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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 11 

22 czerwca 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 21.06.11, godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Statutowa – 24 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Przygotowanie projektu uchwały w/s powoła-
nia zespołu ds. wyboru ławników. 

3. Nazewnictwo ulic. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia pozy-
tywna – 3/0/0 
4.2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 3/0/0 
Ad. 2 
Komisja przygotowała i wniesie na najbliŜszą sesję w 
trybie nadzwyczajnym projekt uchwały w sprawie powo-
łania zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2012-
2015. 
Wynik głosowania – 3/0/0. 
Ad. 3 
Do komisji wpłynęły propozycje nadania gdyńskim 
ulicom imion Tomasza Łączewnego (przedwojenny 
gdyński nauczyciel) oraz admirała Romualda Wagi. 
Wniosek w sprawie nadania placowi w Gdyni imienia 
Ignacego Mościckiego – komisja postanowiła wstrzymać 
się z wnoszeniem projektu uchwały w tej sprawie na 
sesję do czasu zakończenia przebudowy obecnego układu 
drogowego w rejonie skrzyŜowania ul. Dworcowej, 10 
Lutego i Podjazdu. Proponowana przez wnioskodawców 
lokalizacja w obecnej chwili jest zbyt mało reprezenta-
cyjna, poza tym po przebudowie (aktualnie trwają prace 
projektowe) wygląd tego terenu na pewno ulegnie zna-
czącej poprawie. Zdaniem komisji podejmowanie uchwa-
ły w tej chwili jest przedwczesne. 
Następne posiedzenie – 6 czerwca, godz. 15.15. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 25 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta w 
2010 r. (wraz z audytem i opinią RIO), 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

3. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 

Gośćmi komisji byli: pan Marek Łucyk, dyrektor GOSiR, 
pan Krzysztof Blumka, wicedyrektor HSW, prof. Krzysz-
tof Szałucki, skarbnik miasta.  
W hali sportowo-widowiskowej imprezy odbywają się 
praktycznie co trzeci dzień. Planowana na rok 2010 
dotacja wynosiła 2 mln zł, dochody szacowano na po-
ziomie 2,4 mln zł; okazało się, Ŝe dochody były większe, 
dzięki czemu nie trzeba było pobrać całej kwoty dotacji. 
GOSiR nie wydał 1 mln zł na wymianę nawierzchni na 
boisku treningowym: wykonawca nie wszedł na plac 
budowy. Obecnie sprawa jest w sądzie. 
Wydatki na sport stanowią ok. 3,5% budŜetu. 
Obecny rok jest pierwszym, kiedy absolutorium będzie 
rozpatrywane w nowej formule. Oprócz sprawozdania z 
wykonania budŜetu Rada zapoznaje się z audytem oraz 
ma obowiązek ustosunkować się do opinii RIO. Skarbnik 
przedstawił komisji załoŜenia audytu budŜetu. Audyt 
odpowiada na pytanie, czy budŜet jest robiony rzetelnie, 
wiarygodnie i zgodnie z przepisami. Do bilansu wchodzi 
saldo budŜetów szczegółowych wg stanu na 31.12.2010 r. 
Gmina jest prawie w całości właścicielem własnych 
zasobów trwałych; jest to stan bliski idealnemu. Stosun-
kowo dobre są proporcje w aktywach i pasywach. Poza 
audytem urzędu losowo wybrano 13 spośród 127 gmin-
nych jednostek organizacyjnych. We wszystkich audyt 
przebiegł wzorowo, jedynie w MOPS audytor wskazał 
0,17% niezgodności (wynika to z niezgodności systemu 
informatycznego w MOPS z systemem urzędu). Wiel-
kość ta nie jest w Ŝaden sposób niepokojąca. 
Opinia RIO jest pozytywna, zasadniczo nie ma krytycz-
nych uwag. 
Opinia do sprawozdania pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach:: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 6/0/0. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – przed sesją czerwcową. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 26 maja: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bu-

dŜetu za 2010 r. 
5. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
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Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. przyjęcia zadań Wojewody Pomorskiego wy-
konywanych przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków – projekt przedstawił z-ca na-
czelnika Wydziału Organizacyjnego, Artur 
Wentland. Opinia pozytywna – 4/0/0, 

2. zmiany treści uchwały nr VI/97/11 z dnia 23 
marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru, znajdujących się na terenie administracyj-
nym Gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna 
– 5/0/0. 

3. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2011 – przedstawiła zastępca 
skarbnika, p. A.Helbin. Opinia pozytywna – 
5/0/0. 

4. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
ni na lata 2011 – 2022 – opinia pozytywna – 
5/0/0. 

Ad. 4 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2010 r. przedsta-
wiła zastępca skarbnika, Alicja Helbin. Wykonanie w 
90%, wydatki 98,7%, wydatki majątkowe 52%. Wydatki 
zrealizowano zgodnie z zamierzeniami (Festiwal Filmów 
Fabularnych, Opener, dobra promocja medialna). DuŜe 
zmiany w Teatrze Miejskim, rozbudowa Teatru Muzycz-
nego. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2010 w 
dziale 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
wraz z dokumentem RIO w Gdańsku (uchwała nr 
084/p212/RV/11 w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2010 r) w głosowa-
niu 5/0/0, 
- sprawozdanie finansowe za rok 2010 – w głosowaniu 
5/0/0, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2010 do 
31.12.2010 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych miasta Gdyni w 
głosowaniu 5/0/0. 
Ad. 5 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, by w tunelu pod 
Wzgórzem św. Maksymiliana, celem podniesienia este-
tyki, zainstalować czy to przestrzenne aranŜacje, czy 
galerię fotografii, lub inne medium. Pomysłem tym moŜ-
na zainteresować organizacje pozarządowe i Radę Dziel-
nicy. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 27 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 

Zmiany w budŜecie wraz z autopoprawką przedstawił 
Skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 13/0/0 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2011-2022 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
13/0/0. 
______________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 6 czerwca: 
 
Porządek: 

1. Opinia do sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2010 r., 

2. Nazewnictwo ulic. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2010 r. przedsta-
wiła zastępca skarbnika, p. Alicja Helbin. Wykonanie 
zadowalające, zwłaszcza w wydatkach, dochody własne 
na dobrym poziomie.  
Komisja zaopiniowała: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2010 wraz z 
dokumentem RIO w Gdańsku (uchwała nr 
084/p212/RV/11 w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2010 r) w głosowa-
niu 4/0/0, 
- sprawozdanie finansowe za rok 2010 – w głosowaniu 
4/0/0, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2010 do 
31.12.2010 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych miasta Gdyni w 
głosowaniu 4/0/0. 
2. Nazewnictwo ulic 
Komisja postanowiła wnieść na czerwcową sesję uchwałę 
w sprawie nadania nazwy „Rondo Izabeli Jarugi-
Nowackiej” skrzyŜowaniu ulic Polskiej i Rotterdamskiej 
w Gdyni. 
Postanowiono wnieść na sesję sierpniową 3 projekty: 
- ul. Tomasza Łączewnego, 
- ul. Franciszkańska, 
- Promenada Ireny Kwiatkowskiej 
Wpłynął wniosek o nadanie granicznej ulicy pomiędzy 
Gdynią a Kosakowem nazwy „bł. Jana Pawła II”. Do 
Rady Gminy Kosakowo podobny wniosek nie wpłynął, 
dlatego komisja postanowiła wstrzymać się z inicjatywą 
uchwałodawczą. RozwaŜane jest nadanie lotnisku w 
Kosakowie imienia Jana Pawła II.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 15 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie uchwał na sesję 22 czerwca, 
2. Skargi p. Alicji Gordon i p. Jarosława Nowic-

kiego. 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2010 rok – opinia pozytywna – 4/2/1 

2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2010 (tekst spra-
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wozdania przygotowano dla radnych na płytach 
CD) – opinia pozytywna – 4/2/1 

3. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolu-
torium z wykonania budŜetu w roku 2010. – 
opinia pozytywna – 4/2/1 

4. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2011. – opinia pozytywna – 4/0/2 

5. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 2 
lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 
2022 – opinia pozytywna – 7/0/0 

6. zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środ-
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. – opinia pozytywna – 
7/0/0 

7. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon 
rzeki Kaczej na docinku od Potoku Przemysło-
wego do Drogi Gdyńskiej – opinia pozytywna 
– 7/0/0 

8. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic: Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, re-
jon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Po-
mianowskiego. – opinia pozytywna – 7/0/0 

9. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic: Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon 
rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Szturmanów i 
Szyprów. – opinia pozytywna – 7/0/0 

10. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2008-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011-2014 dla Miasta 
Gdyni. – opinia pozytywna – 6/0/0 

11. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu 
pn.: „The Bothnian Green Logistic Corridor”     
w ramach Programu „ region Morza Bałtyckie-
go 2007-2013” – opinia pozytywna – 6/0/0 

12. Przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu 
pn.: „SEB_NODE – Integracja systemów 
transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła 
transportowego Południowo-Wschodniego Bał-
tyku” – w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-
2013 – opinia pozytywna – 6/0/0. 

13. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Kowieńskiej. – opinia pozytyw-
na – 4/0/0 

14. wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprze-
targowej udziału Gminy Miasta Gdyni                   
we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 
26 w Chełmie. – opinia pozytywna – 4/0/0 

15. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 
12, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
. – opinia pozytywna – 5/0/0. 

16. zmiany uchwały VI/132/07 Rady Miasta Gdyni 
z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, 
opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i 
ulgowych oraz przepisów taryfowych obowią-
zujących na liniach regularnego transportu 

wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie 
Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowa-
nego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w 
Gdyni. – opinia negatywna – 3/4/0 

17. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bez-
przetargowej nieruchomości połoŜonej w Gdy-
ni przy ul. Chylońskiej – opinia pozytywna – 
6/0/0 

18. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprze-
targowym niezabudowanej nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Krzywoustego, – opinia pozy-
tywna – 6/0/0, 

Ad. 2 
Komisja zapoznała się ze skargami pani Alicji Gordon 
oraz pana Jarosława Nowickiego. Wysłuchała teŜ wyja-
śnień dyrektora ZKM na temat skargi p. Gordon. Komisja 
uznała skargę za niezasadną i postanowiła przygotować 
projekt uchwały w tej sprawie (w trybie uzgodnionym z 
Przewodniczącym Rady Miasta). 
W sprawie zgłoszonej przez p. Nowickiego istnieje nie-
korzystna dla niego opinia prawna. Członkowie komisji 
zapoznali się z istotą sprawy, lecz zaopiniują skargę na 
jednym z kolejnych posiedzeń. 
Ad. 3 
R. Ł.Cichowski wrócił do sprawy EkoDoliny pytając, czy 
komisja odniesie się do pisma spółki. Postanowiono na 
jedno z kolejnych posiedzeń zaprosić p. Joannę Grajter, 
rzecznika prasowego UM. 
Na posiedzeniu po przerwie letniej komisja zajmie się 
listą rankingową dróg gminnych. 
R. M.Horała poruszył temat budynku przy ul. Zamenhofa 
11, nierewitalizowanego mimo objęcia rewitalizacją 
wszystkich budynków sąsiednich. 
R. A.Kieszek zasygnalizował potrzebę odbycia spotkania 
na temat tzw. ustawy śmieciowej. 
Spotkanie z komendantem StraŜy Miejskiej poświęcone 
akcji „Pies w wielkim mieście” zostało przełoŜone na 22 
czerwca, godz. 11.00. 
______________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 15 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku, 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję, 
3. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2010 rok – opinia pozytywna – 4/0/0 

2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2010 – opinia pozy-
tywna – 4/0/0 

3. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolu-
torium z wykonania budŜetu w roku 2010 – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

4. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2011 – projekt przedstawił skarbnik miasta. 
Opinia pozytywna – 5/0/0 
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5. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 2 
lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 
2022 – opinia pozytywna – 5/0/0 

6. zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środ-
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – opinia pozytywna – 5/0/0 

7. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2008-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011-2014 dla Miasta 
Gdyni – przedstawił naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska B. Frankowski. Opinia 
pozytywna – 5/0/0. Dodatkowo naczelnik zasy-
gnalizował wejście w Ŝycie tzw. ustawy śmie-
ciowej, która ma określić, za co i w jaki sposób 
mieszkańcy mają ponosić opłaty za wywóz 
śmieci (od m kw lub od m sześc. zuŜytej wody) 
Ustawa w tej chwili, po rozpatrzeniu w senacie, 
trafi do sejmu, lada moment powinna być przy-
jęta. Rada zadecyduje, który wariant – opty-
malny dla miasta – wybierze. 

Ad. 3 
R. Bogdan KrzyŜankowski poruszył temat zlikwidowa-
nego niedawno Domu Samotnej Matki. Zaproponował, 
aby jedno z najbliŜszych spotkań poświęcić tej właśnie 
problematyce, zapraszając na nie przedstawicieli MOPS i 
innych instytucji zajmujących się tymi sprawami.  
Wnioskował takŜe, aby na kolejnym posiedzeniu komisja 
zajęła się problemem systemu opieki psychologicznej nad 
dziećmi z placówek opiekuńczych. 
Oba spotkania odbędą się po przerwie wakacyjnej. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-05-04: 
 

1773/11/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2011 

1774/11/VI/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania toreb ekologicznych z logo 
Gdyni i „8 Wspaniałych” 

1775/11/VI/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie taśm z nadrukiem promujących 
Miasto i konkurs „8 Wspaniałych” 

1776/11/VI/O - uniewaŜnienia zarządzenia 
14060/10/V/0Z Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 lutego 2010r oraz powołania no-
wego składu Komisji 

1777/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na adaptację Studium wy-
konalności dla projektu pn.: „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdyni” na potrzeby opracowania Stu-
dium wykonalności dla Etapu I tego projek-
tu 

1778/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1779/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1780/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopol-
skiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia na czas oznaczony – 1 rok 

1781/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Perzowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

1782/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1783/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

1784/11/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy 
na współprodukcję audycji oraz zakupu 
czasu antenowego na kanale TVP2 na 
promocję miasta 

1785/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/181/D/10 z dnia 31 grudnia 2010 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Buraczanej 

1786/11/VI/P - refundacji poniesionych kosztów 
zabezpieczenia sytuacji kryzysowej 

1787/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych na wybranych terenach Miasta 
Gdyni: skarpa przy ul. Podjazd, rejon 
przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej i 
ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. 
Sienkiewicza na Kamiennej Górze 

1788/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup nasion słonecznika wysokiego, 
ozdobnego o wartości do 14.000 EUR 

1789/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup materiałów edukacyjnych na po-
trzeby „Zielonej klasy” o wartości do 
14.000 EUR 

1790/11/VI/U - uregulowania naleŜności wynikającej 
z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 
04.09.2007 r. 

1791/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy Nr 
KB/519/UP/147/W/2008 z dnia 01.09.2008 
r., dotyczącego rozliczenia wykonanych 
prac przedprojektowych 

1792/11/VI/U - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania pn.: „Prowadzenie re-
gionalnego monitoringu atmosfery” 

1793/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na zakup jednego 
tysiąca egzemplarzy folderu pod tytułem 
„Szlak Trójmiejski” 

1794/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na druk materiałów 
promocyjnych Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

1795/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na publikację logo 
Gdyni w dodatku do Dziennika Bałtyckiego 
poświęconym beatyfikacji Jana Pawła II 
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1796/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
dwóch balonów ekspozycyjnych 

1797/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na publikację re-
klamy dzierŜawy gruntu parkowo- pałaco-
wego w Gdyni-Orłowie w miesięczniku Bu-
siness In Poland 

1798/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR, na publikację re-
klamy dzierŜawy gruntu parkowo- pałaco-
wego w Gdyni-Orłowie w miesięczniku Ka-
leidoscope 

1799/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wycen nieruchomości 

1800/11/VI/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Kwiatowej 11 

1801/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 246 o powierzchni 9,6 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

1802/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie wycen 
nieruchomości 

1803/11/VI/U - zawarcia porozumienia w sprawie 
udostępnienia nieruchomości dla inwestycji 
EUR 2012 pn. „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

1804/11/VI/U - upowaŜnienia Kierownika Referatu 
Koordynacji Zagospodarowania Prze-
strzennego w Wydziale Urbanistyki 

1805/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie flag masz-
towych na potrzeby Bałtyckiego Punktu In-
formacji Turystycznej 

1806/11/VI/M - promocji miasta w ramach projektu 
„Mamy Maj” realizowanego przez Radio 
Zet 

1807/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
1675/11/VI/M na wykonanie 100 egzem-
plarzy miniaturowych kutrów rybackich z 
napisem Gdynia wraz z opakowaniem 

1808/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1809/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 
rok 

1810/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2011 rok 

1811/11/VI/P - współorganizacji konferencji 
1812/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/152/UI/52/W/2011 z dnia 31.03.2011 r. 
dotyczącej zadania pn. : „Budowa ulicy 
Wawrzyniaka w Gdyni” 

1813/11/VI/S - wyraŜenia zgody na remont bocznej 
klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni przy ul. 10-Lutego 24 w 2011 roku 

1814/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
1645/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12 kwietnia 2011 roku 

1815/11/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego 
na wykonanie i dostawę 30 szt. donic dla 
ul. Świętojańskiej w Gdyni o wartości do 
14.000 EUR 

1816/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1177/11/VI/M 
z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udziele-
nia zamówienia na wykonanie analizy 
opłacalności zastosowania odnawialnych 
źródeł energii na terenie szkół w Gdyni 

1817/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie 
spotkania z instytucjami partnerskimi 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości 

1818/11/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą Pro-
mare sp. z o.o. organizatorem XII Spotka-
nia Biznesu Morskiego WybrzeŜa Gdań-
skiego „Wspólna Kaczka 2011” w dniu 14 
października 2011 roku w ramach XI Mię-
dzynarodowego Forum Gospodarczego w 
Gdyni 

1819/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

1820/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Gen. 
Józefa Bema 3 m 6 

1821/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Gen. 
Józefa Bema 3 m 1/ 

1822/11/VI/M - rozbiórki obiektu dyspozytorni przy 
Placu Dworcowym 2A w Gdyni 

1823/11/VI/R - przyznania dotacji dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na powierzenie zadań z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt 

1824/11/VI/P - przyjęcia Regulaminu Nagrody Lite-
rackiej Gdynia 

1825/11/VI/P - przygotowania scenariusza i prowa-
dzenie Gali konkursu „Gdynia bez barier” 

1826/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie eksperty-
zy z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej 
budynku szkoły VI Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gdyni przy ul. Kopernika 34 

1827/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych związanych z inwestycją pn. 
„Przebudowa ulicy Zielnej w Gdyni” 

1828/11/VI/O - uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizacje 
zadania : Rehabilitacja i opieka szpitalna 
osób po laryngektomii 

1829/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację koncertów pod nazwą 
„Ladies Jazz Festiwal” w Gdyni 

1830/11/VI/P - określenia wysokości Nagrody Arty-
stycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion 
Gdyński” za rok 2010 

1831/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolej 
ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kul-
tur Świata Globaltica 2011 

1832/11/VI/P - wykonania upominków promocyjnych 
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1833/11/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
1834/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na fi-
lię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” 

1835/11/VI/M - zmiany w umowie Nr 
SK/1947/MK/13-W/2010 zawartej w dniu 
19 października 2010 roku na opracowanie 
dokumentacji przetargowej, warunków 
technicznych, nadzór i odbiór prac geode-
zyjnych dotyczących: modernizacji osnowy 
pionowej, wznowienia osnowy katastralnej 
oraz konwersji danych do układu 2000 

1836/11/VI/S - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na świadczenie usług tele-
komunikacyjnych telefonii komórkowej 
wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta 
Gdyni wszczęte zarządzeniem nr 
1643/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12.04.2011 r. oraz akceptacji wniosku 
o rozpoczęcie postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczo-
nego poniŜej 193.000 EUR na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych telefonii komór-
kowej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu 
Miasta Gdyni 

1837/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 354 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1838/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 308 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1839/11/VI/P - powołania dyrektora naczelnego 
Teatru Miejskiego im. W.Gombrowicza w 
Gdyni 

 
2011-05-10: 

 
1840/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-

nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.46.2011) 
przeprowadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 193 000 
EURO i upowaŜnienia do podpisania 
umowy 

1841/11/VI/M - postępowania o zamówienie pu-
bliczne na wykonanie inwentaryzacji bu-
dynków oraz aktualizacji dokumentacji 
technicznej nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni (EZP nr 
MN.271.45.2011)– zmiana składu komisji 
przetargowej 

1842/11/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia 16834/10/V/P z dnia 
26.10.2010 r. 

1843/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie reali-
zacji zadania: Rehabilitacja i opieka szpi-
talna osób po laryngektomii” 

1844/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni 

1845/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni 

1846/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni 

1847/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni 

1848/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Pogodnej 4 w Gdyni 

1849/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Swarzew-
skiej 60/28 w Gdyni 

1850/11/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanaliza-
cyjnej w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni 

1851/11/VI/M - wykonania aktualizacji wielobranŜo-
wej dokumentacji technicznej i kosztory-
sowej na przebudowę i remont lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Śląskiej 
51B bl. III w Gdyni 

1852/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Partyzantów 39 bl II w Gdyni 

1853/11/VI/M - wykonania rozdziału instalacji c.o. 
oraz odrębnego opomiarowania instalacji 
c.o. dla pawilonu uŜytkowego połoŜonego 
przy ul. Morskiej 217 w Gdyni 

1854/11/VI/O - zamówienia na wykonanie zapro-
szeń dla przedstawicieli 
miast/gmin/powiatów/starostw na Galę Fi-
nałową XVII Finału Ogólnopolskiego Sa-
morządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych” 

1855/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1069/11/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 marca 
2011 r. w sprawie organizacji finału XII 
edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 
16 maja 2011 roku 

1856/11/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania dotyczącego prowa-
dzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego 
mieszczącego się w Gdyni przy ul. Spół-
dzielczej 4 w Gdyni 

1857/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dostępu do licencji oprogramo-
wania Edytor Aktów Prawnych 

1858/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

1859/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.15.2009) 

1860/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.5.2010) 
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1861/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.17.2009) 

1862/11/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 
17121/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 23.11.2010r. w sprawie skierowania 
na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego 

1863/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych po-
łoŜonej przy ul. Suchej 

1864/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. śniwnej – działki 413/46 i 448/51 

1865/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nieruchomości w celu określenia 
wysokości odszkodowania z tytułu utraty 
jej wartości – „Trasa Kwiatkowskiego” 

1866/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę za wydanie pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego 

1867/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 1121/11/VI/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
08.03.2011 roku w sprawie przyjęcia wnio-
sków i umowy o przyznanie dotacji ekolo-
gicznych oraz upowaŜnienia do podpisy-
wania umów 

1868/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
2/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Portowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z 
siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 
3/5 

1869/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1870/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 
rok 

1871/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Gdyni na organizację I Internackiego 
Konkursu „Mam Talent” 

1872/11/VI/P - dofinansowania akcji upamiętniającej 
wydarzenia w Piaśnicy i Lesie Szpęgaw-
skim w latach 1939-1940 

1873/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 

1874/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację w 
Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica 
2011 

1875/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza 

1876/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem 
„Dzień Sąsiada” 

1877/11/VI/M - zmiany w umowie nr 
SK/1635/MK/11-w/2010 zawartej w dniu 02 
września 2010 r. na opracowanie doku-
mentacji technicznej dokumentacji przetar-

gowej, SIWZ, wsparcia merytorycznego, 
nadzoru, odbioru i kontroli prac 

1878/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1257/11/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 
2011 r. w sprawie: przyznania dotacji pod-
miotowi prowadzącemu działalność poŜyt-
ku publicznego na prowadzenie Centrum 
Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewi-
domych i Niedowidzących w Gdyni 

1879/11/VI/S - wyraŜenia zgody na udzielenie za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie 46 madali pamiątkowych dla 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

1880/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej budowy kanalizacji sanitar-
nej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, 
Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej 
w Gdyni 

1881/11/VI/U - nabycia kanału deszczowego zloka-
lizowanego w sięgaczu ul. Makuszyńskie-
go 

1882/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb 
zakończenia zadania pn.: „budowa odcinka 
drogi w ul. Promiennej wraz z wodocią-
giem” 

1883/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na wykonanie projektów 
podziału geodezyjnego działek przezna-
czonych pod budowę ulic gminnych w re-
jonie ul. Stryjskiej - Przemyskiej w Gdyni 

1884/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Kompleksowa ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
39 przy ul. Adm.Unruga 88a w Gdyni” 

1885/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną: „ Kompleksowa ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni” 

1886/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi caterin-
gowej 

1887/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie, montaŜ i demontaŜ systemu 
wystawienniczego wraz z wydrukami foto-
grafii 

1888/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy miasta 
w Dzienniku METRO 

1889/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: „I 
Gdyńska Debata Młodych – wykształcenie 
przepustką do kariery?” 

1890/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Kompleksowa ter-
momodernizacja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1 przy ul. Legionów 27 w 
Gdyni” 

1891/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Kompleksowa ter-



8 
 

momodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul. 
10 Lutego 26 w Gdyni” 

1892/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w sprawie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści zamówienia do 193.000 EUR na wyko-
nanie wielobranŜowej dokumentacji projek-
towo- kosztorysowej dla budowy drogi do-
jazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną 

1893/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej na k.m. 2 ob-
ręb Wielki Kack jako działka nr 498/54 nie-
zbędnej pod budowę ulicy Strzelców 

1894/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację pobytu w Gdyni delegacji 
zagranicznych z Hiszpanii i USA 

1895/11/VI/U - wyraŜenia zgody na przelew wierzy-
telności zgodnie z § 17 pkt. 3 umowy nr 
KB/585/UI/224/W/2010 zawartej z wyko-
nawcą robót budowlanych objętych pro-
gramem „Rozbudowa ulicy Chwarznień-
skiej wraz z jej przedłuŜeniem do ul. 
Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I” 

1896/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie obsługi cateringowej pod-
czas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkole-
niowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście 
przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 
maja 2011 roku o wartości do 14.000 EUR 

1897/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk ulotki promocyjnej zamieszczonej 
w „Ratuszu” związanej z promocją V Ogól-
nopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń 
Miejska „Zieleń w mieście przyjazna miesz-
kańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 
współorganizowanej przez miasto Gdynia 
o wartości do 14.000 EUR 

1898/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie usług przewodnika objazdu 
terenowego w 2. dniu V Ogólnopolskiej 
Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska 
„Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” 
w dniach 19 – 20 maja 2011 roku o warto-
ści do 14.000 EUR 

1899/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie i dostawę 75 sztuk koszulek 
z logo „Gdynia naturalnie” dla uczestników 
V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 
Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna 
mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 
2011 roku, współorganizowanej przez mia-
sto Gdynia o wartości do 14.000 EUR 

1900/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wynajem dwóch autokarów w celu 
przewozu uczestników V Ogólnopolskiej 
Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska 
„Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” 
w dniach 19 – 20 maja 2011 roku o warto-
ści do 14.000 EUR 

1901/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla SP Nr 40 w Gdyni na zakup tablicy 
multimedialnej w związku z organizacją 
Izby Europejskiej 

1902/11/VI/P - wykonania projektu graficznego, 
składu komputerowego i druku „Sprawoz-
dania z realizacji Programu Współpracy 

miasta Gdyni z organizacjami pozarządo-
wymi za rok 2010” 

1903/11/VI/P - recepcji gości zaproszonych na kon-
ferencje w dniu 19 maja 2011 roku 

1904/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 839/11/VI/R z 
8 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdze-
nia wyników zamówienia publicznego w 
ramach projektu INTERFACE 

1905/11/VI/P - wyraŜenia zgody na organizację 
lunchu w dniu 16 maja 2011 roku dla 
uczestników konferencji projektu INTER-
FACE 

1906/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo 

1907/11/VI/K - ulokowania wolnych środków finan-
sowych w kwocie 50.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

1908/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację fe-
stynu ekologicznego „Festiwal BioróŜno-
rodności” 

1909/11/VI/P - odnowienia domen dla rad dzielnic 
1910/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 

zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26.10.2010 
r. w sprawie harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2011 roku 

1911/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu schroniska z funkcją inter-
wencyjnego punktu noclegowego dla osób 
w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoho-
lem przebywających na terenie Gdyni 

 
2011-05-11: 

 
1912/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14 000 Euro na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Budowa przepompowni ścieków w rejonie 
Al. M. Piłsudskiego i Bulwaru Nadmorskie-
go w Gdyni” 

 
2011-05-17: 

 
1913/11/VI/M - wykonania prawa pierwokupu w 

stosunku do prawa uŜytkowania wieczy-
stego niezabudowanej nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

1914/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
sporządzenie operatu szacunkowego nie-
ruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Morskiej 116 

1915/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR o zamówienie publiczne na 
wykonanie inwentaryzacji budynków oraz 
aktualizacji dokumentacji technicznej nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni (EZP nr MN.271.45.2011) i 
upowaŜnienia do podpisania umowy 
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1916/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Biura Planowania Przestrzenne-
go w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu kon-
kursu oraz trybu pracy komisji konkursowej 

1917/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność gminy na drogę postę-
powania sądowego 

1918/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 16, 28, 44 oraz 
Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdy-
ni 

1919/11/VI/O - zamówienia na identyfikatory dla 
uczestników XVII Ogólnopolskiego Finału 
Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 
Wspaniałych” 

1920/11/VI/O - zamówienia usługi hotelowej dla 
osób reprezentujących mia-
sta/gminy/powiaty/starostwa, biorących 
udział w XVII Ogólnopolskim Finale Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków „8 
Wspaniałych” 

1921/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Udzielanie pierwszej pomocy” dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

1922/11/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „remont po-
mieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego przy ulicy świrki i Wigury 14 
i ulicy Białowieskiej 1 w Gdyni” 

1923/11/VI/M - usunięcia awarii w przepompowni 
ścieków obsługującej gminne budynki 
mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 w 
Gdyni 

1924/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Nauczyciel-
skiej 5 w Gdyni 

1925/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Śląskiej 51 bl. I w Gdyni 

1926/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1927/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1928/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1929/11/VI/M - źródła finansowania aktu notarialne-
go ustanowienia odrębnej własności lokali 
mieszkalnych połoŜonych przy ulicy Orłow-
skiej 17 stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni 

1930/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 214 o powierzchni 8,70 m² zlokalizo-
wanego na hali płaskiej 

1931/11/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udzielenia zamówienia publicznego, w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR, na realizację pro-
mocji projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

1932/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczysto-
ści wmurowania tablicy statku „Costa Pa-
cyfica” w Alei Statków PasaŜerskich 

1933/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
druku 500 sztuk przewodnika po Gdyni w 
języku francuskim 

1934/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tabli-
czek informacyjnych w ramach projektu 
edukacyjnego „Drzewa Kamiennej Góry – 
ścieŜka edukacyjna” realizowanego przez 
uczniów Gimnazjum Nr 23 w Gdyni 

1935/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1705/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
19.04.2011 r. dotyczącego zatwierdzenia 
wyniku przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji robót budowlanych polegających 
na kompleksowej termomodernizacji czte-
rech szkół na terenie Gdyni 

1936/11/VI/M - ustawienia kontenera na odpady 
celem wykonania usług sanitarnych w loka-
lu mieszkalnym przy ul. Matejki w Gdyni 

1937/11/VI/M - wymiany okien w lokalu gminnym 
przy ul. Rolniczej w Gdyni 

1938/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę i instalację 
sprzętu komputerowego dla 8 placówek 
oświatowych w Gdyni, realizowane w ra-
mach projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

1939/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację w 
roku 2011 windy marki „PILAWA” 

1940/11/VI/S - homologacji nesesera dla poborców 
UMG 

1941/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

1942/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010r. w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

1943/11/VI/O - zakupu biletów do Fokarium w Helu 
dla uczestników i opiekunów Gali Finałowej 
XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządo-
wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” 

1944/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie spotu 
reklamującego gdyńskie szkoły ponadgim-
nazjalne 

1945/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu działań prozdrowotnych wśród 
uczniów klas I-III gdyńskich szkół podsta-
wowych w zakresie zdrowego odŜywiania 

1946/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w 
Gdyni na organizację VI Otwartego Kon-
kursu Fryzjerstwa Artystycznego 

1947/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni na wyjazd de-
legacji do Karlskrony 
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1948/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na wynajem sali teatralnej w Teatrze Miej-
skim im. Witolda Gombrowicza 

1949/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni na 
organizację konkursu „Orlęta Pieśni Pol-
skiej” 

1950/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Górniczej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

1951/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 35 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1952/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nieruchomości połoŜonej na tere-
nie Skweru Plymouth 

1953/11/VI/M - zatwierdzenia protokołu uzgodnień 
dot. ustalenia warunków darowizny uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości zaję-
tej pod pas drogowy ul. Ignacego Pade-
rewskiego 

1954/11/VI/M - określenia warunków nabycia Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej niezbędnej 
pod budowę ulicy 
Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miedonia 

1955/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
12828/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 17 listopada 2009 r. i akceptacji treści 
aneksu do umowy KB/756/UI/261-W/2009, 
której przedmiotem jest realizacja zadań 
związanych z promocją Projektu „Przebu-
dowa układu drogowego Węzła Św. Mak-
symiliana wraz z budową tunelu drogowe-
go pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP 
w Gdyni” 

1956/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie projektu oraz wyprodukowanie 
toreb okolicznościowych z nadrukiem 

1957/11/VI/S - skierowania sprawy o zakazanie 
załoŜenia Stowarzyszenia Konnego imie-
nia Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza 

1958/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8950/09/V/P 
z dnia 12.01.2009 r. dot. dostępu do Inter-
netu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w 
dzielnicach Gdyni 

1959/11/VI/M - powołania Komisji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Gdyni 

1960/11/VI/P - organizacji warsztatów wspierają-
cych osoby działające na rzecz osób nie-
pełnosprawnych 

1961/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo– kosztory-
sowej budowy parkingów rowerowych w 
ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji 
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w la-
tach 2007-2013” 

1962/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
1674/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie wy-
konania 2000 sztuk znaczków okoliczno-
ściowych promujących miasto 

1963/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania znaczków okolicznościowych 
promujących miasto 

1964/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienie publicznego, poniŜej kwoty 
4.845.000 EUR, na wykonanie i montaŜ 35 
m flagowego masztu stalowego 

1965/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 
SK/871/MG/247-W/2011 z dnia 14 kwietnia 
2011 r. na konserwację instalacji alarmo-
wej w Bałtyckim Punkcie Informacji Tury-
stycznej 

1966/11/VI/M - organizacji konferencji prasowej 
Gdyni w Pałacu Muzeum w Wilanowie oraz 
wykonania materiałów promujących miasto 

1967/11/VI/M - podpisania aneksu do umowy o 
przyłączenie do sieci gazowej Ośrodka Hi-
poterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni 

1968/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 euro na wykonanie robót towa-
rzyszących remontowi I etapu instalacji 
elektrycznej wewnętrznej Miejskiej Hali 
Targowej w Gdyni 

1969/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu konkursu na opracowanie koncepcji 
kampanii informacyjno – promocyjnej szla-
ku „Legenda Morska Gdyni” wraz z koszto-
rysem 

1970/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej budowy kład-
ki rowerowej nad ul. Podjazd w ramach 
projektu rozbudowy skrzyŜowania ulicy 10 
Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w 
Gdyni 

1971/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudo-
wa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni” 

1972/11/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 Gdyni 

1973/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

1974/11/VI/S - archiwizacji dokumentów z wyborów 
do organów jednostek samorządu teryto-
rialnego, przeprowadzonych w dniu 21 li-
stopada 2010 r. 

1975/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 4.845.000 EUR 
na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji 
deszczowej w rejonie Al.M.Piłsudskiego i 
ul. Legionów oraz budowa przepompowni 
ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i 
tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w 
Gdyni 

1976/11/VI/P - organizacji pobytu przedstawicieli 
władz Sail Training International w Gdyni 

1977/11/VI/P - dostawy, montaŜu i uruchomienia w 
systemie dwóch syren alarmowych 

1978/11/VI/P - dostępu do Internetu dla potrzeb 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego 

1979/11/VI/P - organizacji imprezy „Harcerski Fe-
stiwal Szantowy” 
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1980/11/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/120/OK/27/W/2011 z dnia 21 lutego 
2011 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Związ-
kiem MłodzieŜy Chrześcijańskiej „Polska 
YMCA” w Gdyni Ognisko Centrum 

1981/11/VI/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 
SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 
2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Wydawnictwem Maszoperia Literacka 
spółka z o.o. 

1982/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

1983/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/219/SMO/18/W/2011 z dnia 12.04.2011 
r. na wykonanie terenu zieleni na pasach 
międzyjezdniowych wzdłuŜ ul. Chwasz-
czyńskiej na wysokości ul. Myśliwskiej w 
Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją o war-
tości do 14.000 EUR 

1984/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację lunchu na terenie Parku Ko-
libki dla uczestników V Ogólnopolskiej 
Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska 
„Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” 
w dniu 20 maja 2011 roku o wartości do 
14.000 EUR 

1985/11/VI/P - przygotowania wystawy zdjęć Jana 
Pawła II 

1986/11/VI/P - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na kontynuację ubezpie-
czenie samochodów słuŜbowych Urzędu 
Miasta, StraŜy Miejskiej, OSP Wiczlino w 
2011 r. 

1987/11/VI/M - akceptacji treści deklaracji współ-
pracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Stena Line Scandinavia AB 

1988/11/VI/P - organizacji gdyńskiej części obcho-
dów Europejskiego Dnia Morza 

1989/11/VI/P - wykonania statuetki Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdyni na 36. FPFF 

1990/11/VI/P - organizacji festynu pn. „Święto ulicy 
Chylońskiej” 

1991/11/VI/P - organizacji cyklu koncertów Sax –
Club Młoda Krew 

1992/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w 
Gdyni 

1993/11/VI/P - zmiany zrządzenia Prezydenta Mia-
sta Gdyni n 1770/11/VI/U z dnia 27 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie akceptacji zmian tre-
ści umowy KB/408/UI/146/W/2010 z dnia 
07.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji 
dla zadania pn.: „Regulacja Potoku Źródło 
Marii wraz z budową zbiornika retencyjne-
go KARWINY” 

1994/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/408/UI/146/W/2010 z dnia 07.07.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Regulacja 
Potoku Źródło Marii wraz z budową zbior-
nika retencyjnego KARWINY” 

1995/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budo-
wa ulicy Cechowej w Gdyni” 

1996/11/VI/U - udzielania zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót bu-
dowlanych w rejonie budowy ronda na uli-
cy Cechowej w Gdyni 

1997/11/VI/O - organizacji obiadu podczas pobytu 
na Helu dla uczestników XVII Ogólnopol-
skiego Finału Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „8 Wspaniałych” 

1998/11/VI/P - rozbudowy centrali telefonicznej dla 
potrzeb MCZK 

1999/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1900/11/VI/S 
na wynajem dwóch autokarów w celu 
przewozu osób V Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Szkoleniowej „Zieleń Miejska, Zieleń 
w mieście przyjazna mieszkańcom” w 
dniach 19-20 maja 2011 roku – o wartości 
do 14.000 EUR 

2000/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26.10.2010 
r. w sprawie harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2011 roku 

2001/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na przy-
gotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom 
objętym wsparciem przez MOPS 

2002/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na pro-
wadzeniu punktu dystrybucji wsparcia 
Ŝywnościowego 

2003/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę sporządzenia 
opinii prawnych 

2004/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie Zintegro-
wanego Planu ZrównowaŜonego Rozwoju 
Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miej-
skich obiektów kulturalnych i komunikacji 
społecznej 

2005/11/VI/R - zmiany umowy nr 
KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zada-
nia pn: „Prowadzenie Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w 
czasie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r” 

2006/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na odławianie z terenu 
Gdyni, w godzinach nocnych psów agre-
sywnych, stwarzających zagroŜenie dla 
mieszkańców miasta 

2007/11/VI/P - organizacji postoju jednostek pływa-
jących straŜy granicznej uczestniczących w 
obchodach „Europejskiego Dnia Morza” 

2008/11/VI/P - zlecenia organizacji festynu rodzin-
nego z okazji Dnia Dziecka oraz druku pla-
katów informujących o tym wydarzeniu 

2009/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/600/UI/227/W/2010 z 26.10.2010 r. na 
wykonanie robót zadania pn. „Budowa ka-
nału deszczowego w rejonie Alei Jana 
Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezy-
denta” 

2010/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 16243/10/V/U 
z 7.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
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nego poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 
na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni” 

2011/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w 
Gdyni 

2012/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy 
wodociągu w rejonie Al. Jana Pawła II 

2013/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
geodezyjnego wydzielenia terenu pod po-
szerzenie pasa drogowego ul. Unruga w 
Gdyni 

2014/11/VI/O - organizacji obiadu dla osób repre-
zentujących mia-
sta/gminy/powiaty/starostwa, biorące 
udział w Galii Finałowej XVII Ogólnopol-
skiego Finału Samorządowego Konkursu 
Nastolatków "8 Wspaniałych" 

2015/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

 
2011-05-18: 

 
2016/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
2017/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 

22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 r. 

2018/11/VI/S - upowaŜnienia Witolda Barańskiego 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego dla miasta na prawach powiatu w 
Gdyni 

2019/11/VI/S - upowaŜnienia Beaty Ruszkiewicz 
eksperta nadzoru budowlanego w Powia-
towym Inspektoracie Nadzoru Budowlane-
go dla miasta na prawach powiatu w Gdyni 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [56] – 27.05.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie oplakatowania pojazdów taboru 
komunikacji miejskiej w Gdyni informacjami o 
imprezie sportowej „Bieg Chartów”, organi-
zowanej przez Radę Dzielnicy Witomino Le-
śniczówka – odpowiedź 06.06.2011, 

2. [57] – 27.05.2011 – radni PO:  Tadeusz Sze-
miot, Łukasz Cichowski, Mirosława Król, 
Bogdan KrzyŜankowski, Ireneusz Bekisz – w 
sprawie informacji publicznej dot. wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia 
na budowę części Dzielnicy Działki Leśne – 
odpowiedź 10.06.2011, 

3. [58] – 01.06.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie inicjatywy budowy skateparku w 
Gdyni – odpowiedź 14.06.2011. 

_________________________________________ 


