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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 12 

11 sierpnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 21.06.11, godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 18 maja: 
 
Porządek obrad: 

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

nych na sesję w sprawach: 
- (druk 4.1) zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2011.  
- (druk 4.2) zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2011 – 2022. 
5. Wysłuchanie informacji w sprawie działalności 

MOPS w Gdyni, ze szczególnym uwzględnie-
niem funkcjonowania systemu opieki nad 
dziećmi, podopiecznymi ośrodka (Rodzinne 
Domy Dziecka).  

6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Przewodnicząca komisji na początku obrad powita-
ła zebranych, w tym przedstawicieli MOPS w Gdyni: dyr. 
Mirosławę Jezior oraz zastępców dyr. Katarzynę Stec i 
dyr. Franciszka Bronka, a takŜe prof. Krzysztofa Szałuc-
kiego, Skarbnika MG. 
Ad 2. Do porządku obrad na wniosek radnego Bogdana 
KrzyŜankowskiego wprowadzono  projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 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 obowiązujących na liniach regu-
larnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po 
akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowa-
nego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 
Projekt na sesję kieruje Klub Radnych Platformy Obywa-
telskiej przy RMG. Projekt będzie omawiany pod koniec 
obrad. 
Ad 3. Protokół z posiedzenia komisji z dnia 27 kwietnia 
br. został przyjęty bez uwag. 
Ad 4. Prof. Krzysztof Szałucki omówił projekty uchwał 
w sprawie zmian w budŜecie MG na rok 2011, a takŜe 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
które przez komisję zostały zaopiniowane pozytywnie w 
kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem 5/0/0.  

Ad 5. Na wstępie prezentacji informacji o działalności 
MOPS pani dyrektor Mirosława Jezior przedstawiła 
swoich współpracowników omawiając takŜe zakresy 
działań poszczególnych wicedyrektorów: Katarzynę Stec 
(wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych), Fran-
ciszka Bronka (wsparcie dziecka i rodziny) oraz nieobec-
nego na spotkaniu Jarosława Józefczyka (wsparcie osób 
bezdomnych i rynku pracy). PrzybliŜając członkom 
komisji bieŜącą działalność ośrodka, w tym realizowane 
projekty, efekty prac zespołu interdyscyplinarnego, opra-
cowywanie raportu dot. przemocy psychicznej, fizycznej, 
ekonomicznej i seksualnej, pracą nad problemem bez-
domności, zadłuŜeń, a takŜe starzenia się grupy miesz-
kańców – stałych podopiecznych MOPS, pani Dyrektor 
podkreśliła, Ŝe wiele z tych działań jest wysoko ocenia-
nych na terenie kraju, a nawet poza jego granicami. Z 
doświadczeń gdyńskich korzysta lub pragnie czerpać 
wiele gmin.  Pani Wicedyrektor Katarzyna Stec omówiła 
zakres działania MOPS obejmujący opiekę nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi, mówiąc m.in. o kontroli 
standardów świadczonych usług, takŜe w oparciu o opi-
nie podopiecznych, ich aktywizacji, doskonaleniu kadry 
opiekuńczej, a takŜe planach dot. sposobów utrzymania i 
podnoszenia jakości opieki (poprzez utworzenie Miej-
skiej Agencji Usług Opiekuńczych). Przedstawiła takŜe 
koszty utrzymania placówek opiekuńczych, ilości miejsc 
w poszczególnych placówkach i plany rozwojowe na 
przyszłość. Następnie pan Wicedyrektor Franciszek 
Bronk  przedstawił informacje dot. wsparcia dziecka i 
rodziny na trzech poziomach oddziaływania. Na kaŜdym 
z poziomów realizowane są odpowiednie programy, 
działają instytucje, pracuje wykwalifikowana kadra. Do 
realizacji poszczególnych działań  pozyskiwane są rów-
nieŜ środki unijne. 
Kontynuację dyskusji przełoŜono na spotkanie w Klubie 
Apteka 8 czerwca 2011 r. godz. 16.00.  
Ad 6. Radny Bogdan KrzyŜankowski przedstawił propo-
zycję projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 
transportu tramwajem wodnym. Zmiana polega na roz-
szerzeniu katalogu osób uprawnionych do przejazdu 
bezpłatnego o Honorowych Dawców Krwi. Po dyskusji 
projekt uchwały zaopiniowano negatywnie w głosowa-
niu: 1/4/0.  
Ad 7. Ustalono kolejne terminy posiedzenia komisji: 1 
czerwca – opinia do budŜetu MG za 2010 rok, 8 czerwca 
– spotkanie w Klubie Apteka, 15 czerwca – posiedzenie 
poświecone sprawom bieŜącym. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 1 czerwca: 
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Porządek obrad: 

8. Otwarcie obrad. 
9. Przyjęcie porządku obrad. 
10. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
oraz raportu i opinii na temat audytu MG 2010. 

11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-
misji. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przywitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. 
Ad 2. Porządek został przyjęty bez zmian. 
Ad 3. Omawianie sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2010 r. rozpoczął Wiceprezydent Michał Guć, podając 
informacje dot. pomocy społecznej. BudŜet przeznaczony 
na realizację działań związanych z opieką społeczną 
został zrealizowany. Prognozuje się konieczność wzrostu 
kosztów na pomoc społeczną w latach kolejnych ze 
względu na starzenie się społeczności gdyńskiej. W 
ramach prowadzonej działalności realizowano projekty 
dedykowane, współfinansowane ze środków unijnych, w 
tym program Rodzina BliŜej Siebie. Pan wiceprezydent 
podał równieŜ wysokości kosztów realizacji oraz zakresu 
zadań skierowanych do osób starszych w ramach Cen-
trum Aktywności Seniora. Przekazał takŜe informacje o 
działalności MOPS i wynikach audytu.  
Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbik MG omówił 
kolejne dokumenty związane ze sprawozdaniem finan-
sowym za rok 2010: sprawozdanie z wykonania budŜetu, 
sprawozdanie finansowe oraz wyniki audytu. Sprawoz-
danie z wykonania budŜetu zaopiniowano pozytywnie w 
głosowaniu: 5/0/1. Po dalszych informacjach i wyjaśnie-
niach pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe 
w głosowaniu: 5/0/1, a takŜe opinie i raport z badania 
audytowego: 5/0/1. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 8 czerwca 2011 r. 
godz. 16.00 w Klubie Apteka. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-06-01: 
 

2200/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na wykonanie 
spotu telewizyjnego w związku z organi-
zacją Finału Ogólnopolskiego Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” w Gdyni 

 
2011-06-07: 

 
2201/11/VI/R - rozwiązania umów zawartych po-

między Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem 
Integracyjnym „ Promyk” w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na prowadzeniu ośrodka 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych w 
Gdyni na bazie obiektów przy ul. Macieje-
wicza 11 w Gdyni, na prowadzenie warsz-
tatu terapii zajęciowej , na realizację zada-

nia publicznego– prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej „ Nadzieja.” 

2202/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania 
sądowego spraw o przepadek pojazdu na 
własność Gminy 

2203/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert, na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na świadczeniu usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla mieszkańców 
Gdyni na obszarze działania DOPS 1, 
DOPS 2, DOPS 4 

2204/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert, na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na prowadzeniu schroniska z funkcją in-
terwencyjnego punktu noclegowego dla 
osób w stanie nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem przebywających na terenie 
Gdyni 

2205/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni, a Klubem Seniora 
„Iskierka” 

2206/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

2207/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Działki Leśne 

2208/11/VI/O - uchylenia Zarządzenia nr 
1707/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 19.04.2011 r. w sprawie: udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie do 
14.000 EUR na organizację spektakli te-
atralnych w śłobku „Niezapominajka” 

2209/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej opieki autorskiej 
nad systemami informatycznymi: Ewiden-
cja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku 
VAT 

2210/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu ar-
chitektoniczno – budowlanego adaptacji 
lokalu uŜytkowego przy ul. Morskiej 9 – 9A 
w Gdyni na potrzeby Stowarzyszenia 
Amazonek Gdyńskich 

2211/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich w budynku mieszkalnym przy 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 w 
Gdyni 

2212/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
obiektu mieszkalnego przy ul. Kurpiowskiej 
25A w Gdyni 

2213/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1925/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 
2011 roku dotyczącego wyraŜenia stano-
wiska Gminy Miasta Gdynia przy podej-
mowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkanio-
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wej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w 
Gdyni 

2214/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2215/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie wycen nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni (m.in. odszkodowania) prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 193.000 EUR 

2216/11/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Al-
gierskiej 

2217/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar 
Nadmorski przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

2218/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar 
Nadmorski przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

2219/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar 
Nadmorski przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

2220/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 54 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2221/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2222/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szarych Szere-
gów przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2223/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 222 o powierzchni 9,60 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

2224/11/VI/M - uregulowania naleŜności z tytułu 
uŜytkowania na cele nieleśne gruntów le-
śnych wyłączonych z produkcji za rok 2011 

2225/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 
18 na gruncie stanowiącym własność Gmi-
ny Miasta Gdyni przy ul. Batorego 

2226/11/VI/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego z osobą fizyczną bez formy 
przetargu publicznego w wyniku zamiany 
garaŜy 

2227/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ko-
szulek jako nagród w Kampanii „Czyste 
plaŜe” 

2228/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zlecenie w try-
bie zamówienia publicznego do 14.000 
EUR nabycia danych dotyczących wód 
gruntowych 

2229/11/VI/M - modernizacji oświetlenia w obrębie 
budynków mieszkalnych przy ul. Dantysz-
ka 13, Opata Hackiego 15, Ramułta 36, na 
terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 
w Gdyni 

2230/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Romanowskiego 6 B w Gdyni 

2231/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/2201/PK/48-w/2009 dot. dzierŜawy 
miejsca pod montaŜ kamery nr 26 systemu 
monitoringu wizyjnego 

2232/11/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej 
2233/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 163/10/VI/S w 

sprawie narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań w 2011 r. 

2234/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
15672/2010/V/P w sprawie dzierŜawy ka-
nalizacji kablowej dla potrzeb systemu mo-
nitoringu wizyjnego miasta 

2235/11/VI/P - zakupu map miasta Gdyni dla po-
trzeb Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

2236/11/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zwięk-
szenia częstotliwości kursowania pociągów 
SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken 
Open’er Festival 2011” w Gdyni 

2237/11/VI/P - zakupu plandek ogrodzeniowych 
2238/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2144/11/VI/P 

w sprawie zakupu dodatkowych modułów 
oprogramowania komputerowego dla po-
trzeb MCZK 

2239/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę, instalację i 
wdroŜenie Zintegrowanego Informatyczne-
go Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa 
z Bazą Aktów Własnych oraz ich aktualiza-
cję 

2240/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wielki Kack imprezy pod hasłem 
„Koncert muzyczny dla mieszkańców 
dzielnicy” w dniu 17 czerwca 2011 r. 

2241/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem 
„Dzień Sąsiada” 

2242/11/VI/P - produkcji spotów reklamowych im-
prezy CudaWianki 2011 

2243/11/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewoda Pomorskim w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

2244/11/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiają-
cą się na stoisku gdyńskim w trakcie im-
prezy „Kieler Woche” 

2245/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Pustki Cisowskie – Demptowo 

2246/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem uczennicy ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 28 oraz ze Szkoły Podstawowej 
Nr 40 w Gdyni na Mistrzostwa Świata w 
tańcu, które odbędą się w Veszprem na 
Węgrzech 

2247/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 307 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
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Rybacka - część działki 157/2 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

2248/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
Rybacka - część działki 157/2 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

2249/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

2250/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2251/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2252/11/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Spółdzielczej 4 

2253/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/139/UI/49/W/2011 z dnia 
14.03.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a współwłaścicielami Biura 
Usług Geodezyjnych S.C. 

2254/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulicy śukowskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

2255/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie statuetek ze szkła artystycz-
nego 

2256/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do wykonania remontu sanitariatów w 
budynkach Urzędu Miasta Gdyni 

2257/11/VI/U - akceptacji zmian y treści umowy nr 
KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 04.02.2010 r. 
dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, 
ul. Cechowa 22” 

2258/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/430/UI/158/W/2010 z dnia 09.08.2010 
r. na wykonanie prac projektowych w ra-
mach zadania pn.: „Budowa sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w 
Gdyni, ul. Cechowa 22” 

2259/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
rozbudowę ulicy świrowej w Gdyni 

2260/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7301/08/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
19.08.2008 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego powyŜej 206.000 EUR na 
opracowanie Studium Techniczno - Eko-
nomiczno-Środowiskowego Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji 

2261/11/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 2113/11/VI/U z dnia 
31.05.2011 r. o udzielenie zamówienia pu-
blicznego do 14 000 euro, na opracowanie 
i przedstawienie prezentacji Studium 
Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowe-

go dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej 

2262/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej pn: „Oświetlenie placu zabaw w 
sąsiedztwie ul. StraŜackiej 13 i fragmentu 
dojazdu do osiedla od ul. Widnej w Gdyni” 

2263/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wycen nieruchomości 

2264/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych ramach zadania pn.: „Budowa ulicy 
śukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

2265/11/VI/U - zwrotu kosztów zastępstwa proce-
sowego 

2266/11/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 
2011” 

2267/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na przygotowanie materiałów promocyj-
nych z okazji IX Rajdu Pieszego Szlakiem 
śołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Kra-
jowej mjr. Łupaszki współorganizowanej 
przez Miasto Gdynia 

2268/11/VI/P - organizacji Gdyńskiego Forum Poza-
rządowego w dniu 20 czerwca 2011 r. w 
Teatrze Miejskim w Gdyni 

2269/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do części nieruchomości tj. 
fragmentu działki nr 215/2 połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Jana Rybińskiego, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa 

2270/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

2271/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego UM Gdyni na 2011 rok 

2272/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami na 2011 rok 

2273/11/VI/K - zatwierdzenia powołania biegłego do 
wydawania opinii w postępowaniu podat-
kowym, w sprawie określenia podstaw do 
opodatkowania w podatku od nieruchomo-
ści 

2274/11/VI/S - wyraŜenia zgody na przebudowę 
pomieszczeń w budynku UMG 

2275/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na usługę pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją roboty bu-
dowlanej polegającej na zaprojektowaniu i 
wykonaniu okablowania strukturalnego, 
sieci elektrycznej i serwerowni w 60 pla-
cówkach oświatowych w Gdyni realizowa-
nej w ramach projektu „Rozwój elektro-
nicznych usług publicznych w Gdyni” 

2276/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę, instala-
cję i wdroŜenie systemu do obsługi dzien-
nika elektronicznego dla 60 placówek 
oświatowych w Gdyni realizowanego w 
ramach projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 
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2277/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie robót 
geodezyjno-kartograficznych oraz projektu 
budowlano-wykonawczego dla UM Gdyni 
do wartości 14.000 EUR, dotyczących 
obiektu Gdynia Park Kolibki oraz akcepta-
cję wyboru oferenta 

2278/11/VI/S - wyraŜenia zgody na dzierŜawę czte-
rech kopiarek na potrzeby UM Gdyni w 
2011 roku 

2279/11/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa-Operator S.A. za przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznych podstacji pro-
stownikowej przy ul. Jana z Kolna/Pl. Kon-
stytucji 

2280/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” 

2281/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną Adap-
tacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” 

2282/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną: 
„Oświetlenie placu zabaw w sąsiedztwie ul. 
StraŜackiej 13 i fragmentu dojazdu do 
osiedla od ul. Widnej w Gdyni” 

2283/11/VI/P - zorganizowania uroczystości dzięk-
czynnej za beatyfikację Jana Pawła II 

2284/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a SA EKO-
LAN oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa nieruchomości drogowej 
ul. śniwnej /obecnie ul. Strzelców 

2285/11/VI/M - wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z 
wnioskiem o dofinansowanie projektu zgło-
szonego do Programu Współpracy Trans-
granicznej „Południowy Bałtyk” Dynamika 
morskiego rynku pracy i atrakcyjne otocze-
nie miast portowych Południowego Bałtyku 

2286/11/VI/M - zakupu licencji na wykorzystanie 
materiałów fotograficznych oraz przygoto-
wania do druku wystawy fotograficznej 
Gdyni 

2287/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promujących Gdyńskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 

2288/11/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

 
2011-06-09: 

 
2289/11/VI/P - organizacji pobytu Pana Bogusława 

Sokoła w Gdyni 
2290/11/VI/M - rozwiązania umów uŜyczenia zawar-

tych z Gdyńskim Stowarzyszeniem Inte-
gracyjnym „Promyk” dotyczących nieru-

chomości połoŜonej przy ul. Maciejewicza 
11 w Gdyni 

2291/11/VI/R - przekazania nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej przy ul. Maciejewicza 11 na rzecz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
celu prowadzenia ośrodka wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych w Gdyni 

 
2011-06-14: 

 
2292/11/VI/P - wykonanie fotografii 
2293/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-

wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania dotyczącego 
aktywizacji społecznej osób niepełno-
sprawnych, mieszkańców Gdyni 

2294/11/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w 
Gdyni tzw. Osiedle „Kaczy Dół” oraz rejonu 
ulic Adm. J.Unruga, Płk. S.Dąbka i E. 
Kwiatkowskiego 

2295/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej 
w Gdyni” 

2296/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania 
sądowego spraw o przepadek pojazdu na 
własność Gminy 

2297/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania 
sądowego 

2298/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

2299/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

2300/11/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji progra-
mów profilaktycznych finansowanych przez 
Gminę Gdynia w 2010 roku 

2301/11/VI/O - wyraŜenia zgody prowadzenie w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 
dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącz-
nie w postaci elektronicznej 

2302/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
szkoleniowego do Ochotnicy Dolnej dla 
Szkolnego Koła „Caritas” przy X Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni 

2303/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej usługi serwisu kas 
fiskalnych 

2304/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia okresowego BHP dla pracowników w 
Urzędzie Miasta Gdyni na stanowiskach 
administracyjno – biurowych 

2305/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

2306/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Inveno 
Sp. z o.o. 

2307/11/VI/M - połoŜenia płytek ceramicznych na 
balkonach w gminnych lokalach mieszkal-
nych nr 6,13,15,25 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Gniewskiej 22 w Gdyni 
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2308/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 
8 mieszkaniach gminnych w budynkach 
zarządzanych przez Administrację Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

2309/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej i drzwio-
wej na klatce schodowej w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 3 
w Gdyni 

2310/11/VI/M - wykonania instalacji domofonowej w 
budynku mieszkalnym będącym w zarzą-
dzie Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 4 w Gdyni przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni 

2311/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Orzeszkowej 11 w Gdyni 

2312/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2313/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2314/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 51 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2315/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. Bursztynowej 1A 

2316/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul.Mitry 7A 

2317/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul.Tezeusza 6A 

2318/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR na usługę cateringową 

2319/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania wydruków i montaŜu plansz 
przedstawiających historię Teatru Muzycz-
nego w Gdyni 

2320/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia numer 
2164/11/VI/M z dnia 31.05.2011 roku na 
opracowanie oraz tłumaczenie treści ser-
wisu turystycznego 
www.gdyniaturystyczna.pl 

2321/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie prezentacji na potrzeby 
zgłoszenia Gdyni do konkursu Złote For-
maty 

2322/11/VI/M - wykonania wymiany stolarki okiennej 
i drzwi zewnętrznych w lokalu uŜytkowym 
w budynku przy ul. Necla 15-17 w Gdyni 

2323/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową (…) 

2324/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową (…) 

2325/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni Nr 84/10/VI/S z dnia 
07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków 

na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych 
oraz dostarczanych mediów do lokalu przy 
ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni w 2011 roku 

2326/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania 190 grafik dla potrzeb UMG i 
ich oprawy 

2327/11/VI/P - organizacji wizyty studyjnej szwaj-
carskich dziennikarzy w Gdyni 

2328/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Gra-
bówek 

2329/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Kar-
winy 

2330/11/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 1777/11/VI/R z dnia 4 ma-
ja 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na adaptację 
Studium wykonalności dla projektu pn.: 
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni” na potrzeby opraco-
wania Studium wykonalności dla Etapu I 
tego projektu 

2331/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/86/SMO/1/W/2011 z dnia 7.02.2011 r. 
na wykonanie studium programowo- prze-
strzennego zagospodarowania terenów 
zieleni Miasta Gdyni, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyj-
nych 

2332/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
12520/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 20 października 2009 roku 

2333/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup i posadzenie surfinii oraz pelar-
gonii przy Teatrze Muzycznym 

2334/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

2335/11/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a 
Państwem Ewą Borowską i Krzysztofem 
Borowskim umowy najmu nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po-
łoŜonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38 
na prowadzenie w nim placówki opiekuń-
czo – wychowawczej 

2336/11/VI/M - przeprowadzenia drugiego ustnego 
nieograniczonego przetargu na sprzedaŜ 
lokali niemieszkalnych połoŜonych przy ul. 
Korzeniowskiego 25A i Reja 16 w Gdyni 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, oraz powołania komisji przetargo-
wej 

2337/11/VI/O - upowaŜnienia do przeprowadzenia 
analizy formalnej oraz wezwania do uzu-
pełnienia dokumentacji dotyczącej awansu 
zawodowego nauczycieli 

2338/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, na 
opracowanie treści, opracowanie graficzne 
i przygotowanie do druku wystawy „Historia 
Teatru Muzycznego w Gdyni” 

2339/11/VI/M - podjęcia czynności związanych z 
naborem kandydatów do Powiatowej Spo-
łecznej Rady do spraw Osób Niepełno-
sprawnych 
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2340/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy dzier-
Ŝawy gruntu parkowo- pałacowego w Gdy-
ni-Orłowie w tygodniku Newsweek 

2341/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie parasoli z na-
drukiem okolicznościowym 

2342/11/VI/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
świadczeń w ramach objęcia przez maga-
zyn „Nasze Morze” roli partnera prasowego 
zlotu Ŝaglowców The Culture 2011 Tall 
Ships Regatta Gdynia 

2343/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni ul. Reja 2 

2344/11/VI/U - zmiany postanowień zarządzenia nr 
6081/2008/V/U z dnia 06 maja 2008 r. w 
sprawie określenia szczegółowych warun-
ków przebudowy dróg publicznych, spo-
wodowanej inwestycją niedrogową polega-
jącą na budowie pawilonu handlowo – 
usługowego na terenie działek 680/26, 
682/27 i 679/26 na KM 20 wraz z infra-
strukturą techniczną w obrębie działek: 
192/11, 351/7, 354/7, 353/6, 287/12, 352/4, 
285/12, 212/4, 284/4 i 283/4 KM 12 w 
Gdyni Pustkach Cisowskich i upowaŜnienia 
do podpisania ww. umowy 

2345/11/VI/P - organizacja koncertu Reprezentacyj-
nego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wileńszczyzna” 

2346/11/VI/P - promocji miasta w audycji telewizyj-
nej 

2347/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup pojemni-
ków na kartoteki 

2348/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 193.000 EUR 
na dostawę jednego samochodu osobo-
wego w 2011r. 

2349/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację He-
ineken Open’er Festival 2011 

2350/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów doty-
czących zadania pn.: „Budowa ulicy Ce-
chowej w Gdyni” 

2351/11/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 

2352/11/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka 
kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia 
nieruchomości w ramach inwestycji pt.: 
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” 

2353/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
2280/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 07 czerwca 2011r w sprawie zatwier-
dzenia wyniku postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 4.845.000 EUR 
na wykonanie zadania: ,,Adaptacja po-

mieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na fi-
lię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni” 

2354/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
16503/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 28.09.2010 r. oraz udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia placu zabaw i boiska sporto-
wego przy ul. Złotej 

2355/11/VI/U - zawarcia porozumienia w sprawie 
udostępnienia nieruchomości dla inwestycji 
Euro 2012 pn. „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

2356/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie aktu-
alizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdy-
ni” - etap III 

2357/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie projektowanego pasa drogowego ulicy 
Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyŜo-
wania z ulicą Kcyńską do skrzyŜowania z 
ulicą Chylońską II 

2358/11/VI/M - wydzierŜawienia nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy Al. 
Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo 
Dworskiego w Gdyni Kolibkach 

2359/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych 
przy ul Wójta Radtkego36/38/40 przezna-
czonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

2360/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych absolwentów gdyńskich gim-
nazjów 

2361/11/VI/P - zmiany zarządzenia 2236/11/VI/P z 
dnia 07.06.2011 r. w sprawie wykonania 
usługi w zakresie zwiększenia częstotliwo-
ści kursowania pociągów SKM w czasie 
trwania festiwalu „Heineken Open’er Fe-
stival 2011” w Gdyni 

2362/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 
Okrzei w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej 
do ul. Przybyszewskiego 

2363/11/VI/P - zapewnienia występu zespołu Prze-
mysława Dyakowskiego w Pradze w dniu 1 
lipca 2011 r. 

2364/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Dąbrowa festynu rodzinnego 
„Piknik na Dąbrowie – Niech śyją Wakacje” 

2365/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 571/11/VI/P 
oraz akceptacji aneksu nr 1 do porozumie-
nia nr KB/143/PK/2/w.2011 zawartego po-
między Gminą Miasta Gdyni a KW Policji w 
Gdańsku w sprawie dofinansowania kosz-
tów funkcjonowania policji na terenie mia-
sta Gdyni w roku 2011 
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2366/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
przeglądów budowlanych w budynkach 
UMG o wartości do 14.000 EUR 

2367/11/VI/O - refundacji kosztów udziału solistów i 
orkiestry z MDK na uroczystej gali XVII fi-
nału Ogólnopolskiego Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych” 

2368/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem druŜyny gimnastyczek z MDK 
w Gdyni na festiwal gimnastyczny w Argo-
stoli w Grecji 

2369/11/VI/R - rozszerzenia składu Rady Naukowej 
PPNT w Gdyni, zmian w regulaminie Rady 
Naukowej PPNT oraz przyjęcia „Zasad na-
boru, monitoringu i weryfikacji projektów w 
ramach PPNT w Gdyni” 

2370/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 
zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

2371/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 
zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wa-
dą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

2372/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy nr SOO/1255/01/PB 
zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdyni w sprawie finansowania 
kosztów działalności warsztatu terapii za-
jęciowej 

2373/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy z dnia 19.12.2006 r. 
zawartej z Krajowym Towarzystwem Auty-
zmu Oddział w Gdańsku w sprawie okre-
ślenia warunków i wysokości dofinansowa-
nia kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

2374/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekolo-
gicznych 

 
2011-06-21: 

 
2375/11/VI/R - przekazania środków na dofinanso-

wanie zadania „Ryby dla Zatoki” dla 
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i 
upowaŜnienia do podpisania umowy o do-
finansowanie 

2376/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/293/UO/28-
W/2011 z dnia 22.04.2011 r. na utylizację 
odpadów zebranych w trakcie zbiórki od-
padów wielkogabarytowych na terenie mia-
sta Gdyni dostarczonych do zakładu zago-
spodarowania i unieszkodliwiania odpadów 
prowadzonego przez „EKO DOLINA” Sp. z 
o.o. w ŁęŜycach 

2377/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-

blicznego na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na przy-
gotowywaniu i dostarczaniu posiłków oso-
bom objętym wsparciem przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 

2378/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 2/2011 do 
umowy KB/10/MOPS/2010 z dnia 22 
czerwca 2010 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych osób i rodzin 
na terenie Gdyni 

2379/11/VI/R - zawarcia porozumienia z Fundacją 
Marcus z siedzibą w Gdańsku na realizację 
zadania polegającego na zapewnieniu 
miejsca dla osoby niepełnosprawnej inte-
lektualnie w środowiskowym domu samo-
pomocy 

2380/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1 do porozumienia nr PS/WKA/V/2011 z 
dnia 05 kwietnia 2011 r. z Miastem Gdańsk 
w sprawie pokrywania przez miasto Gdynia 
kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w 
warsztatach terapii zajęciowej 

2381/11/VI/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację „Akcji Lato 2011” w gdyń-
skich placówkach oświatowych 

2382/11/VI/O - zatwierdzenia konkursów na stano-
wisko dyrektora szkoły, przedszkola, po-
radni psychologiczno-pedagogicznej 

2383/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
Sp. z o.o. 

2384/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Regionalnego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

2385/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 

2386/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Dickmana 18 w Gdyni 

2387/11/VI/M - wykonania robót remontowych w 
lokalu mieszkalnym w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 22 
w Gdyni 

2388/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnych 
obiektów mieszkalnych przy ul. Bosmań-
skiej (działka nr 368) w Gdyni 

2389/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu budynku 
mieszkalnego przy ul. Spacerowej 14 w 
Gdyni 

2390/11/VI/M - wykonania prac remontowych i kon-
serwacyjnych na placach zabaw będących 
w zarządzie Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

2391/11/VI/M - wykonania remontu kominów w 
budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej 
nr 5 w Gdyni 

2392/11/VI/M - wykonania prac naprawczych na 
zewnątrz gminnego lokalu uŜytkowego 
przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni 

2393/11/VI/M - wymiany posadzki toksycznej w 
przedpokoju w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Warszawskiej 18 A w Gdyni 
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2394/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Komandorskiej 1 w Gdyni 

2395/11/VI/M - likwidacji wysepki znajdującej się na 
wjeździe do garaŜu gminnego przy ul. Ślą-
skiej 51 w Gdyni 

2396/11/VI/M - pomalowania ścian obiektu – muszli 
koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w 
Gdyni 

2397/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. 
Beniowskiego 36A w Gdyni 

2398/11/VI/M - wykonania i montaŜu blaszanego 
kontenera na cele gospodarcze przy ul. 
Sportowej 14 w Gdyni 

2399/11/VI/M - rozbiórki obiektów mieszkalno-
gospodarczych na terenie nieruchomości 
przy ul. Kolonii 51 w Gdyni-Wiczlinie 

2400/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Traugutta 2 w Gdyni 

2401/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia w sprawie sprzedaŜy napojów al-
koholowych w lokalu uŜytkowym przy ul. 
Chrzanowskiego 

2402/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Górnej 23-27 w Gdyni 

2403/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2404/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2405/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2406/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2407/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2408/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2409/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2410/11/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.7142.6.20.2008) 

2411/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 57 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2412/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Przemysława 14 a 

2413/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Piotra Skargi 

2414/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową / ul. Pawia 13B 

2415/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 1500 sztuk flag 
okolicznościowych 

2416/11/VI/M - podpisania aneksu do umowy z 
Muzeum Pałacem w Wilanowie 

2417/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie renowacji 
gdyńskich monideł 

2418/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR, mate-
riału promocyjnego 

2419/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki obiektów gminnych przy ul. Chy-
lońskiej 178B, Dembińskiego 1-1A, Jęcz-
miennej 6 w Gdyni 

2420/11/VI/M - wykonania częściowego uporząd-
kowania terenu wewnątrz blokowego po-
między ul. Hallera 31-35 a Batalionów 
Chłopskich w Gdyni będącego w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

2421/11/VI/M - wymiany piasku w 15 piaskownicach 
znajdujących się na terenach gminnych 
będących w zarządzie Administracji Bu-
dynków Komunalnych Nr 3 w Gdy 

2422/11/VI/M - wykonania i montaŜu ogrodzenia 12 
piaskownic przy ul. Kartuskiej 67, Swa-
rzewskiej 54,60, Gniewskiej 18 i 20, Młyń-
skiej 17, Chylońskiej 69-85, Komandorskiej 
18-20, Necla 6, Handlowej 9 Świeckiej 2 i 4 
w Gdyni 

2423/11/VI/M - usunięcie awarii kanalizacji sanitar-
nej w budynku przy ul. Morskiej 
89/Grabowo 2 w Gdyni 

2424/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizacje zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającej na prowa-
dzeniu punktu dystrybucji wsparcia Ŝywno-
ściowego 

2425/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1961/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
17.05.2011 r. 

2426/11/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 dokumentacji projektowo- kosztory-
sowej budowy parkingów rowerowych w 
ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji 
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w la-
tach 2007-2013” 

2427/11/VI/S - zlecenia pracownikom Urzędu wyko-
nania remontu kapitalnego węzła sanitar-
nego w budynku StraŜy Miejskiej przy ul. 
Zakręt do Oksywia 10 

2428/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy z dnia 24.12.2010 r. do-
tyczącej sprzedaŜy energii elektrycznej - nr 
1 

2429/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni 

2430/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę aktualizacji oprogramowania 
„Finanse DDJ”, ,,Kasa Zapomogowo – Po-
Ŝyczkowa” i ,,Fundusz Świadczeń Socjal-
nych”, „Arkusz Organizacyjny”, „Zbiorczy 
Arkusz Organizacyjny” Utrzymanie Bazy 
Systemu Arkusz 

2431/11/VI/M - wykonania prawa pierwokupu w 
stosunku do prawa uŜytkowania wieczy-
stego niezabudowanej nieruchomości po-
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łoŜonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

2432/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego –garaŜu numer 6 
na gruncie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdyni przy ul. Batorego /przy to-
rach/ na działce nr 449/71, KM 53, obręb 
Gdynia 

2433/11/VI/M - zmiany zrządzenia nr 1954/11/VI/M 
z dnia 17 maja 2011 roku sprawie określe-
nia warunków nabycia na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości niezabudo-
wanej niezbędnej pod budowę ulicy Bł. ks. 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia 

2434/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Powsta-
nia Warszawskiego 3, stanowiącej wła-
sność prywa 

2435/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przedłuŜenie re-
jestracji domeny 
www.expopomorskie2010.pl ; 
www.expopomorskie2010.com 

2436/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 1 reklamy przenośnej wraz z 
grafiką oraz 5000 sztuk ulotek w formacie 
A5 promujących wydarzenie PlaŜa Miejska 
Wilanów – Gdynia 

2437/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na modernizację 
portalu internetowego Gdyńskiego Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości - 
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl 

2438/11/VI/M - udziału Gminy Gdynia, jako współ-
organizatora Eliminacji do XIII Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 
02.07.2011 r. w Gdyni – Orłowie 

2439/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR Stowarzyszeniu 
„TALENT” na organizację w Gdyni Central 
Europe Olimpiad Informatic 

2440/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 2207/11/VI/O 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerw-
ca 2011 r. w sprawie udzielania zamówie-
nia publicznego na organizację wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z 
dzielnicy Działki Leśne 

2441/11/VI/O - dofinansowania kosztów poniesio-
nych przez I Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące w Gdyni przygotowania poczę-
stunku na uroczystą galę wręczenia na-
gród najlepszym gdyńskim gimnazjalistom 

2442/11/VI/O - refundacji kosztów przygotowania 
dekoracji na uroczystą galę XVII Finału 
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkur-
su Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dla 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

2443/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowej podestu (sceny) dla potrzeb 
placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w 
Gdyni 

2444/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

2445/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na Gdyńskim Przeglądzie 
Grafiki o tematyce sportowej GDYNIA 
2011 

2446/11/VI/R - zawarcia Umowy Szczegółowej nr 1 
do umowy partnerskiej z Gminą Miasta 
Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu doty-
czącej ustanowienia zasad współpracy w 
zakresie realizacji projektu pn.: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trój-
miejskiej w latach 2007-2013” 

2447/11/VI/R - refundacji kosztów wyjazdu uczest-
ników z IX Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni na finały Ogólnopolskiej Licealiady w 
Lekkiej Atletyce 

2448/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
wycen nieruchomości na potrzeby Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni (m.in. odszkodowa-
nia) 

2449/11/VI/O - przekazania dotacji Uniwersyteckie-
mu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikal-
nej w Gdyni na zakup windy 

2450/11/VI/P - organizacji pobytu harcerzy z Litwy i 
Białorusi 

2451/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę polegającą na 
opracowaniu analizy porównawczej w za-
kresie poprawności rozliczenia kosztów i 
rozrachunków w ABK Nr 3 i ABK Nr 4 

2452/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Eko Do-
lina sp. z o.o. w ŁęŜycach 

2453/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci 
i młodzieŜy 

2454/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktycznych wspomaga-
jących rozwój dzieci 

2455/11/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – w 
sesji letniej 2011 r. 

2456/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup zestawów do składania bez-
piecznego podpisu elektronicznego dla 
pracowników Gdyńskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości 

2457/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dzierŜawę łączy światłowodowych 

2458/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM 
Gdyni w 2011 r. 

2459/11/VI/U - akceptacji zwiększenia opłaty dla 
ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. za przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulic realizowanych w ramach 
zadania pn: „Przebudowa ul. Chwarznień-
skiej w Gdyni – etap I” 

2460/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opracowania 
„Prognoza ruchu w ciągu ul. Wielkopolskiej 
oraz ocena limitów rozbudowy obszaru 
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przy ul. Strzelców w Gdyni” i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej sprawie 

2461/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

2462/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu mieszkalnego oraz ustalenia terminu je-
go trwania 

2463/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 391 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
Rybacka – część działki nr 157/2, przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

2464/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
pokrycie kosztów eksploatacyjnych /ul. Fa-
lista 5/22 

2465/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy mia-
sta Gdyni na łamach „Dziennika Bałtyckie-
go” 

2466/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie projektu nadruku na koszulkę 
okolicznościową w związku z udziałem 
Gdyni w projekcie plaŜa w Wilanowie 

2467/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
druk miejskich materiałów promocyjnych 

2468/11/VI/M - przyjęcia aneksu do umowy z dnia 
22.12.2010 r. na podstawie zarządzenia nr 
376/10/VI/M z 21 grudnia 2010 r. 

2469/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie pisemne 

2470/11/VI/P - wykonania kart parkingowych dla 
osoby niepełnosprawnej 

2471/11/VI/R - wyraŜenia zgody na wydruk ulotek 
promocyjnych w ilości 3.000 sztuk w ra-
mach promocji zadań realizowanych w pro-
jekcie INTERFACE 

2472/11/VI/R - zmiany umowy nr 
KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zadnia: 
„prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

2473/11/VI/R - powołania Zespołu Sterującego ds. 
Realizacji Projektu pn: „WdroŜenie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Ruchem 
TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 

2474/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie harmonogramu 
otwartych konkursów ofert dla podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w 2011 
roku 

2475/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie banera typu 
flash dla projektu pn: „WdroŜenie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Ruchem 
TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 

2476/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej polegającego na 
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 

obszarze działania DOPS Nr 3 /dzielnice: 
Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, 
Pustki Cisowskie, Demptowo 

2477/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej polegającego na 
przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 
osobom objętym pomocą przez ośrodek 
wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w 
Gdyni 

2478/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przebudowę istniejące-
go kanału deszczowego w ul. OkręŜnej na 
włączeniu w ul. Chwarznieńską 

2479/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię 
MBP w Gdyni” 

2480/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. 
Wiczlińskiej 40 

2481/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
świadczeń w ramach objęcia przez portal 
Trojmiasto.pl roli partnera prasowego zlotu 
Ŝaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta Gdynia 

2482/11/VI/O - zasad i trybu przyznawania nagrody 
rocznej dyrektorom samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej 

2483/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2008 r. na realizację badań profilak-
tycznych „Szczepień przeciw wirusowi 
HPV typ 16,18,6, 11 dziewczynek urodzo-
nych w trzech kolejnych latach 
1994,1995,1996” 

2484/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych na 2010 r. na realizację badań profi-
laktycznych 

 
2011-06-22: 

 
 
2485/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
2486/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968 z dnia 22 

lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 
rok 

2487/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969 z dnia 22 
lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2011 rok 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [59] – 22.06.2011 – radny Bogdan KrzyŜan-

kowski – w sprawie działania MOPSu w Gdyni 
na przykładzie pani E.Wieczorkiewicz - odpo-
wiedź 04.07.2011. 

2. [60] – 24.06.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zagospodarowania terenu wokół bu-
dynku Młyńska 17 – odpowiedź 07.07.2011. 
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3. [61] – 24.06.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie montaŜu słupków utrudniających nie-
prawidłowe parkowanie na ul. Chylońskiej – 
odpowiedź 07.07.2011. 

4. [62] – 24.06.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zmiany organizacji parkowania przed 
budynkiem Chylońska 91 – odpowiedź 
07.07.2011. 

5. [63] – 24.06.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zniszczenia nawierzchni ul. Południo-
wej – odpowiedź 07.07.2011. 

6. [64] – 05.07.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie działki i budynku znajdującego się 
przy ul. Chylońskiej 250 (dawnej kawiarni Ci-
sowianka) – odpowiedź 18.07.2011. 

7. [65] – 05.07.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie wymagań konkursowych na stano-
wisko dyrektora jednostki budŜetowej Biuro 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - od-
powiedź 07.07.2011 r. 

8. [66] – 18.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przyspieszenia przyznania lokalu 
socjalnego pp. G.Kaczorowskiej-Dereli i 
W.Dereli, zam. ul. Orzeszkowej 18/13 - odpo-
wiedź 28.07.11. 

9. [67] – 18.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie moŜliwego przedstawienia przez 
Gminę Gdynia oferty najmu lokalu socjalnego 
p. Fr. Mosińskiemu poza obowiązującymi kry-
teriami – odpowiedź 28.07.2011. 

10. [68] – 18.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie programu „Zielona Gdynia od po-
dwórka” – odpowiedź 25.07.2011. 

11. [69] – 18.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie funkcjonowania placówek opiekuń-
czych i kulturalnych dla osób starszych - od-
powiedź 01.08.2011. 

12. [70] – 18.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie sytuacji terenowo-prawnej zespołu 
garaŜy przy ul. Śląskiej 51 – odpowiedź 
28.07.2011. 

13. [71] – 19.07.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie zamontowania trawiastej murawy na 
boisku przy Zespole Szkół Ekologicznych w 
Gdyni Cisowej – odpowiedź 02.08.2011. 

14. [72] – 19.07.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie wylania rzeczki Chylonki i zalania 
pobliskich zabudowań – odpowiedź 
04.08.2011, 

15. [73] – 19.07.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie zamontowania monitoringu i oświe-
tlenia na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Gdyni 
Cisowej – odpowiedź 02.08.2011, 

16. [74] – 21.07.2011 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie terenów sportowych w dzielnicach 
Wzgórze św. Maksymiliana i Redłowo - od-
powiedź 03.08.2011. 

17. [75] – 25.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie dalszego funkcjonowania baru Pro-
myczek w dzielnicy Grabówek – odpowiedź 
27.07.2011. 

18. [76] – 27.07.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie planów Gminy wobec zdewastowa-
nej wieŜy widokowej w lesie przy ul. Kielec-
kiej – odpowiedź 10.08.2011. 

19. [77] – 09.08.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie kosztorysów niektórych zadań, dla 
których opracowywana jest w Referacie Przy-
gotowania Inwestycji dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa w zakresie budowy dróg, 
oświetlenia, ścieŜek rowerowych, zieleni, ka-
nalizacji i innych. 

_________________________________________ 


