpital sopocki nie otrzymał zgody na podnajem po-
mieszczeń, w których miał realizować kontraktowane 
usługi. W takim przypadku Wojewoda nie powinien dać 
zgody na działalność, warunkującej przystąpienie do 
konkursu. Radnych zaniepokoił takŜe mniejszy o 500 tys. 
zł. kontrakt Szpitala Morskiego, co moŜe pociągnąć za 
sobą konieczność redukcji „łóŜek” i personelu (pyt. D. 
Reszczyńska). Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe wysokość 
kontraktu wyczerpuje moŜliwości finansowe NFZ-u.  
Radni (B. KrzyŜankowski, D. Reszczyńska) zwrócili 
uwagę na specyfikę realizowanych przez gdyńskie szpita-
le świadczeń medycznych, które są nieporównywalne i 
wzajemnie się uzupełniają: w Redłowie – kardiologia 
zachowawcza, w Śródmieściu – kardiologia inwazyjna.  
Pani Dyrektor stwierdziła, Ŝe szpitale posiadające kon-
trakty, realizują oba rodzaje świadczeń. Na argumenty 
radnych o małej ilości „łóŜek” na tych oddziałach, pani 
Dyrektor stwierdziła, Ŝe w innych regionach (np. mało-
polskie) jest o wiele gorzej. Kontrakty podpisane są na 
pięć lat, ale kwoty na ich realizacje negocjowane są 
corocznie. JeŜeli w roku przyszłym będą środki, kwoty 
kontraktów będą podnoszone. Radny Bogdan KrzyŜan-
kowski podkreślił, Ŝe gmina włoŜyła wiele wysiłku w 
rozwój kardiologii w Gdyni, wspierając tworzenie unika-
towego modelu leczenia chorób serca. Ten wysiłek, w 
wyniku niezrozumiałych kryteriów konkursowych przy-
jętych przez Fundusz zostanie zniweczony. Wyliczenie 
kręgu adresatów usług w konkursach do 250 tys. stwarza 
nieprawdziwy obraz, poniewaŜ gdyńskie oddziały kardio-
logiczne obsługują takŜe gminy ościenne (w tym: Sopot), 



4 
 

więc liczba potencjalnych pacjentów jest większa. Przy-
jęte procedury powodują, Ŝe „lukratywne” świadczenia 
trafiają do prywatnych szpitali, natomiast szpitalom 
publicznym pozostają niedoszacowane, trudne w realiza-
cji kontrakty, np.: SOR-y (szpitalne oddziały ratunkowe). 
Pani Dyrektor oświadczyła, Ŝe pomorskie SOR-y są 
najdroŜsze w kraju, źle kwalifikują pacjentów, wnioski o 
zwrot kosztów za wykonanie świadczenia są źle wypeł-
nione (ok. 60%). Pani Wiceprezydent poinformowała, Ŝe 
zdecydowana większość skarg na działalność słuŜby 
zdrowia w Gdyni dotyczy właśnie SOR-u (pacjenci skar-
Ŝą się na wielogodzinne oczekiwanie na przyjęcie). Skar-
gi te przekazywane są do NFZ. Wydaje się, Ŝe to długie 
oczekiwanie wynika z niedoszacowania kontraktów. Pani 
Dyrektor stwierdziła, Ŝe tu zawodzi czynnik ludzki: 
lekarze zbyt pochopnie kierują pacjentów na SOR, a tam 
powinni trafiać chorzy w nagłych przypadkach (dowoŜe-
ni karetką). Zawodzi takŜe organizacja pracy na oddziale. 
Dyskutowano dalej o poziomie kosztów w szpitalach, 
wysłuchując porównań placówek gdyńskich i gdańskich. 
Radny Jerzy Miotke wspomniał o kardiologicznych 
programach profilaktycznych (Gdynia KARD), dzięki 
realizacji których pozyskiwano kompletne dane we 
współpracy ze szpitalami i przychodniami w Gdyni. 
Obecnie nie ma dostępu do takich danych, nie ma moŜli-
wości ich pozyskiwania. Pani Wiceprezydent wyjaśniła, 
Ŝe dane pozyskiwane są od lekarza wojewódzkiego na 
podstawie informacji zebranych z placówek. Podkreśliła 
takŜe, Ŝe tylko 60% pacjentów leczonych na onkologii w 
Gdyni to Gdynianie.  
Pani Dyrektor podała procentowy zwrot wydatków za 
świadczenia ponadlimitowe, poniesionych na róŜne 
rodzaje świadczeń, przechodząc do spraw poruszanych w 
pytaniu dot. poradni specjalistycznych. Tu pani Dyrektor 
przedstawiła tabelę zakresu świadczeń specjalistycznych 
na podstawie zawartych kontraktów. W niektórych dzie-
dzinach brakuje specjalistów (np.: diabetologia dziecię-
ca). Informacje znajdą się na nowej stronie internetowej 
NFZ (w trakcie tworzenia). Rozmawiano takŜe na temat 
rehabilitacji leczniczej, finansowaniu i kwalifikacji na 
turnusy sanatoryjne, a takŜe o ośrodkach rehabilitacyj-
nych w Gdyni, które – zdaniem pani Dyrektor – działają 
bardzo dobrze. Radny Kamil Góral poruszając sprawę 
pacjentów rehabilitacji (zbyt długie oczekiwanie na 
zabiegi co czasami moŜe spowodować  konieczność 
zmiany kwalifikacji i rozpoznania choroby), wywołał 
dyskusję na temat procedur medycznych, obowiązują-
cych lekarzy. Pani Dyrektor podkreśliła, Ŝe procedury 
mają na celu eliminowanie moŜliwości naduŜyć, ale 
będzie analizować i poprawiać to co leŜy w jej gestii. 
Rozmawiano takŜe o sposobach weryfikacji ubezpiecze-
nia zdrowotnego pacjenta, dostępie do baz danych i 
ochronie danych osobowych.  
Następnie pani Dyrektor kolejno udzielała informacji na 
temat usług stomatologicznych w Gdyni (zostało zawar-
tych 26 kontraktów) oraz medycyny szkolnej (13 kon-
traktów). Na zakończenie ponownie podkreśliła cięŜką 
sytuację słuŜby zdrowia, która dodatkowo moŜe ulec 
pogorszeniu w roku przyszłym (moŜliwość mniejszych 
wpływów do NFZ w związku z kryzysem). Kolejne 
spotkanie z panią Dyrektor zaplanowano na jesień, po 
zbilansowaniu finansów NFZ. Przewodnicząca komisji 
podziękowała pani Kawińskiej za udział w spotkaniu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 16 marca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowa-

nych na sesję 23.03.2011 r. 
5. Wolne wnioski. 
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem i stwierdze-
niem kworum Przewodnicząca Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad na wniosek Przewodniczącej został 
uzupełniony o projekty uchwał w sprawie zmiany budŜe-
tu Miasta Gdyni na rok 2011 oraz zmiany Wieloletniej 
prognozy Finansowej. 
Ad 3. Protokół z dnia 16 lutego 2011 r. został przyjęty 
bez uwag.  
Ad 4. Wiceprezydent Michał Guć wprowadził członków 
komisji w szczegóły projektu uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski zapytał o losy wypoŜy-
czalni sprzętu ortopedycznego, która wspomagała pacjen-
tów potrzebujących sprzętu specjalistycznego. Pan Wice-
prezydent tłumaczył, Ŝe przepisy nie zezwalały na od-
płatne wypoŜyczanie sprzętu zakupionego ze środków 
publicznych (środki niezbędne na jego amortyzację, 
uzupełnienie, naprawy) i z tego powodu, po zuŜyciu 
nabytego sprzętu, wypoŜyczalnia upadła. O stanie obec-
nym przedsięwzięcia pan Wiceprezydent poinformuje w 
terminie późniejszym. Projekt uchwały zaopiniowano 
pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Następnie prof. Krzysztof Szałucki omówił zmiany w 
budŜecie MG na rok 2011, zawarte w projekcie uchwały, 
który takŜe uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu: 
5/0/0, a takŜe związaną z kształtem budŜetu Wieloletnia 
Prognozę Finansową – opinia pozytywna wyraŜona w 
głosowaniu: 5/0/0.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radny 
Bogdan KrzyŜankowski zauwaŜył, Ŝe raport nie wskazuje 
danych bezpośrednich (ile dzieci miało styczność z nar-
kotykami, środkami odurzającymi), według niego brak 
teŜ diagnozy wskazującej np. na przyczyny uzaleŜnień. 
Pani Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe twórcy raportu nie są 
w stanie zmieścić całego materiału zebranego m.in. przez  
szkoły, na kartach raportu. W wielu szkołach robione są 
ankiety. Do diagnozy na podstawie badań określonego 
środowiska przygotowuje się MOPS, tworząc materiał 
porównawczy, który będzie wykorzystany w kolejnym 
raporcie. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w 
głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 5. Radny Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski poinfor-
mował o planowanych spotkaniach Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie działalno-
ści Ekodoliny.  
Ad 6. Termin kolejnego spotkania nie został ustalony. 
Na tym posiedzenie zakończono.    
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 21 marca: 
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Porządek posiedzenia: 
1. Projekty uchwał kierowane na sesję RMG. 
2. Sprawy wniesione.  
3. Wolne wnioski 
4. Termin kolejnego posiedzenia 

Ad 1. 
Projekty uchwał dot. oświaty przedstawiła  Wiceprezy-
dent E. Łowkiel. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.6. – w spr. wyraŜenia woli na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Wejherowo w spr. 
współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Kateche-
tycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.7. – w spr. ustalenia opłat za usługi świadczone przez 
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe …: 
W związku z pytaniem  przewodniczącej komisji, radnej 
E. Krym, o stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 
schronisku Wiceprezydent poinformowała, iŜ stuprocen-
towe wykorzystanie ma miejsce w sezonie, natomiast 
poza sezonem wykorzystanie jest zdecydowanie niŜsze.  
Wiceprezydent zobowiązała się do przygotowania do-
kładnej informacji nt. przedmiotowej kwestii.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.5. – w spr. przyjęcia raportu z realizacji w 2010 r. 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii …: 
Po omówieniu struktury dokumentu Wiceprezydent 
stwierdziła, iŜ jej zdaniem  największą wartością raportu 
jest to, iŜ gwarantuje ciągłość realizacji zadań i współ-
pracę między instytucjami. 
Wiceprezydent Łowkiel przypomniała, iŜ w ubiegłym 
roku największy problem stanowiły sklepy z dopalacza-
mi. Problem formalnie został rozwiązany - obecnie Ŝaden 
sklep z dopalaczami nie funkcjonuje juŜ legalnie na 
terenie Gdyni. 
Pkt 1. aneksu  do porządku obrad RM- w spr. zmiany 
uchwały /…/ w spr. uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2011: 
Projekt przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 
Szałucki. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Pkt 2 aneksu – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej …: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2. 
Radna E. Krym zapytała o ewentualny wpływ zatrudnia-
nia przez szkoły emerytowanych nauczycieli na osiąganie 
średnich wynagrodzeń i wnioskowała o przygotowanie 
zestawienia pod kątem liczby emerytów zatrudnionych w 
poszczególnych szkołach. 
Wiceprezydent wyjaśniła, iŜ tego rodzaju dane wciąŜ się 
zmieniają. Nie ma zakazu zatrudniania emerytów, a 
stwarzanie im w tej kwestii jakichkolwiek utrudnień jest 
przez ustawodawcę zabronione. Dyrektorzy placówek 
mogą w tej kwestii podejmować autonomiczne decyzje. 
Największy wpływ na średnie mają urlopy zdrowotne. 
Kolejną kwestią poruszoną przez przewodniczącą E. 
Krym była sprawa dodatku motywacyjnego w wysokości 
60 zł. dla początkujących nauczycieli (staŜystów). 
Wiceprezydent Łowkiel powołała się na uchwałę rady, 
zgodnie z którą dodatek motywacyjny nie moŜe być 
mniejszy niŜ 60 zł. Przyznanie dodatku nie jest obowiąz-
kiem. Jest to kwestia decyzji dyrektora szkoły.  
Przedstawicielka związku zawodowego, pani Ewa Bier-
nacka, twierdziła, iŜ zgodnie z podjętą w ubiegłym roku 

decyzją, kaŜdy staŜysta otrzymuje minimum 60 zł. do-
datku motywacyjnego. 
Radny A. Bień zasugerował skonfrontowanie zapisów 
stosownej uchwały RM z praktyką, jaka ma miejsce w 
gdyńskich szkołach.  
Ad 3. 
Radna M. Balsewicz wnioskuje o udzielenie przez Wice-
prezydent E. Łowkiel informacji nt. stopnia zaawanso-
wania przygotowań do wprowadzenia w szkołach dzien-
nika elektronicznego.  
Ad 4. 
Termin kolejnego posiedzenia: 26 kwietnia b.r.; godz. 
16.30 
______________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 22 marca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych 

na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w 

dniu 2 lutego 2011 r. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych 
przewodniczący komisji Marcin Wołek. Porządek obrad 
został przyjęty ze zmianą postulowaną przez Wiceprezy-
denta Bogusława Stasiaka, która wprowadziła pod obrady 
komisji projekt uchwały wnoszony na sesję w trybie 
nadzwyczajnym.  
Ad 2. Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił projekty 
uchwał dotyczące gospodarowania mieniem komunal-
nym, które po krótkich dyskusjach członkowie komisji 
zaopiniowali  pozytywne: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedziba w Gdyni 
wkładami niepienięŜnymi (aport) w postaci prawa wła-
sności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
- w sprawie: wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Olgierda 13 – opinia pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0. 
- w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
Gdyni – Miasta na prawach Powiatu nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę publiczną – opinia pozytywna 
w głosowaniu: 6/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Chwarznieńskiej - opinia pozytywna w głosowa-
niu: 6/0/0. 
Następnie Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił pro-
jekty uchwał w sprawach: 
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgó-
rze Św. Maksymiliana, Redowo i Orłowo w Gdyni, rejon 
rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otocze-
niem. Wiceprezydent przedstawił zakres planu, wskazu-
jąc miejsca wymagające szczególnych regulacji ze 
względu na połoŜenie graniczne a rezerwatem. Opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
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- w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i 
Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Włady-
sława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej. Po przedstawieniu 
ogólnych zapisów planu, Wiceprezydent omówił roz-
strzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŜonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/2.  
Miejski Konserwator Zabytków dr inŜ. arch. Robert 
Hirsch przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni. Prezentacja wniosków o dotacje poparta została 
ilustrowanym katalogiem nieruchomości objętych opieką 
konserwatorską. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.  
Kolejnymi projektami omawianymi na posiedzeniu były 
powiązane ze sobą uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011 oraz zmiany uchwały 
Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2011 – 2022. Skarbnik MG prof. dr hab. K. Sza-
łucki podkreślił znaczenie spłaty kredytu z 2009 r. i 
odzwierciedlenia tej korzystnej zmiany w prognozie 
finansowej.  
Opinia dla zmian w budŜecie – pozytywna, w głosowa-
niu: 7/0/0, opinia dla WPF – pozytywna, w głosowaniu: 
7/0/0.  
Ad 3. Protokół z dnia 15.02.2011 r. przyjęto bez uwag w 
głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 4. Dyskutując na temat ustalenia terminu kolejnego 
spotkania, na wniosek radnego Jerzego Miotke postano-
wiono skierować prośbę do Prezydenta MG o przedsta-
wienie polityki komunikacyjnej miasta dot. ul. Płk. Dąb-
ka, przebiegającej na granicy z gminą Kosakowo. Prze-
wodniczący zaproponuje datę posiedzenia w późniejszym 
terminie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 23 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
marca, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 
opinia pozytywna – 6/0/0. 
Ad. 2 
Na następne posiedzenie dyrektor Marek Łucyk zaprosił 
członków komisji na GOSiR. Komisja dokona objazdu 
po obiektach sportowych. Termin – 12 kwietnia, godz. 
14.00 (na GOSiRze). 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 23 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23 
marca, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekt uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia 
pozytywna – 2/0/0, 

2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2012-2022 – opinia pozytywna – 2/0/0. 

Ad. 2 
Do komisji wpłynął projekt uchwały w sprawie ustano-
wienia MłodzieŜowej Rady Miasta. Członkowie komisji 
otrzymają w/w tekst do zapoznania się. 
Na projekcie brak opinii prawnej. 
 
______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-02-01: 
 

718/11/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2011 roku 

719/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wpieranie realizacji 
zadania „prowadzenie projektu „Kibice Ra-
zem” na terenie Gdyni w 2011 roku” 

720/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni rejon węzła Chwarzno, 
ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuŜenia w 
kierunku południowo-zachodnim 

721/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 14/2011 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

722/11/VI/O - dofinansowania organizowanej przez 
Szkołę Podstawową Nr 34 w Gdyni XII 
Konferencji „Metody i formy pracy z 
uczniem niepełnosprawnym w klasie inte-
gracyjnej” 

723/11/VI/O - dofinansowania pobytu grupy 24 
uczniów i 2 nauczycieli z Francji z Liceum 
Leonard da Vinci w Calais w ramach wy-
miany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni 

724/11/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji 
szkolnej z Zespołu Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni na XIII finał 
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Warszawie 

725/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego Klas IV, którego organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w 
Gdyni 

726/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
Chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni 
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na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sa-
kralnej w Wilnie 

727/11/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia z Narodowym Centrum Kultury w 
ramach realizacji ogólnopolskiego progra-
mu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca 
Polska” 

728/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla Klubu Sportowego 
SZTORM w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 4 w Gdyni 

729/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie szatni 
szkolnych dla Stowarzyszenia Inicjatywa 
ARKA GDYNIA w Szkole Podstawowej Nr 
35 w Gdyni 

730/11/VI/O - wyraŜenia zgody na przejęcie przez 
Gminę Gdynia środków trwałych SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni przy ul. Reja 2A 

731/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

732/11/VI/S - opłaty za udostępnienie map m. Gdyni 
na potrzeby Rad Dzielnic 

733/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
14997/2010/V/S dotyczącego umowy naj-
mu lokalu dla Rady Dzielnicy OBŁUśE 

734/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia 
nt: „Ochrona środowiska w procesie inwe-
stycyjnym” dla pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni 

735/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów zuŜycia 
energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania 
mieszkania gminnego w budynku przy Al. 
Zwycięstwa 30 w Gdyni 

736/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

737/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

738/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową / ul. Starowiej-
ska 24/ 

739/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 
17206/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 30 listopada 2010 r w sprawie usta-
lenia wykazu oraz warunków oddania na 
rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w trybie bezprzetargowym w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowej poło-
Ŝonej przy ulicy Kornela Ujejskiego 25 

740/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 
17127/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 23 listopada 2010 r w sprawie usta-
lenia wykazu oraz warunków oddania na 
rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej im Komuny Paryskiej w trybie bezprze-
targowym w uŜytkowanie wieczyste nieru-
chomości gruntowej połoŜonej przy ulicy 
Płk.S.Dąbka 

741/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na prowadzenie imprezy 
Otwarcie stadionu piłkarskiego w Gdyni 

742/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

połoŜonej w Gdyni, przy ul. Morskiej, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa 

743/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego nr 5 połoŜonego przy ul. 
Korzeniowskiego 25A w Gdyni, przezna-
czonego do sprzedaŜy w drodze przetargu 
nieograniczonego, ustnego oraz powołania 
Komisji Przetargowej i przeprowadzenia 
nieograniczonego, ustnego przetargu 

744/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie umo-
wy na świadczenie usługi dystrybucji ener-
gii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wi-
zyjnego i funkcjonowania syren alarmo-
wych 

745/11/VI/S - podpisania aneksu nr 5 do umowy na 
rozliczanie kosztów eksploatacyjnych z 
dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjali-
styczną Przychodnią Lekarską „Śródmie-
ście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Kra-
jowej 44 

746/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materiałów 
do wykonania sufitu podwieszanego w bu-
dynku Urzędu Miasta Gdyni 

747/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup faksu dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku 

748/11/VI/S - zakupu map m. Gdyni na potrzeby 
opracowania planu akcji kurierskiej na te-
renie miasta Gdyni 

749/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: na 
dostawę druków akcydensowych i ze zna-
kiem wodnym dla UMG w 2011 r. 

750/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej zjazdu z 
łącznika ul. PodchorąŜych na ul. Bosmań-
ską w Gdyni 

751/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy 
wyspy rozdzielającej na skrzyŜowaniu ul. 
Bosmańskiej i ul. PodchorąŜych w Gdyni 

752/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/578/UI/219/W/2010 z dnia 20.10.2010 
r. dotyczącej zadania pn.:„Budowa ulicy 
Aragońskiej z budową kanalizacji desz-
czowej z oświetleniem oraz przebudową 
istniejącej infrastruktury kolidującej z inwe-
stycją” 

753/11/VI/P - zorganizowania spektaklu „Z Gdyni 
najlepsze…” z okazji 85. urodzin Gdyni w 
Hali Sportowo-Widowiskowej 

754/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 17/2011 do 
umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem In-
tegracyjnym „Promyk” w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu ośrodka 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych w 
Gdyni na bazie obiektów przy ul. Macieje-
wicza 11 w Gdyni 

755/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko 
Dolina Sp. z o.o. w ŁęŜycach 

756/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
śelaznej 16 B w Gdyni 

757/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie szcze-
gółowego podziału zadań pomiędzy Pre-
zydentem, wiceprezydentami, sekretarzem 
i skarbnikiem Miasta Gdyni 
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758/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na prowadzenie projek-
tu muzealno-edukacyjnego w 2011r. 

759/11/VI/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki 
i Terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

760/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup naczyń 
szklanych, jednorazowych i uzupełnienie 
artykułów gospodarstwa domowego 

761/11/VI/S - wyraŜenie zgody na wykonanie i mon-
taŜ literek na tablicy pamiątkowej miesz-
czącej się w Sali Obsługi Mieszkańców 

762/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora jednostki budŜetowej „Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz przyjęcia 
regulaminu konkursu oraz trybu pracy ko-
misji konkursowej 

763/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

764/11/VI/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy z 
Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w sprawie przyznania 
miesięcznego limitu kilometrów z tytułu 
uŜywania własnego samochodu osobowe-
go do celów słuŜbowych 

765/11/VI/U - wyraŜenia zgody na przekazanie 
środka trwałego wytworzonego w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa tu-
nelu dla pieszych na przystanku osobo-
wym SKM Gdynia – Wzg. Św. Maksymilia-
na 

766/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki na wyko-
nanie dodatkowych robót we ramach za-
dania: „Przebudowa układu drogowego 
Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, to-
rami SKM i PKP w Gdyni” 

767/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr: 
KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 3.11.2009 r., 
KB/363/UI/124/W/2010 z dnia 21.06.2010 
r. i KB/523/UI/206/W/2010 z dnia 
22.09.2010 r. realizowanych w ramach za-
dania pn.: „Rozbudowa ulic Apollina i Izy-
dy” 

768/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/485/UI/186/W/2010 z dnia 7.09.2010 r. 
dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Ce-
chowej w Gdyni” 

769/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo- kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzyniec-
kiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz 
odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z in-
frastrukturą techniczną” 

770/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów reali-
zowanych dla przedsięwzięcia pn.: „Prze-
budowa skrzyŜowań w ramach budowy 
zintegrowanego systemu zarządzania ru-
chem w Gdyni” 

771/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie 
geodezyjnych czynności rozgraniczenia 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Łanowej 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
oraz nieruchomości stanowiącej koryto 
rzeki Kaczej 

772/11/VI/M - akceptacji umowy przejęcia długu 
dotyczącego nieruchomości gminnej poło-
Ŝonej przy ul. Widnej 4 

773/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na usługę geodezyj-
ną: ”Wznowienie znaków osnowy kata-
stralnej na wydzielonym obszarze Miasta 
Gdyni” 

774/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na usługi „Transformacja i 
przekształcenie zasobu geodezyjno-
kartograficznego z układu lokalnego 
„Gdańsk70” do Państwowego Układu 
Współrzędnych Geodezyjnych 2000” 

775/11/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 
2011 

776/11/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
zlecenia 

777/11/VI/P - reprodukcji zdjęć 
778/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 

KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 26.10.2010 
r. na wykonanie robót w ramach zadania: 
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z 
jej przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyń-
skiej – odcinek I” 

779/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4 845 000 euro na wykonanie 
zadania „Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

780/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację działań promu-
jących miasto podczas meczu na otwarcie 
nowego stadionu piłkarskiego w Gdyni 

781/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
TG/172/1993 z dnia 14.06.1993 r. dotyczą-
cej gruntu połoŜonego pod halą łukową – 
bar szybkiej obsługi – UNI – BAR 

 
2011-02-02: 

 
782/11/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
783/11/VI/S - upowaŜnienia pana Dariusza Schwarz 

- pełniącego obowiązki dyrektora jednostki 
budŜetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji 

784/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Da-
riuszowi Schwarz - pełniącemu obowiązki 
dyrektora jednostki budŜetowej Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 
2011-02-03: 
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1039/11/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego 

ustalenia obwodów głosowania ich granic i 
numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach do rad dzielnic za-
rządzonych na dzień 27 marca 2011 roku 

 
2011-02-08: 

 
785/11/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej na 
realizację działań związanych z prowadze-
niem niektórych zadań Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2011 

786/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup serwera 

787/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010 r. w sprawie powołania zespołu 
Interdyscyplinarnego 

788/11/VI/R - zmiany treści regulaminu Nagrody im. 
Profesora Romualda Szczęsnego, przy-
znawanej przez Prezydenta Miasta Gdyni 
dla autorów najlepszych prac dyplomo-
wych w zakresie nowych technologii, wy-
konanych na Politechnice Gdańskiej 

789/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
660/11/VI/S z dnia 26.01.2011 r. dot.: za-
twierdzenia oferty na: zakup drukarki wraz 
z materiałami eksploatacyjnymi do druko-
wania identyfikatorów dla potrzeb działal-
ności Biura Rady Miasta w 2011 roku 

790/11/VI/P - opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością 

791/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 576/11/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
18.01.2011 

792/11/VI/S - otwarcia i akceptacji wyniku postępo-
wania o zamówienie publiczne na dzierŜa-
wę centrali i łącza głosowego 

793/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczo-
nego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

794/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację, na łamach Polska Dziennik 
Bałtycki, działań promujących Gdynię z 
okazji 85 rocznicy nadania praw miejskich 

795/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na 
druk plakatu wielkoformatowego promują-
cego konkurs Gdyński Biznesplan 2011 

796/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie filmu reklamo-
wego i bilbordu promującego otwarcie sta-
dionu piłkarskiego w Gdyni 

797/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie emisji reklamy promujących 
otwarcie stadionu piłkarskiego w Gdyni 

798/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie pięciu tysięcy 
egzemplarzy planu Gdyni 

799/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie projektu gra-
ficznego i wykonanie kubków z nadrukiem 
promującym Gdynię 

800/11/VI/P - napraw, przeglądu, bieŜącej konser-
wacji i obsługi systemu syren alarmowych 
m. Gdyni 

801/11/VI/P - konserwacji i napraw monitoringu 
wizyjnego w dzielnicach Gdyni 

802/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej polegającego na 
zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla 
ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych 
w szczególności będących osobami bez-
domnymi 

803/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
,,Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni” 

804/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlanego przebudowy wyspy dzielącej w 
rejonie skrzyŜowania ulic Bosmańskiej i 
PodchorąŜych w Gdyni 

805/11/VI/M - przekazania w zarząd ZDiZ w Gdyni 
parkingu i kanalizacji deszczowej w drodze 
wewnętrznej przy budynku Morska 
89/Grabowo 2 w Gdyni 

806/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8900/08/V/M 
w sprawie wystąpienia o decyzję pozwole-
nia na budowę „Ośrodka Hipoterapii przy 
ul. Spółdzielczej w Gdyni 

807/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Płockiej 
5 

808/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

809/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
plakatów w formacie A1, A2 i B2 promują-
cych wydarzenia z kalendarza imprez miej-
skich 

810/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 200 pen-
drivów o pojemności 4 GB w kształcie sze-
kli z nadrukiem okolicznościowym 

811/11/VI/P - powołania składu kapituły konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” oceniającej prace 
zgłoszone na konkurs 

812/11/VI/P - przygotowania i przedstawienia pre-
zentacji pokazującej politykę Miasta w za-
kresie wspierania niepełnosprawnych 
mieszkańców 

813/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego 
na placu targowym - pawilon handlowy nr 
247 

814/11/VI/P - zatwierdzenia regulaminu konkursu na 
projekt statuetki na Nagrodę Artystyczną 
Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” 

815/11/VI/P - wyznaczenia terminu składania wnio-
sków na udzielenie dotacji państwowej in-
stytucji kultury 

816/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup art. spo-
Ŝywczych ( kawa, herbata, cukier ) w 2011 
roku 
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817/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie w ramach 
PROJEKTU TROLLEY wykonanie pod-
ręcznika pt. „Konwersja autobusu z silni-
kiem diesla na trolejbus” 

818/11/VI/P - zawarcia umowy z panem Manuelem 
Aicher obywatelem szwajcarskim dotyczą-
cej pośrednictwa w sprawie uzyskania 
praw miasta Gdyni do spadku po Hermanie 
Auguście Bohringer i Alfredzie Otto Klatt 

819/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 50.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

820/11/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie w pasie drogowym urządzeń zwią-
zanych z budową sieci i przyłączy w uli-
cach gminnych 

821/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną 

822/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/580/UI/W/2010 z 18.10.2010 r. doty-
czącej zadania „Budowa oświetlenia ul. 
Dantyszka w Gdyni” 

823/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/722/UI/242/W/2009 z 17.11.2009 r. na 
wykonanie robót w ramach zadania „Prze-
budowa układu drogowego Węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

824/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/506/UI/199/W/2010 z 10.09.2010 r. na 
wykonanie robót w ramach zadania „Prze-
budowa układu drogowego Węzła św. 
Maksymiliana wraz z budową tunelu dro-
gowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni” 

825/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wale-
rianowej w Gdyni 

826/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 453/2010/VI/U 
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na przepro-
wadzenie badań ankietowych i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy w tej sprawie 

827/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845 000 EUR na wykonanie zadania Bu-
dowa kanału odciąŜającego dla istnieją-
cych urządzeń podczyszczających na ka-
nalizacji deszczowej zrealizowanej w ra-
mach „Drogi RóŜowej etap IV w Gdyni” 

828/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/307/UI/92/W/2010 oraz nr 
KB/792/UI/289/W/2010 na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy ul. Radosnej na od-
cinku od skrzyŜowania z ul. Szczęśliwą 
oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworco-
wą w Gdyni 

829/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczo-
nego przetargu ustnego na najem lokali 

uŜytkowych przy ul. Augustyna Necla 15-
17 i Władysława IV 23 

830/11/VI/M - przekazania do korzystania organiza-
cyjnej jednostce budŜetowej Gminy Miasta 
Gdyni, tj. MOPS lokalu uŜytkowego przy ul. 
Opata Hackiego 17 A, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

831/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16821/10/V/M 
w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Zielonej 

832/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 6400 
szalików z logo Gdyni 

833/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie pokazu laserowego oraz oświe-
tlenia scenograficznego podczas otwarcia 
stadionu piłkarskiego w Gdyni 

834/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie obsługi tech-
nicznej otwarcia stadionu piłkarskiego 

835/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
opracowanie scenariusza i koordynację 
działań związanych z organizacją otwarcia 
stadionu piłkarskiego w Gdyni 

836/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie oprawy artystycznej podczas 
otwarcia stadionu piłkarskiego w Gdyni 

837/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego prowadzenia Cen-
trum Informacji i Rehabilitacji dla Osób 
Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni 

838/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 339/10/VI/P 
udzielającego zamówienia publicznego na 
świadczenie usług transportowych w 2011 
r. w zakresie wysyłki dokumentów 

839/11/VI/P - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego w ramach projektu Interface 

840/11/VI/P - druku materiałów związanych z roz-
strzygnięciem konkursu fotograficznego 
„Gdynia-tradycyjnie nowoczesna” 

841/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na zakup i do-
stawę materiałów biurowych dla UMG w 
2011 r. 

842/11/VI/M - sprostowania zarządzenia nr 
773/11/VI/M w sprawie zatwierdzenia po-
stępowania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 193.000 EUR na 
usługę geodezyjną „Wznowienie znaków 
osnowy katastralnej na wydzielonym ob-
szarze m. Gdyni” 

843/11/VI/M - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie w pasie drogowym urządzeń zwią-
zanych z budową przyłączy w ulicach 
gminnych 

844/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie II etapu do-
kumentacji konserwatorskiej budynku 
Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz 
piętra magazynu przy NabrzeŜu Francu-
skim w Gdyni 

845/11/VI/R - zawarcia porozumienia z wojewodą 
pomorskim w sprawie realizacji w 2011 r. 
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programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

846/11/VI/P - wyraŜenia zgody na zawarcie ze Sto-
warzyszeniem „Ovum” umowy o współpra-
cy partnerskiej przy realizacji projektu 
„Równi wobec prawa – gdyński program 
poradnictwa obywatelskiego i prawnego” 

 
2011-02-09: 

 
1037/11/VI/U - rozparzenia uwag wniesionych do 

wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni 
rejon ulic Władysława IV i 10 Lutego 

847/11/VI/S - upowaŜnienia Bartosza Frankowskie-
go naczelnika Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa 

 
2011-02-14: 

 
848/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 

gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych w 
Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni na po-
trzeby realizacji projektu sportowego dla 
dzieci i młodzieŜy ,, JUNIOR’’ organizowa-
nego przez Asseco Prokom i Urząd Miasta 
Gdyni 

 
2011-02-15: 

 
849/11/VI/P - przygotowania Harcerskiego Turnieju 

Sportowego z okazji obchodów 85 rocznicy 
uzyskania przez Gdynię praw miejskich 

850/11/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzy-
mania mieszkańca w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Gdyni ul. Pawiej 31 

851/11/VI/R - zmiany treści Zarządzenia Nr 
6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie powoła-
nia oraz określenia zasad funkcjonowania 
Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zmienionego Zarządzeniem Nr 
10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 20 września 2005 roku, Zarządzeniem 
Nr 16070/06IV/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 05 września 2006 roku oraz Zarzą-
dzeniem Nr 2794/07/V/R Prezydenta Mia-
sta Gdyni z dnia 09 lipca 2007 roku 

852/11/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinan-
sowanie zadania pt: „Prowadzenie regio-
nalnego monitoringu atmosfery” 

853/11/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji 
projektu pn.: „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni”, nr WND–
RPPM.02.02.02-00-015/10, oraz aktualiza-
cji procedur wdraŜania projektu przyjętych 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
16901/10/V/R z dnia 02.11.2010r. 

854/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

855/11/VI/S - powołania pełnomocników ds. wybo-
rów do rad dzielnic, zarządzonych na 27 
marca 2011 r. 

856/11/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego 
ustalenia obwodów głosowania, ich granic i 
numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach do rad dzielnic za-
rządzonych na 27 marca 2011 roku 

857/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
prace związane z rozstawieniem tablic in-
formacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych w wybo-
rach do rad dzielnic miasta Gdyni zarzą-
dzonych na 27 marca 2011 roku 

858/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny 
Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrod-
ka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni 
ul. Reja 2 

859/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu edukacji muzycznej dla uczniów 
klas O-III gdyńskich szkół podstawowych 
ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 
301/10/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w 
dniu 21 grudnia 2010r. 

860/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Międzyszkolnego Turnieju Wie-
dzy o Spedycji, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni 

861/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych w Gdyni 

862/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy 
uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzyna-
rodowy Festiwal Teatralny Trup Licealnych 
w Języku Francuskim w Alytus/Litwa 

863/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów oraz na organizację Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni 

864/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
XVIII Ogólnopolskich Warsztatów Matema-
tycznych Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, które-
go organizatorem jest Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Nr 1 

865/11/VI/S - zmiany zarządzenia Nr 17/2000/III 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 
2000 r. w sprawie określenia struktury we-
wnętrznej wydziałów i zadań referatów 
Urzędu Miasta Gdyn 

866/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o 
obwodach głosowania w wyborach do rad 
dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 r. 

867/11/VI/S - wynajęcia auli na szkolenia członków 
obwodowych komisji wyborczych w wybo-
rach do rad dzielnic zarządzonych na 27 
marca 2011 roku 

868/11/VI/S - wynajmu lokalu dla obwodowej komisji 
wyborczej w wyborach do rad dzielnic, za-
rządzonych na 27 marca 2011 roku 

869/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1990/PK/46-w/09 dot. najmu miejsca 
na montaŜ urządzeń monitoringu wizyjne-
go 
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870/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Miasta Gdyni na Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
Sp. z o.o. 

871/11/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 
17152/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 listopada 2010r. dotyczącego 
udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji robót 
budowlanych polegających na remoncie 
Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtke-
go, obejmującym wykonanie instalacji elek-
trycznych wewnętrznych: oświetlenia awa-
ryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prą-
du, zasilania urządzeń wentylacji i urzą-
dzeń oddymiania 

872/11/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 
17273/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 30 listopada 2010r. dotyczącego za-
twierdzenia wyniku postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 4.845.000 euro na robotę budowlaną 
„Remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta 
Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia 
awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika 
prądu, zasilania urządzeń wentylacji i 
urządzeń oddymiania 

873/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

874/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

875/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na wykonanie dru-
ków własnych w 2011r. 

876/11/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę dźwigu 
osobowego „Pilawa” 

877/11/VI/S - wyraŜenia zgody na roczną opłatę na 
rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za do-
zór techniczny dwóch dźwigów osobowych 
znajdujących się w budynku UMG 

878/11/VI/M - oddania w uŜytkowanie zabudowanej 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Węglowej 
11 oraz wykazu nieruchomości przezna-
czonej do oddania w uŜytkowanie 

879/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
TG/559/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską –
pawilon handlowy nr 252 

880/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR, na promocję Miasta Gdyni w Regio-
nalnym Punkcie Informacji Turystycznej na 
Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym 
przez Gdańską Organizację Turystyczną 

881/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, publikację reklamy Gdyni w 
Magazynie Gdańskim 

882/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy promu-
jącej miasto w magazynie „Arkowcy” 

883/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk i montaŜ plakatów w 
gablotach przed Centrum Gemini w Gdyni 

884/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
odrębnego opomiarowania instalacji c.o. 
dla pawilonu uŜytkowego przy ul. Morskiej 
217 

885/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Berlinga 10B w Gdyni 

886/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
śelaznej 29 w Gdyni 

887/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 
śelaznej 16 B w Gdyni 

888/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu 
mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 27 w 
Gdyni 

889/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Chwar-
znieńskiej 6 w Gdyni 

890/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kampinoska 2 w Gdyni 

891/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie 
wycen nieruchomości połoŜonych przy uli-
cy Gałczyńskiego i Nałkowskiej 

892/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup odzieŜy 
ochronnej i roboczej dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

893/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na usługi dystrybucji energii elektrycz-
nej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz 
dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funk-
cjonowania syren alarmowych 

894/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na zakup i do-
stawę papieru do drukarek i kserokopiarek 
dla UMG w 2011 r. 

895/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

896/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z organizacją i zakupem nagród dla 
uczestników interdyscyplinarnego IV Wo-
jewódzkiego Konkursu „W Kręgu Legend 
Ziemi Kaszubskiej” którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni 

897/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do udziału wynoszącego 
135/30.000 części w prawie własności nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Błękitnej, stanowiącej własność prywatną 

898/11/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym udziału wynoszą-
cego 124/10000 części w prawie własności 
zabudowanej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 oraz sporzą-
dzenia wykazu tej nieruchomości 

899/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego spółce ak-
cyjnej prawa uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Św. Mikołaja, stanowiącej własność Skar-
bu Państwa 

900/11/VI/M - skierowania na drogę postępowania 
egzekucyjnego sprawy o opróŜnienie loka-
lu uŜytkowego przy ul. 10 Lutego 24 w 
Gdyni 
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901/11/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie de-
cyzji o pozwoleniu na budowę odgałęzień 
kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia 
nieruchomości w ramach inwestycji pt.: 
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” 

902/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/723/UI/243/W/2009 z dnia 17.11.2009r. 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: 
„Przebudowa układu drogowego Węzła 
Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni” 

903/11/VI/U - uchylenia Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 15694/10/V/U z dnia 
06.07.2010 r. oraz udzielenia zamówienia 
publicznego do 14 000 Euro na przyłącze-
nie do sieci elektroenergetycznej oświetle-
nia ul. Wawrzyniaka w Gdyni 

904/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup usług abonamentowych bezprzewo-
dowego dostępu do internetu Business 
Everywhere Standard 

905/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych wraz z pielęgnacją na wybra-
nych kwietnikach sezonowych na terenie 
Miasta Gdyni 

906/11/VI/M - organizacji XIII Ogólnopolskich Spo-
tkań PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 
oraz finału „Kolosy 2010” w dniach 11-
13.03.2011 r. w Hali Sportowo - Widowi-
skowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Gór-
skiego 8 

907/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na 
druk 24 zdjęć w formacie 50 x 70 cm na 
potrzeby organizacji wystawy w związku z 
otwarciem stadionu miejskiego 

908/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie wy-
ceny lokalu mieszkalnego w Warszawie 

909/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk zaproszeń okoliczno-
ściowych 

910/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
promocji Gdyni w ramach portalu 
www.morzaiocany.com.pl 

911/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wymiany grafiki w reklamach przenośnych 
typu roll-up w 2011 roku 

912/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale 
TVP1 i TVP INFO na promocję miasta z 
okazji 13.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜ-
ników, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY za 
rok 2010 

913/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację na łamach Polska Dziennik 
Bałtycki, dodatku z okazji otwarcia Stadio-
nu Piłkarskiego w Gdyni 

914/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania spotu promującego miasto do 
emisji na ekranie LED 

915/11/VI/M - przyjęcia Aneksu nr 3 do umowy 
uŜyczenia z dnia 31.12.2002 r. 

916/11/VI/M - remontu zadaszenia nad witryną 
lokalu uŜytkowego w budynku przy ul. 
Abrahama 62 Gdyni 

917/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze 
serwisu internetowego forum.gdynia.pl 

918/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale 
Travel Channel na promocję miasta z oka-
zji 13.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 
2 

919/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie 
wystaw na potrzeby Miejskiej Informacji 
przy ul. 10 Lutego 24 

920/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM 
Gdyni w 2011 r. 

921/11/VI/P - powołania zespołu ds. spraw realizacji 
zadań związanych z organizacją zlotu Ŝa-
glowców „The Culture 2011 Tall Ships Re-
gatta 2011” 

922/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficz-
nego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” 

923/11/VI/P - ustalenia zasad i sposobu wypełniania 
obowiązków kontrolnych starosty w odnie-
sieniu do stowarzyszeń 

924/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn: „Lato zaczyna się w Gdyni – Cuda-
wianki” 

925/11/VI/P - przyznania nagrody prezydenta mia-
sta Gdyni na 36. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych 

926/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowej pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania dotyczącego 
aktywizacji społecznej osób niepełno-
sprawnych mieszkańców Gdyni 

927/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego o udzielenie za-
mówienia publicznego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na wdroŜenie elementów 
produktu turystyki kulturowej „Gdyński 
Szlak Modernizmu” w latach 2011 – 2012 

928/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na skomponowanie 
muzyki do spotu promocyjnego miasta 
Gdyni 

929/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych /GSM/ 

930/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
sztuk subskrypcji i uaktualnień do nawiga-
cji samochodowych posiadanych przez UM 
Gdyni w 2011 roku 

931/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
kompletów numerków szatniowych dla UM 
Gdyni w 2011 roku 

932/11/VI/S - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ oraz 
odbiór zuŜytych tuszy i tonerów od UM 
Gdyni w 2011 roku 

933/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/204/UI/62/W/2010 z 15.04.2010 r. na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa dróg gminnych wraz z infrastruk-
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turą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i 
Przemyskiej w Gdyni” 

934/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
usunięcia kolizji z gazociągiem w związku 
z realizację inwestycji pn: „Przebudowa uli-
cy Zielnej w Gdyni” 

935/11/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie urządzeń w pasach drogowych 

936/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/71/UI/17/W/2010 r. z 04.02.2010 r. oraz 
KB/430/UI/158/W/2010 z 09.08.2010 r. re-
alizowanych w ramach zadania pn: „Budo-
wa sali gimnastycznej przy SP nr 6 w Gdy-
ni 

937/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/14/UI/3/W/2010 z 19.01.2010 r. na wy-
konanie robót zadania pn: „Regulacja rzeki 
Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hut-
niczej wraz z budową sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mi-
kołaja” 

938/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr 
SK/2526/B/38-W/2010 z 10.12.2010 r. na 
wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na remoncie hali targowej w Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego obejmujących wy-
konanie instalacji elektrycznych wewnętrz-
nych 

939/11/VI/S - zlecenia usługi wykonania, montaŜu i 
naprawy rolet i Ŝaluzji okiennych w po-
mieszczeniach biurowych UMG w 2011 r. 

940/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ 
roboczą, pranie oraz czyszczenie umundu-
rowania 

941/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości do 
193.000 EUR w roku 2011 oraz wyboru 
oferenta 

942/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na usługę geodezyj-
ną „Transformacja i przekształcenie zaso-
bu geodezyjno-kartograficznego z układu 
lokalnego „Gdańsk 70” do Państwowego 
Układu Współrzędnych Geodezyjnych 
2000” 

943/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8985/09/V/M z 
12.01.2009 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia na realizację asysty technicznej – 
autorskiej systemu informatycznego obsłu-
gi zasobu geodezyjno-kartograficznego i 
katastru nieruchomości, zmienionego za-
rządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 
9147/09/V/M 

944/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na opracowaniu ana-
lizy dotyczącej wysokości stawki rekom-
pensaty kosztów poniesionych w wyniku 
świadczenia usług publicznego transportu 
pasaŜerskiego 

945/11/VI/O - rozdysponowania środków na realiza-
cję programu „Szkół Otwartych” 

 

2011-02-22: 
 
717/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup akumulato-

ra do samochodu poŜarniczego OSP 
Wiczlino Volkswagena Transportera 

 
946/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego powy-
Ŝej 193.000 EUR – w trybie z wolnej ręki 
na usługi dystrybucji energii elektrycznej 
na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz 
dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funk-
cjonowania syren alarmowych 

947/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie materiałów promocyjnych 
miasta 

948/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

949/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu 
Fotograficznego „Toczy się Ŝycie…”, któ-
rego organizatorem jest Szkoła Podsta-
wowa Nr 34 w Gdyni 

950/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Miejskiego Konkursu Form 
Przestrzennych i Modelarskich „Gdyń-
skie śaglowce” ,którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni 

951/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagrody dla 
najlepszego zespołu w Międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy o Teatrze, którego or-
ganizatorem jest Gimnazjum Nr 4 w 
Gdyni 

952/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i materiałów niezbędnych do 
organizacji XXIX Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego im. Jerzego Li-
sowskiego „Poezja i Proza Frankofoń-
ska” organizowanego przez Gimnazjum 
Nr 2 w Gdyni 

953/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Konkursu „We Can Speak 
English”, którego organizatorem jest Ze-
spół Szkół Nr 12 w Gdyni 

954/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz za-
kupu nagród, pucharów, dyplomów dla 
uczestników XV Zawodów Komputero-
wych MłodzieŜy Szkolnej o Mistrzostwo 
Gdyni organizowanych przez Gimnazjum 
Nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju 

955/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w 
drodze do prawdy – Dymitr Mendelejew” 
którego organizatorem jest Zespół Szkół 
Nr 12 w Gdyni 

956/11/VI/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego 
wraz z aktami zbiorowymi w celu archi-
wizacji do Archiwum Państwowego w 
Gdańsku oraz poddanie ich odpłatnemu 
procesowi dezynfekcji 

957/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy 
SK/1332/PK/29-w/09 

958/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspól-
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ników PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 

959/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

960/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

961/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej poło-
Ŝonej w Gdyni, przy ul. AnyŜowej 9 

962/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na dokonanie geodezyjnego pomiaru 
kontrolnego budynku połoŜonego przy 
ul. Akacjowej 4A 

963/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2011 środków na 
realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 
lutego 2008 – najem pomieszczeń od 
Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. 
dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placó-
wek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 
136/138 

964/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie z 
budŜetu miasta na rok 2011 środków na 
realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 
1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń 
połoŜonych przy ul. PodchorąŜych 10 A 
od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
Oddział Regionalny Gdynia na rzecz 
Przychodni Lekarskiej „ObłuŜe II” Spółka 
z o.o. 

965/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na pokrycie kosz-
tów związanych z organizacją szkoleń w 
ramach Konkursu „Gdyński Biznesplan 
2011” 

966/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację 2 banerów 
reklamowych na portalu internetowym 
trójmiasto.sport.pl 

967/11/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

968/11/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni na 2011 rok 

969/11/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami na 2011 rok 

970/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 4.845.000 EUR na wyko-
nanie zadania ,,Budowa ścieŜki rowero-
wej wzdłuŜ Bulwaru Nadmorskiego w 
Gdyni” 

971/11/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych w 
związku z wyborami do rad dzielnic mia-
sta Gdyni zarządzonymi na dzień 27 
marca 2011 roku 

972/11/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. śelaznej-Rtęciowej 

973/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup sprzętu komputerowego 

974/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 10/2011 z Fun-
dacją „Nasza Rodzina” w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy spo-

łecznej, polegającego na zapewnieniu 
całodobowej opieki wraz z wychowaniem 
w formie placówki rodzinnej dzieciom 
pozbawionym opieki rodzin naturalnych 

975/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 11/2011 do 
umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzin-
nej dla 7 dzieci pozbawionych opieki ro-
dzin naturalnych 

976/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜyt-
ku publicznego w otwartym konkursie 
ofert, na wsparcie realizacji zadania, po-
legającego na zapewnieniu schronienia 
wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, 
niepełnosprawnych w szczególności bę-
dących osobami bezdomnymi 

977/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego 

978/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 80/2010/VI/S z dnia 
07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środ-
ków finansowych na pokrycie kosztów 
dostawy energii elektrycznej dla budynku 
Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54 w Gdyni – w miesią-
cach styczeń i luty 2011 roku 

979/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

980/11/VI/R - zmian w zespole ds. realizacji projektu 
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja 
dziewięciu budynków placówek oświa-
towych na terenie Gdyni”, nr WND –
RPPM.05.05.00-00-045/09 oraz aktuali-
zacji procedur wdraŜania projektu przyję-
tych zarządzeniem nr 15482/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 
czerwca 2010r. 

981/11/VI/S - wyraŜenia zgody na usługę połoŜenia 
i wymiany taśm antypoślizgowych, pra-
nia wykładzin dywanowych i krzeseł ta-
picerowanych, mycia podłóg wodno-
odpornych i ich zabezpieczenie w UMG 
w 2011r. 

982/11/VI/S - przyjęcia regulaminu organizacyjnego 
Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. 
Pawia 31 

983/11/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i 
prac konserwacyjno – remontowych ra-
diotelefonicznych stacji bazowych 

984/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Nowelizacja Kodeksu postępo-
wania administracyjnego – praktyczne 
stosowanie nowych uregulowań” dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

985/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
463/10/VI/M w sprawie zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu ra-
diowego promującego konkurs „Gdyński 
Biznesplan 2011” 

986/11/VI/M - przyjęcia treści umów ze strategicz-
nymi partnerami Konkursu „Gdyński Biz-
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nesplan 2011” - NORDEA Bank Polska 
S.A., RADMOR S.A. i POLKOMTEL S.A 

987/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na: wykonanie wycen nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polity-
ki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 

988/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na: wykonanie usług geo-
dezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 

989/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na: wykonanie inwentary-
zacji budynków oraz aktualizacji doku-
mentacji technicznej nieruchomości na 
potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 

990/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
roczny abonament na aktualizację i asy-
stę techniczną oprogramowania TRA-
WERS 

991/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na 
zakup dostępu do licencji oprogramowa-
nia do obsługi Świadczeń Rodzinnych 
(SR), Zaliczki Alimentacyjnej (ZA), Fun-
duszu Alimentacyjnego (FA), Stypen-
diów Szkolnych (ST) Obsługi Dodatków 
Mieszkaniowych (DM) dla Wydziału 
Spraw Społecznych 

992/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie 
publiczne na świadczenie asysty tech-
nicznej i konserwacji oprogramowania 
aplikacyjnego systemu OTAGO 

993/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13805/10/V/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lutego 
2010 r. 

994/11/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Pu-
blicznej, prezentacji Rad Dzielnic oraz 
kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl 

995/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną: 
,,Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Bul-
waru Nadmorskiego w Gdyni’’ 

996/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dodatko-
wych egzemplarzy projektu budowlane-
go dla zadania pn.: „Przebudowa skrzy-
Ŝowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w 
Gdyni” 

997/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualiza-
cji kosztorysu inwestorskiego dla zada-
nia pn.: „Przebudowa ujściowego odcin-
ka Potoku Kolibkowskiego poniŜej wylotu 
kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskie-
go” 

998/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej VI Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni, ul. Kopernika 34 - 
zwiększenie m 

999/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przebu-

dowy kanalizacji deszczowej w ul. Nar-
cyzowej w Gdyni 

1000/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac pro-
jektowych w ramach zadania pn.: „Bu-
dowa sali gimnastycznej przy Szkole 
podstawowej nr 6 w Gdyni , ul. Cechowa 
22” 

1001/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakre-
su edukacji muzycznej dla uczniów klas 
0-III gdyńskich szkół podstawowych 

1002/11/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a 
Państwem Kazimierzem i Teresą Wójto-
wicz umowy najmu nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem mieszkalnym, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Tetmajera na 
prowadzenie na terenie nieruchomości 
placówki opiekuńczo – wychowawczej 

1003/11/VI/P - upowaŜnienia komendanta StraŜy 
Miejskiej do złoŜenia oświadczenia na-
kazanego przez Sąd Apelacyjny wyro-
kiem z 18.11.2010 r. w odniesieniu do in-
terwencji StraŜy Miejskiej w dniach 12 
kwietnia 2006 r i 31 sierpnia 2007 r. w 
Gdyni 

1004/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Nordea Bank Polska S.A> 

1005/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się 
w Gdyni – Cudawianki” 

1006/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Prowa-
dzenie Biura Porad Obywatelskich” 

1007/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu graficznego oraz 
druk plakatów, broszur informacyjnych i 
ulotek na potrzeby kampanii „Mały pro-
cent, wielka sprawa" 

1008/11/VI/P - publikacji ogłoszeń w gazetach 
dzielnicowych 

1009/11/VI/R - zawarcia aneksu do umowy partner-
skiej z Gminą Miasta Gdyni oraz Gminą 
Miasta Sopotu dotyczącej ustanowienia 
zasad współpracy w zakresie realizacji 
projektu pn: „WdroŜenie Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem TRI-
STAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” 

1010/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy KB/20/MOPS/2010 z 16.11.2010 
r. na realizację zadania, polegającego na 
wspieraniu samotnych matek i rodzin 
ubogich 

1011/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne o wartości poniŜej 
193.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 
realizację promocji Gdyni przez Basket-
ball Investment SSA w związku z me-
czem gwiazd Euroligi 2011 koszykówki 
kobiet 

1012/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le Canal Plus Sport na emisję spotu pro-
mującego miasto Gdynia 
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1013/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na publikację reklamy Gdyni w ksiąŜce 
„śółto-niebiescy II” 

1014/11/VI/M - współprodukcji audycji oraz zakupu 
czasu antenowego na kanale TV 2 na 
promocję Miasta podczas programu „Bi-
twa na głosy” 

1015/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 100 koszulek 
z nadrukiem promocyjnym oraz logo 
Gdyni 

1016/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję 
gdyńskich materiałów promocyjnych 
przez Spółdzielnię Socjalna „50+” 

1017/11/VI/M - zatwierdzenia wykazu lokali uŜytko-
wych stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni przewidzianych do wyna-
jęcia w drodze publicznego nieograni-
czonego przetargu ustnego oraz regu-
laminu przetargu 

1018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
oceny potencjału inwestycyjnego terenu 
połoŜonego przy ul. Orłowskiej 13-17, w 
trybie z wolnej ręki 

1019/11/VI/M - zapłaty odszkodowania na rzecz 
Fundacji Instytutu Badań nad Gospodar-
ką Rynkową 

1020/11/VI/O - akceptacji zmian w zawartych umo-
wach na lata 2010 – 2012 

1021/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów eksploatacyjnych do kserokopiarek i 
faksów dla UM Gdyni w 2011 roku 

1022/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup środków 
opatrunkowych do wyposaŜenia apte-
czek pierwszej pomocy do 14.000 EUR 
oraz zatwierdzenia wyboru oferenta 

1023/11/VI/S - wyraŜenia zgody na remont głównej 
klatki schodowej w budynku UM Gdyni 
przy ul. 10 Lutego 24 w roku 2011 

1024/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup flag do 
14.000 EUR 

1025/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Kartuskiej w Gdyni 

1026/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wyko-
nania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budo-
wa ścieŜek rowerowych w Gdyni, w ra-
mach projektu „Rozwój komunikacji ro-
werowej aglomeracji trójmiejskiej w la-
tach 2007-2013” 

1027/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR na wyko-
nanie geodezyjnego wydzielenia pasa 
drogowego ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie 
z działki nr 321/2 km 22 

1028/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/739/UI/275/W/2010 związanej z re-
alizacją zadania „budowa kaplicy po-
grzebowej z zapleczem technicznym 
przy ul. Witomińskiej w Gdyni” 

1029/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/630/UI/231/W/2010 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni 

1030/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do wartości 14.000 EUR na wykonanie 
wycinki drzew i krzewów w rejonie ujścia 
Potoku Kolibkowskiego w Gdyni Orłowie 

1031/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do wartości 14.000 EUR na wykonanie 
wycinki drzew i krzewów w rejonie ul. 
Puckiej 

1032/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/487/UI/188/W/2010 dotyczącej za-
dania pn: „Budowa ulicy Cechowej w 
Gdyni” 

1033/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do wartości 14.000 EUR na wykonanie 
prac związanych z oczyszczeniem z 
drzew i krzewów przyszłego placu bu-
dowy kaplicy pogrzebowej z zapleczem 
technicznym przy ul. Witomińskiej w 
Gdyni 

1034/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na powierze-
nie zadań w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt 

1035/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę na-
sadzeń drzew na wybranych terenach 
Gdyni, wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej, ul. 
Chwaszczyńskiej oraz Al. Zwycięstwa 

 
2011-02-24: 

 
 
1036/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

 
2011-02-25: 

 
1038/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na ogól-

nopolskim kanale TVP2 na emisję spotu 
promującego miasto 

 
2011-03-01: 

 
1040/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa panu 

Markowi Łucykowi dyrektorowi jednostki 
budŜetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji 

1041/11/VI/S - upowaŜnienia pana Marka Łucyka 
dyrektora jednostki budŜetowej Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

1042/11/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 
855/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 15.02.2011 r. w sprawie powołania 
pełnomocników ds. wyborów do rad dziel-
nic, zarządzonych na 27 marca 2011 r. 

1043/11/VI/M - udzielenia zamówienia o wartości 
poniŜej 193.000 EUR, w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni 
przez Basketball Investments SSA w 
związku z Meczem Gwiazd Euroligi 2011 
koszykówki kobiet 

1044/11/VI/P - dofinansowania wydania „Albumu 
statków PLO – 1951-2011” 
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1045/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulic Oliw-
kowej i Wiczlińskiej w Gdyni 

1046/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 
r. w sprawie: harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2011 roku 

1047/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu całodobowej placówki opie-
kuńczo-wychowawczej typu socjalizacyj-
nego dla 14 dzieci w wieku od 3 roku Ŝycia 
do 18 roku Ŝycia 

1048/11/VI/R - akceptacji aneksu do umowy najmu 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Lesz-
czynki na prowadzenie w niej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej 

1049/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2011 do 
umowy najmu nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Rybaków na prowadzenie w niej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej 

1050/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 
zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wa-
dą Słuchu „Cisza” dotyczącej określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tów terapii zajęciowej 

1051/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia za-
sad struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i budynków 
mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

1052/11/VI/M - wykonania remontu komina prowa-
dzącego do gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 1 w Gdyni 

1053/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku połoŜonego 
przy ul. Władysława IV 38 

1054/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1055/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1056/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 59 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1057/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 61 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1058/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 63 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1059/11/VI/M - rozwiązania ze Skarbem Państwa 
umowy uŜytkowania wieczystego odnośnie 
nieruchomości pokrytych wodami płyną-
cymi 

1060/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/495/UI/195/W/2010 z dnia 08.09.2010 

r. na wykonanie wydzielenie pasa drogo-
wego ulicy Ks. Miegonia i Muchowskiego 
pod budowę przez Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Gdyni sieci wodo-
ciągowej 

1061/11/VI/S - przeprowadzenia szkoleń członków 
obwodowych w wyborach do rad dzielnic, 
zarządzonych na 27 marca 2011 r. 

1062/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
15001/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 maja 2010 roku dotyczącego prze-
jęcia budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni w 
zarząd 

1063/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w 
związku z meczem Pucharu Narodów Eu-
ropy 

1064/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo – gaśniczych dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

1065/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację rejestru wyborców 
Gminy Miasta Gdyni 

1066/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wprowadzenie 
zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 
23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie , ul. Sanguszki 1 

1067/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1689/PK/40-w/2009 

1068/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie dokumentu z j. węgierskie-
go na j. polski 

1069/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu 
„Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 
roku 

1070/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Pod-
stawowej Nr 21 w Gdyni dla Rady Dzielni-
cy Śródmieście 

1071/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

1072/11/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na prowa-
dzenie warsztatów z zakresu zajęć teatral-
no -wokalno- tanecznych w ramach wnio-
sku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr pio-
senki i tańca”, który uzyskał dofinansowa-
nie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia 
po godzinach” 

1073/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i 
organizacji VI Przeglądu Teatrzyków Dzie-
cięcych klas młodszych, którego organiza-
torem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni 

1074/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
młodzieŜowej konferencji „TriMun 2011”, 
której organizatorem jest III Liceum Ogól-
nokształcące w Gdyni 

1075/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu zespołu 
Eska z MłodzieŜowego Domu Kultury w 
Gdyni na XIV Mistrzostwa Polski Cheele-
aders organizowanych w Chorzowie 

1076/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników VI Edycji Mistrzostw Gdyni w 
dwa ognie, którego organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 
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1077/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Dziesiątego Przeglądu Piosenki 
Popularnej POP CIS Gdynia 2011 organi-
zowanego przez Zespół Szkół Nr 9 w Gdy-
ni 

1078/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzy-
jaźnionego liceum w St. Junien we Francji 
w ramach wymiany międzyszkolnej 

1079/11/VI/O - dofinansowania organizacji cyklu 
koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzycz-
ne spotkania na Chwarznie”, których orga-
nizatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdy-
nie 

1080/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych kwietnikach 
sezonowych na terenie Miasta Gdyni – II 
etap 

1081/11/VI/S - wyraŜenia zgody na usunięcie awarii 
związanej z niedroŜną studzienką kanali-
zacyjną znajdującą się na dziedzińcu bu-
dynku UMG 

1082/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni w materiałach konferencji or-
ganizowanej przez Akademię Morską w 
Gdyni 

1083/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego powyŜej 14.000 
EUR a poniŜej 4.845.000 EUR na wykona-
nie zadania: ,,Budowa sieci oświetleniowej 
ul. Walerianowej w Gdyni’’ 

1084/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert na wspieranie realizację 
zadania „prowadzenie projektu „Kibice Ra-
zem” na terenie Gdyni w 2011 roku” 

1085/11/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne, którego war-
tość szacunkowa jest wyŜsza niŜ 12.000 zł, 
ale nie przekracza wyraŜonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 EUR na wy-
bór lekarza biegłego 

1086/11/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne, którego war-
tość szacunkowa jest wyŜsza niŜ 12.000 zł, 
ale nie przekracza wyraŜonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 EUR na wy-
bór psychologa biegłego 

1087/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania 
konkursowego na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2011-2013 

1088/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację zajęć świetlicowych dla 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Karwiny 

1089/11/VI/O - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaczków 
opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów 
postanowień sądu 

1090/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup artykułów do bindowania i zabezpie-
czenia dokumentów UMG w 2011 r. o war-
tości do 14.000 EUR 

1091/11/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na 

wykonanie robót dodatkowych w ramach 
zadania: „Budowa ul. Cechowej w Gdyni” 

1092/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/530/UP/148/W/2008 zawar-
tej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przed-
siębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział 
Łódź 

1093/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 852/11/VI/R 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na do-
finansowanie zadania Pt: „Prowadzenie 
regionalnego monitoringu atmosfery” 

1094/11/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do 
kwoty 14.000 EUR na zakup worków do 
pojemników do segregacji odpadów oraz 
worków do wózków do zbiórki odpadów w 
ramach realizacji programu „Urząd przyja-
zny środowisku – system gospodarki od-
padami” 

1095/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
ekspertyzy w zakresie obecności gatunków 
chronionych porostów 

1096/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na emisję spotu radiowego promującego 
program „Pies w wielkim mieście” 

1097/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na zakup licencji do wykorzystania fotogra-
fii Zbigniewa Kosycarza 

1098/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
153/10/VI/M w sprawie zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wynajem po-
wierzchni reklamowych w okresie od 3 do 
31 stycznia 2011 r. na promocję konkursu 
Gdyński Biznesplan 2011 

1099/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
zwrot opłat rocznych 

1100/11/VI/M - ustalenia wykazu i ustalenia wywo-
ławczej stawki czynszu dzierŜawnego oraz 
warunków przetargu nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
przeznaczonych do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 40 lat w drodze przetar-
gu 

1101/11/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na 
wykonanie archiwizacji dokumentów doty-
czących ewidencji działalności gospodar-
czej w Gdyńskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

1102/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na aktualizację 20 sekundowej reklamy 
zapraszającej na mecz rugby Polska – 
Belgia na Narodowym Stadionie Rugby w 
Gdyni 

1103/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na emisję spotów radiowych promujących 
miasto 

1104/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
emisji reklamy elektronicznej z animacją na 
stronie www.trojmiasto.pl, aktualizacji spo-
tów telewizyjnych oraz przygotowanie re-
klamy na ekrany LED oraz emisji trzech 
reklam w „Gazecie Wyborczej” promują-
cych Ogólnopolskie Spotkania PodróŜni-
ków, śeglarzy i Alpinistów „Kolosy 2010” 

1105/11/VI/M - upowaŜnienia dyrektora jednostki 
organizacyjnej ZDiZ do wydawania w imie-
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niu prezydenta miasta Gdyni postanowień 
określających stanowisko wierzyciela co do 
zarzutów zgłoszonych przez zobowiązane-
go w sprawie prowadzenia egzekucji ad-
ministracyjnej 

1106/11/VI/M - upowaŜnienia kierownika Biura Ob-
sługi Strefy Płatnego Parkowania jednostki 
organizacyjnej „ Zarząd Dróg i Zieleni” do 
wydawania w imieniu Prezydenta Miasta 
Gdyni postanowień określających stanowi-
sko wierzyciela co do zarzutów zgłoszo-
nych przez zobowiązanego w sprawie 
prowadzenia egzekucji administracyjnej 

1107/11/VI/M - upowaŜnienia zastępcy dyrektora 
jednostki organizacyjnej ZDiZ do wydawa-
nia w imieniu prezydenta miasta Gdyni po-
stanowień określających stanowisko wie-
rzyciela co do zarzutów zgłoszonych przez 
zobowiązanego w sprawie prowadzenia 
egzekucji administracyjnej 

1108/11/VI/P - powołania składu komisji oceniającej 
oferty zgłoszone przez podmioty prowa-
dzące działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego prowadze-
nia Centrum Informacji i Rehabilitacji dla 
Osób Niewidomych i Niedowidzących w 
Gdyni 

1109/11/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Mu-
zeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy 
remont, renowację i konserwacje pokładu 
na rufie statku – Muzeum Dar Pomorza w 
Gdyni 

1110/11/VI/P - produkcji i emisji w telewizji trzech 
odcinków programu Pt: „Od słowa do sło-
wa” w 2011 r. 

1111/11/VI/P - dofinansowania wydania albumu 
poświęconego 3. Flotylli Okrętów im. Ko-
mandora Bolesława Romanowskiego 

1112/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki „Dni 
Bezciastkowe. Gdynia w latach 1945-56” 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [35] - 23.03.2011 – r. Mirosława Król – w 

sprawie utwardzenia i wyrównania ul. Kępa 
Oksywska – odpowiedź 06.04.11. 

2. [36] - 23.03.2011 – r. Mirosława Król – w 
sprawie wykupu lub zamiany działek na ul. 
Płka Dąbka – odpowiedź 06.04.11. 

3. [37] - 23.03.2011 – r. Bogdan KrzyŜankowski 
– w sprawie utraty oczekiwanych wpływów z 
dzierŜawy lokali znajdujących się na IV piętrze 
budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 44 - od-
powiedź 06.04.11. 

4. [38] - 23.03.2011 – r. Marcin Horała – w spra-
wie zagospodarowania terenu pomiędzy blo-
kami przy ul. Wejherowskiej i ul. Chylońskiej  
– odpowiedź 06.04.11. 

5. [39] - 23.03.2011 – r. Marcin Horała – w spra-
wie czasu oczekiwania na decyzję o warunkach 
zabudowy – odpowiedź 04.04.11. 

6. [40] - 23.03.2011 – r. Marcin Horała – w spra-
wie przedłuŜenia ul. Komierowskiego od ul. 

Morskiej do ul. Opata Hackiego – odpowiedź 
06.04.11. 

7. [41] – 05.04.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie uzupełnienia odpowiedzi z dnia 21 
marca na interpelację dot. wstrzymanej moŜli-
wości wykupu lokalu komunalnego przez p. 
Jolantę i Wojciecha Jońskich   

8. [42] – 05.04.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie wyjaśnienia przebiegu projektowanej 
obwodnicy północnej Aglomeracji Trójmiej-
skiej (OPAT) na odcinku pomiędzy ul. Chy-
lońską i ul. Hutniczą  

9. [43] – 05.04.2011 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie dalszego uŜytkowania i statusu praw-
nego gruntu pod pawilonem handlowym przy 
ul. Widnej 1 – odpowiedź 13.04.11. 

10. [44] – 06.04.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie planowania przestrzennego w dzielni-
cy Cisowa. 

11. [45] – 06.04.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunko-
wego na ul. Zamenhofa. 

_________________________________________ 
 

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:  
_____________________________________________ 


