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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 13 

24 sierpnia 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 23.08.11, godz. 14.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Kultury – 20 czerwca: 
 

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

sesję RM 
4. Wolne wnioski. 

Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca komisji, r. 
Maja Wagner. 
Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
VI/107/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gminą Gdańsk dotyczącego poparcia Miasta 
Gdyni dla projektu Gdańsk i Metropolia – Eu-
ropejska Stolica Kultury 2016 – opinia pozy-
tywna – 3/0/0 

2. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni – zmiany dotyczą pod-
stawy prawnej, wykreślenia w § 1 ust. 1, zasad 
publikacji aktu - opinia pozytywna – 3/0/0. 

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2010 rok opinia pozytywna – 3/0/0. 

4. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2010 opinia pozy-
tywna – 3/0/0. 

5. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolu-
torium z wykonania budŜetu w roku 2010 opi-
nia pozytywna – 3/0/0. 

6. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2011 opinia pozytywna – 3/0/0 

7. 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 – 3/0/0. 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 21 czerwca: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Opinie do projektów uchwał na sesję, 
3. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Lekko-

atletycznego Oksywie, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
Pakiet związany z absolutorium: 
5.1. – opinia pozytywna – 3/0/1, 
5.2. – opinia pozytywna – 3/0/1, 
5.3. – opinia pozytywna – 3/0/1, 
5.5. – zmiany w budŜecie miasta – omówił skarbnik, 
prof. K.Szałucki. Omówił promocję poprzez sport, zlot 
Ŝaglowców we wrześniu szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieŜy.  
Regaty planowane są na I weekend września, spodzie-
wamy się 15-17 duŜych jednostek. Pula na szkolenie 
dzieci i młodzieŜy jest taka sama, jak w zeszłym roku. 
Dyrektor GOSiR omówił zasady promocji miasta poprzez 
sport. Opinia do projektu pozytywna – 5/0/0, 
5.6. – Wieloletnia Prognoza Finansowa – opinia pozy-
tywna – 5/0/0. 
Ad. 3 
Gośćmi komisji byli panowie Andrzej Klimaszewski i 
Marek Chudzik z Klubu Lekkoatletycznego Oksywie. 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, poinformował o plano-
wanym zakresie prac na stadionie. 15 czerwca teren 
został przekazany firmie. Priorytetem jest stadion lekko-
atletyczny, nie boisko piłkarskie. Boisko będzie natural-
ne, o wymiarach nieco mniejszych niŜ obecnie. Przewi-
dywany koszt – 15 mln zł, obowiązkiem wykonawcy 
będzie uwzględnić etapowanie na 2 lata. 
P. Klimaszewski sugerował, Ŝe na stadionie powinno być 
więcej bieŜni, aby moŜna było organizować imprezy 
ogólnopolskie. Zdaniem dyrektora GOSiR na obiekcie 
nie zmieści się więcej bieŜni niŜ 4. 
Projektowanie stadionu wymaga dokładnego określenia 
warunków, jakim obiekt powinien odpowiadać. Komisja 
chętnie wzięłaby udział w pracach na etapie dyskusji. 
Firma, która wygra przetarg, powinna dokładnie skonsul-
tować się z klubem.  
Przewodnicząca komisji poinformowała, Ŝe radna Beata 
Szadziul wygrała Międzynarodowy Samochodowy Rajd 
Kobiet Yekaterina do Murmańska. 
R. Ireneusz Bekisz przekazał informację o przebiegu 
pogrzebu Małgorzaty Dydek. Dyskutowano nad moŜli-
wością upamiętnienia zmarłej koszykarki (np. nazwa 
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ulicy, nazwa hali, memoriał). Postanowiono chwilowo 
nie podejmować Ŝadnych decyzji. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 22 
czerwca: 
 
Posiedzenie poświęcone było programowi „Pies w wiel-
kim mieście”. Gościem komisji był komendant SM, pan 
Dariusz Wiśniewski. Omówił on zagadnienia związane z 
„psim problemem”. 
R. T.Szemiot pytał, czy gmina moŜe dać StraŜy Miejskiej 
narzędzie do skuteczniejszego reagowania na sytuacje, 
kiedy puszczony luzem pies zagraŜa innym zwierzętom 
(na przykładzie konkretnego właściciela psa). Komendant 
wyjaśniał, Ŝe sprawa jest od lat znana, właściciel otrzy-
muje mandaty, ale zwierzęcia odebrać mu nie moŜna. 
NienaleŜyta opieka nad psem jest wykroczeniem. Psa 
moŜna by zabrać, gdyby właściciel pogryzionego innego 
psa złoŜył na policję zawiadomienie o uszkodzeniu rze-
czy (w świetle prawa zwierzę jest rzeczą). 
Rada Miasta mogłaby podjąć uchwałę zobowiązującą 
właściciela do szczepienia psa na wściekliznę, pod karą 
grzywny. Ostatnio NIK wskazał, Ŝe zlecanie odławiania 
bezpańskich psów straŜnikom miejskim nie jest właści-
we. 
Jakimś rozwiązaniem byłoby teŜ chipowanie psów.  
Zdaniem r. M.Horały naleŜy wzmocnić słuŜby odława-
nia. Problemem nie jest bowiem brak kompetencji, lecz 
skuteczności. Firmy sprzątające miasto powinny teŜ 
zbierać psie odchody. 
Następne pytania dotyczyły gromadzenia śmieci na pose-
sji – czy moŜna je przymusowo wywieźć? Prawo pozwa-
la na to, ale procedura jest długa i Ŝmudna.  
Rozmawiano takŜe na temat parkowania w niedozwolo-
nych miejscach, giełdy na Rdestowej oraz niezabezpie-
czonych budów w mieście. 
Postanowiono, Ŝe komisja przekaŜe StraŜy Miejskiej 
propozycje zmian w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku w gminie.  
______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 22 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok – 
opinia pozytywna – 13/0/0 

5.2 przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za rok 2010 – opinia pozytywna – 
13/0/0 

5.3 udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium 
z wykonania budŜetu w roku 2010 – opinia pozy-
tywna – 13/0/0 

5.5. Zmiany w budŜecie wraz z autopoprawką przedsta-
wił Skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 13/0/0 
5.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 zaprezentował 
skarbnik miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytyw-
nie – 13/0/0. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 17 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sierpniową sesję RMG.  
3. Omówienie raportu z realizacji programów pro-

filaktycznych.  
4. Sprawy wniesione. 

Na posiedzeniu gościły Wiceprezydent E. Łowkiel,  Z-ca 
Skarbnika Miasta Gdyni Alicja Helbin i Dyrektor MOPS, 
pani Mirosława Jezior. 
Ad 1. 
Komisja przyjęła bez uwag protokoły o numerach 9, 10 i 
11. 
Ad 2. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. uchwale-
nia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011: 
Pani A. Helbin omówiła – zgodnie z danymi zawartymi 
w projekcie – zwiększenia w dochodach i wydatkach 
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działu pomocy  
społecznej. 
Szczegółowych wyjaśnień odnoszących się do budŜetu 
MOPS  udzieliła p. M. Jezior.  
Opinia pozytywna: 3/0/1 
4.2.- w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w spr. Wielolet-
niej Prognozy Finansowej …: 
Projekt przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za. 
4.8. – w spr. zmiany Uchwały  /…/ w spr. przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie: 
Jak wyjaśniła prezentująca projekt p. M. Jezior, zmiany 
są spowodowane nowelizacją przepisów ustawowych. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za. 
Ad 3.  
Wiceprezydent E. Łowkiel omówiła pokrótce strukturę 
raportu.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zaproponował rozwaŜenie 
moŜliwości objęcia programem zapobiegania i wykrywa-
nia wczesnych nowotworów dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, populacji jednego z roczników, staty-
stycznie najbardziej zagroŜonego  (np. 50-latków) Ideą 
takiej inicjatywy byłoby włączenie do programu większej 
ilości odbiorców (indywidualne listowne zaproszenie na 
badania) i zwrócenie uwagi na problem raka jelita grube-
go oraz moŜliwości badań profilaktycznych takŜe tych 
osób, które rzadko bywają w przychodniach (w liście 
zapraszającym ma być zawarta informacja na temat 
niepokojących objawów, które powinny skłonić do wizy-
ty u lekarza i zachęcić do badań profilaktycznych, nawet 
gdy nie ma jeszcze Ŝadnych objawów). Przedmiotowy  
list miałby więc takŜe charakter edukacyjny.  
Przewodnicząca komisji i Wiceprezydent uznały powyŜ-
szą propozycję za wartą rozwaŜenia.  
Wiceprezydent zapowiedziała podjęcie czynności spraw-
dzających liczebność populacji, która miałaby być objęta 
badaniem, szacowany koszt przedsięwzięcia i opinie 
medyczne w przedmiotowym zakresie.  
Ad 4. 

• Wiceprezydent E. Łowkiel zapowiedziała 
wniesienie pod wrześniowe obrady RM 2. pro-
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jektów uchwał, w związku z wejściem w Ŝycie 
przepisów ustawy o opiece nad dzieckiem do 
lat 3.  

• Pismo p. Macieja Olejniczaka: 
Przewodnicząca Danuta Reszczyńska streściła członkom 
komisji treść przedmiotowego pisma deklarując dostar-
czenie dokumentu kaŜdemu z członków komisji – sprawa 
będzie omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-06-28: 
 

2488/11/VI/P - nieodpłatnego przekazania składni-
ków mienia Urzędu Miasta Gdyni do Gdyń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

2489/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania w 
przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni 

2490/11/VI/P - nieodpłatnego uŜyczenia składników 
mienia Gminy Gdynia na rzecz Fundacji 
AnimalPro 

2491/11/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji 
projektowej remontu konstrukcji i wymiany 
poszycia dachowego zabytkowego budyn-
ku połoŜonego przy ul. Arciszewskich 30 w 
Gdyni 

2492/11/VI/S - zmiany treści Zarządzenia nr 
325/10/VI/S z dnia 21 grudnia 2010 roku 

2493/11/VI/M - opracowania dokumentacji odtwo-
rzeniowej budynku mieszkalnego Bat. 
Chłopskich 27-29 naleŜącego do Wspólno-
ty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Gdy-
nia 

2494/11/VI/M - opracowania dokumentacji odtwo-
rzeniowej budynków mieszkalnych naleŜą-
cych do Wspólnot Mieszkaniowych z 
udziałem Gminy Gdynia 

2495/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
na doprowadzenie instalacji gazowej do 
gminnego lokalu mieszkalnego nr 12 przy 
ul. Tucholskiej 1 w Gdyni 

2496/11/VI/M - przyznania środków finansowych na 
eksploatację przepompowni ścieków ob-
sługującej gminne budynki mieszkalne przy 
ul. Zielonej 32 w Gdyni 

2497/11/VI/M - przyznania środków finansowych na 
eksploatację przepompowni ścieków ob-
sługującej gminne budynki mieszkalne przy 
ul. Dickmana 18-30 i Dickmana 38 w Gdyni 

2498/11/VI/M - sporządzenia świadectw charaktery-
styki energetycznej budynków mieszkal-
nych stanowiących mienie Gminy Gdynia 

2499/11/VI/M - zgłoszenia robót związanych z roz-
biórką obiektu trwale z gruntem nie zwią-
zanego (blaszany garaŜ) połoŜonego na 
działkach nr 356/129 i 945/129 k.m. 63 

2500/11/VI/M - wykonania przycinki drzewa przy Al. 
Zwycięstwa 291 w Gdyni na terenie gmin-
nym będącym w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 3 G 

2501/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. śarnowieckiej 7 w 
Gdyni 

2502/11/VI/M - przeniesienia licznika energii elek-
trycznej z budynku mieszkalnego przy ul. 
Pawiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. 
Pawiej 1A w Gdyni 

2503/11/VI/M - wykonania naprawy przewodów 
kominowych: wentylacyjnych i dymowych 
w 10 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Arciszew-
skich 30 w Gdyni 

2504/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy 5 w Gdyni 

2505/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy 7 w Gdyni 

2506/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 37 
w Gdyni 

2507/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Widna 9/Pogodna 4 w Gdyni 

2508/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dickmana przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

2509/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rybaków przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

2510/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Rybaków przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

2511/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobie fi-
zycznej udziału wynoszącego 450/60.000 
części w prawie uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Benisławskiego, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej 

2512/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia 
Open City for Open’er Festiwal 

2513/11/VI/M - podpisania deklaracji współpracy 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Miastem 
Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wilanów 
w ramach „Projektu PlaŜa Wilanów-
Gdynia” 

2514/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację Pikniku Ro-
dzinnego w Orłowie w dniu 2 lipca 2011 r. 

2515/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 28 flag okolicznościowych na 
ul. Świętojańską 

2516/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści powyŜej 4.845.000 EUR na robotę bu-
dowlana: „Wykonanie remontu pomiesz-
czeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego przy ul. świrki i Wigury, i ul. Biało-
wieskiej w Gdyni 
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2517/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego 
dla mieszkańców 

2518/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie opinii 
technicznej stanu gzymsów w budynku 
UMG przy ul. 10 Lutego 24 

2519/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup aparatu 
fotograficznego na potrzeby 

2520/11/VI/S - wyraŜenia zgody na remont dachów 
w budynkach UMG przy Al. Piłsudskiego 
52/54 oraz ul. 10-go Lutego 24 

2521/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
naleŜności za przegląd i usunięcie luźnych 
fragmentów gzymsu przy dachu budynku 
UMG przy ul. 10 Lutego 24 

2522/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej reki na realizacje przy-
łączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
budynku Zespołu Szkól Nr 14 przy ul. Na-
gietkowej 73 w Gdyni 

2523/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji „Rozbu-
dowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

2524/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu Otwartego Konkursu Ofert na wy-
łączną produkcję i sprzedaŜ pamiątek i 
upominków reklamowych z logotypem zlo-
tu Ŝaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta 

2525/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
publikacji reklamy promującej Święto Or-
łowa – piknik rodzinny na łamach specjal-
nego dodatku do Dziennika Bałtyckiego 
wydawanego pod tytułem „Rejsy na lato” 

2526/11/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej 
przyjęcia darowizny w postaci wody mine-
ralnej od Sp. z o.o. Coca – Cola HBC 

2527/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, 
nagrania oraz emisji spotu radiowego pro-
mujących Święto Orłowa - piknik rodzinny 
w Orłowie 

2528/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni na ramkach do tablic reje-
stracyjnych 

2529/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pu-
charów jako nagród dla uczestników elimi-
nacji XIII Mistrzostw Świata w Poławianiu 
Bursztynu 

2530/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

2531/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Dwadzieścia lat działalności młodzieŜy 
niezaleŜnej w Trójmieście” 

2532/11/VI/P - zorganizowania projektu Gdynia w 
Wilanowie 

2533/11/VI/P - współorganizacji konferencji 
2534/11/VI/P - przygotowania projektu graficznego 

oraz druku ksiąŜeczek „Dziecięce zasady 
jak Ŝyć w przyjaźni” 

2535/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-

go nr 37 o powierzchni 10,00 m² zlokalizo-
wanego na hali łukowej 

2536/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro Politechnice Gdańskiej, 
Wydziałowi Chemicznemu, Katedrze Elek-
trochemii, Korozji i InŜynierii Materiałowej 
na wydanie oceny stanu zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych pali mola w Gdyni-
Orłowie 

2537/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa ka-
plicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomiń-
skiej” 

2538/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej budowy ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Kartuskiej 

2539/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 
r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – 
etap II” 

2540/11/VI/M - wyraŜenia zgody na publikację ogło-
szenia o przetargu ustnym nieograniczo-
nym na zbycie gminnych nieruchomości 
lokalowych, połoŜonych przy ul. Korze-
niowskiego 25 A i Reja 16, na łamach 
Dziennika Bałtyckiego 

2541/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Orłowo imprezy pn. Święto Or-
łowa 

2542/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie pisemne z języka chińskie-
go 

2543/11/VI/P - organizacji udziału zespołu Przemka 
Dyakowskiego podczas prezentacji w Pra-
dze 

2544/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zmienionego zakresu inwestycji pn: „Roz-
budowa ul. Puckiej i Chylońskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kar-
tuskiej wraz z budową ścieŜki rowerowej 
oraz budową i przebudową infrastruktury 
technicznej drogi 

2545/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2010 pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni i firmą „Projektowanie i Wykonaw-
stwo Budowlane „EDBUD” z siedzibą w 
Gdyni 

2546/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie do-
datkowych robót w ramach zadania: „Roz-
budowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej 
przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w 
Gdyni – odcinek I” 

2547/11/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego 
realizacji umowy nr KB/734/UI/274/W/2010 
na wykonanie zadania pn: „Przebudowa ul. 
Zielnej w Gdyni 

2548/11/VI/U - wszczęcia udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
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czonego o wartości równej lub przekracza-
jącej 4.845.000 EUR na wykonanie zada-
nia: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem Tristar” 

2549/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

2550/11/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 rok 

2551/11/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 

2552/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 400 sztuk 
koszulek z okolicznościowym nadrukiem 
promującym miasto 

2553/11/VI/M - pomalowania ścian zewnętrznych 
obiektu – łazienki przy plaŜy w Gdyni Or-
łowie 

2554/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup czterech 
niszczarek na potrzeby UM Gdyni 

2555/11/VI/P - współorganizacji Gdyńskiego Forum 
Pozarządowego 

2556/11/VI/P - wykonania projektu i druku materia-
łów informacyjnych w związku z wizytą de-
legacji ministrów krajów UE 

2557/11/VI/P - powołania Gdyńskiej Rady Rowero-
wej – zespołu ds. koordynacji działań w 
zakresie rozwoju komunikacji rowerowej 
miasta Gdyni 

2558/11/VI/R - zawarcia umowy powiązania koope-
racyjnego Klaster KlimaPomerania 

2559/11/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

2560/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „RA-
ZEM” na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 
osobom objętym wsparciem przez MOPS 
w Gdyni 

2561/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na pro-
wadzeniu schroniska z funkcją interwen-
cyjnego punktu noclegowego dla osób w 
stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem 
przebywających na terenie Gdyni 

2562/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Związkiem Stowarzyszeń Pomor-
skiego Banku śywności na realizację za-
dania publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na prowadzeniu 
punktu dystrybucji wsparcia Ŝywnościowe-
go 

2563/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na świadczeniu usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania dla miesz-

kańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 1 i DOPS Nr 4 

2564/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na świadczeniu usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania dla miesz-
kańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 2 

2565/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy 6 uczniów z Gimnazjum Nr 17, VI 
LO, Technikum Transportowego oraz XIV 
LO tworzących 4 Gdyńską DruŜynę Wę-
drowników im. Bolesława Chrobrego na 
wędrowny obóz dobroczynny 

 
2011-06-29: 

 
2566/11/VI/M - udzielenia zamówień, do kwoty 

14.000 EUR, na publikację reklamy promu-
jącej Gdynię z okazji prezydencji Polski w 
Unii Eur 

2567/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
łach TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN 24 
na promocję miasta 

2568/11/VI/P - organizacji pobytu delegacji młodzie-
Ŝy z Ukrainy i Białorusi 

2569/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2218/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerw-
ca 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy Alei Jana 
Pawła II/Bulwar Nadmorski 

2570/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2450/11/VI/P 
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie or-
ganizacji pobytu harcerzy z Litwy i Białoru-
si 

 
2011-07-01: 

 
2571/11/VI/P - organizacji spotkania dotyczącego 

powołania Narodowego Centrum Badań 
Bałtyckich 

2572/11/VI/P - zakupu czasu antenowego w Media 
Kaszebe Sp. z o.o. w związku z prowadze-
niem kampanii promocyjnej miasta Gdyni 
w roku 2011 

2573/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

 
2011-07-04: 

 
2574/11/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 2571 w 

sprawie organizacji spotkania dotyczącego 
powołania Narodowego Centrum Badań 
Bałtyckich 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
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1.  Od czasu opublikowania poprzedniego nume-
ru Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył inter-
pelacji. 

_________________________________________ 


