
1 
 

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 15 

28 września 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 19.09.11, godz. 08.50 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 18 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z posiedzeń  Komisji w dniach 01 
czerwca i 16 czerwca br. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdyni:  
a. druk 4.1: zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2011;  
b. druk 4.2: zmiany Uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 
2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej dla Miasta Gdyni na lata 2011-2022;  
c. druk 4.8: zmiany Uchwały Nr XXXIX/866/10 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przy-
jęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie;  
d. druk 4.24: powołania MłodzieŜowej Rady Miasta 
Gdyni i nadania jej statutu.  
4. Zasady i procedury dotyczące dystrybucji środków 
finansowych na działalności Rad Dzielnic (zadania inwe-
stycyjne).  
5. Sprawy róŜne, korespondencja.  
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
7. Zamknięcie posiedzenia.  
Ad 1 
Przewodniczący B.Bartoszewicz otworzył obrady i 
stwierdził kworum. 
Ad. 2 
Bez uwag przyjęto protokoły z posiedzeń w dniach 01.06. 
i 16.06.br. 
Ad.3 
Zastępca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin przedstawi-
ła następujące projekty związane z ze zmianami w Bu-
dŜecie Miasta: 
• druk 4.1 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

IV/60/11 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2011, 

 - zaopiniowano pozytywnie  - wynik głosowania  5/0/2; 
• druk 4.2 - zmiany Uchwały Rady Miasta nr 

IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2011-2022, 

 - zaopiniowano pozytywnie - wynik głosowania  7/0/0. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. 
Mirosława Jezior omówiła projekt uchwały – druk 4.8 - 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/866/10 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przy-
jęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w 
rodzinie wprowadziła konieczność zapisu w Gminnym 
Programie zadań realizowanych przez Zespól Interdyscy-
plinarny 
- projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie - wynik 
głosowania  7/0/0. 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powołania MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni i 
nadania jej statutu. 
Projekt wnosi klub radnych PO. Wzbudziło to kontrower-
sje wśród członków Komisji, poniewaŜ nad projektem 
pracowała grupa radnych Miasta z róŜnych ugrupowań. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie - wynik 
głosowania  2/0/4. 
Ad.4  
Pan Tomasz Kamiński – reprezentujący samodzielny 
Referat Centrum Aktywności Obywatelskiej – przedsta-
wił zasady i procedury uruchamiania przez rady dzielnic 
środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w 
latach 2011-2014. Procedury, podąŜające za oczekiwa-
niami społeczności lokalnej /rad dzielnic/, dotyczą zadań 
i środków przyjętych Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr  
XLVI/1103/10 z dnia 29 września 2010r.  
Ad. 5 
Nie było. 
Ad.6 
Termin kolejnego spotkania Komisji  ustalono na dzień 
22.09. br. godz. 16.30 – przedmiotem będzie opiniowanie 
uchwał na kolejną Sesję RMG oraz wizyta w radzie 
dzielnicy. 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz  
zamknął posiedzenie. 

______________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 13 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

2. Nazewnictwo ulic. 
Ad. 1 
Na najbliŜszą sesję komisja wnosi dwie uchwały w spra-
wie wynagrodzenia i nagrody dla Prezydenta Miasta. – 
4/0/0. 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia ks. Blachnic-
kiego rondu na Oksywiu komisja wniesie na sesję paź-
dziernikową, po uzyskaniu opinii rady dzielnicy.  
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R. Beata Łęgowska przedstawiła propozycję odpowiedzi 
na pismo w sprawie objęcia Gdyni patronatem św. Mak-
symiliana Kolbego. 
Następne posiedzenie – 19 września, godz. 16.00. 
_____________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 19 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 28 
września, 

2. Nazewnictwo ulic. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. procedury pracy nad budŜetem miasta – opinia 
pozytywna – 3/0/0, 

2. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

Ad. 2 
Komisja przygotowuje propozycje nazw nowych ulic na 
Kaczych Bukach. Postanowiono, Ŝe ulicom w tym rejonie 
nadawane będą nazwy upamiętniające osoby zasłuŜone 
dla miasta i regionu. Zaproponowano w pierwszej kolej-
ności sięgnięcie po następujące nazwiska: adm. Waga, 
inŜ. Adamski, inŜ. Ziołowski, kmdr Nowotny, inŜ. Rec-
laf, kpt Głowacki. Przewodniczący komisji zobowiązał 
się przygotować krótkie informacje na temat kaŜdego z 
w/w kandydatów. 
_____________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-07-19: 
 

2742/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Witomino - Radiostacja festynu rodzin-
nego pod tytułem „śyj Zdrowo” w dniu 17 
września 2011 r. 

2743/11/VI/P - organizacji jubileuszu 80-lecia istnie-
nia chóru męskiego „Dzwon Kaszubski” 

2744/11/VI/P - powołania Gdyńskiej Rady PoŜytku 
Publicznego oraz ustalenia wzoru oświad-
czenia członka 

2745/11/VI/R - zlecenia wykoszenia chwastów z 
terenów gminnych 

2746/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy zawartej pomiędzy 
Gmina Miasta Gdyni a Spółdzielnia Socjal-
na „50+” 

2747/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich oraz izolacyjnych w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 
40 w Gdyni 

2748/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Dachnow-
skiego 38 w Gdyni 

2749/11/VI/M - zwrotu kosztów odgrzybienia lokalu 
gminnego przy ul. Reja 14-16 w Gdyni 

2750/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę zabudowań 
połoŜonych przy ul. Orłowskiej 1 w Gdyni 
(dz. nr 44/1, 64/1, 26/10 k.m. 73, obręb 
Gdynia) 

2751/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę dobudówki 
do budynku mieszkalnego połoŜonej przy 
ul. Spacerowej 9A w Gdyni (dz. nr 1091/1 
k.m. 81, obręb Gdynia) 

2752/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę sześciu 
garaŜy murowanych przy ul. Legionów w 
Gdyni - dz. nr 29, k.m. 60, obręb Gdynia 

2753/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7209/08/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 sierpnia 
2008 roku dotyczącego zarządzania obiek-
tami rybackiej przystani w Gdyni-Oksywiu 

2754/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2497/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 czerw-
ca 2011 roku dotyczącego przyznania 
środków finansowych na eksploatację 
przepompowni ścieków obsługującej gmin-
ne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 
18-30 oraz Dickmana 38 w Gdyni 

2755/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2756/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2757/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2758/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kuśnierskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

2759/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Mickiewicza 1/3 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

2760/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. śeliwnej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

2761/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie usługi geodezyjnej na działce nr 20/8, 
km 38 obręb Gdynia przy ul. Zielonej 

2762/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
lokalu uŜytkowego połoŜonego w kondy-
gnacji podziemnej budynku przy ul. Święto-
jańskiej 49 Gdyni, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

2763/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni w sztandarze Koła Łowiec-
kiego „Ponowa w Gdyni” 

2764/11/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w 
Gdyni – w ramach XV Międzynarodowego 
Festiwalu Szekspirowskiego 

2765/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

2766/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Ochrona środowiska przed pola-
mi elektromagnetycznymi” dla pracowni-
ków Urzędu Miasta Gdyni 

2767/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup foteli 
obrotowych dla potrzeb Miejskiego Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego 

2768/11/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. 24.2009) 

2769/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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2770/11/VI/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, 
świadczeń w ramach objęcia przez maga-
zyn „śagle” roli partnera prasowego zlotu 
Ŝaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta 

2771/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na ekspozycję plakatów promu-
jących zlot Ŝaglowców The Culture 2011 
Tall Ships Regatta Gdynia na nośnikach w 
pojazdach i na przystankach PKP Szybkiej 
Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. 

2772/11/VI/M - wykonania oraz montaŜu i demonta-
Ŝu plansz z fotografiami „Portrety i monety” 
na systemie wystawienniczym 

2773/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie inwentaryzacji transzei po-
wojskowych na terenie Rezerwatu Kępa 
Redłowska 

2774/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu partycypacyjnego 
zagospodarowania terenu podwórka przy 
ul. Abrahama w Gdyni 

2775/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na pielenie nasadzeń słoneczników 
ozdobnych w pasie międzyjezdniowym ul. 
Wielkopolskiej 

2776/11/VI/P - wyraŜenia zgody na zawarcie z Fun-
dacją Gospodarczą umowy o współpracy 
partnerskiej przy realizacji projektu pn. 
„Okno na świat II”, finansowanego ze środ-
ków Programu Operacyjnego Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich 2011 

2777/11/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 1 do porozu-
mienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w spra-
wie powierzenia Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektó-
rych zadań i kompetencji naleŜących do 
właściwości Prezydenta Miasta Gdyni 

2778/11/VI/P - organizacji cateringu dla delegacji 
Attache Unii Europejskiej ds. Transportu 

2779/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zamontowanie 
szklanej ścianki w aluminiowej ramie w bu-
dynku UMG o wartości do 14.000 EUR 

2780/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup odczynnika che-
micznego o nazwie uranina 

2781/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pro-
jektu naprawy gzymsu dachowego w bu-
dynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 

2782/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 
Dobroczynnym w Kluczach Oddział Gdynia 
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 

2783/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację III konfe-
rencji naukowej „Pies-asystent, pracownik, 
przyjaciel. Sposoby komunikacji i szkolenia 
psów róŜnych ras” 

2784/11/VI/R - zmiany załącznika do zarządzenia nr 
2472/11/VI/R z 21 czerwca 2011 r. 

2785/11/VI/S - wyraŜenia zgody na załoŜenie sys-
temów alarmowych: antywłamaniowego, 
przeciw-zalaniowego i p.poŜ. w Archiwum 

UMG przy ul. Armii Krajowej 44 oraz sys-
temu kontroli pracowników ochrony budyn-
ku w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 

2786/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 8 sek. spor-
tu TV promującego zlot Ŝaglowców w Gdy-
ni 

2787/11/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej 
przetargu pisemnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierŜawę na okres 10 lat nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Grottgera 
w Gdyni 

2788/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej 
przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

2789/11/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej 
przetargu pisemnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierŜawę na okres 10 lat nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Wejherow-
skiej w Gdyni 

2790/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
promującej miasto z okazji emisji gdyńskiej 
monety obiegowej 

2791/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych z nadrukiem promującym 
miasto 

2792/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję serwisu 
www.gdyniaturystyczna.pl w wydawnictwie 
„Rynek Turystyczny” 

2793/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Wrocławskiej 93, prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

2794/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tablicy in-
formacyjnej na potrzeby dzielnicy Redłowo 

2795/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2695/11/VI/P 
w sprawie przygotowania nagród i materia-
łów identyfikacji wizualnej dla uczestników 
Gdynia Business Week 

2796/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych wspierających kampanię in-
formacyjno-promocyjna przeprowadzaną w 
ramach projektu SEGMENT i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy w tej sprawie 

2797/11/VI/U - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu konkursu na opracowanie koncepcji 
kampanii promocyjnej w ramach projektu 
SEGMENT 

2798/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych wspierających działania 
prowadzone w związku z organizacją „Dnia 
bez Samochodu” i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy w tej sprawie 

2799/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie gadŜetów 
promujących miasto w związku z organiza-
cją „Dnia bez Samochodu” i upowaŜnienia 
do podpisania umowy w tej sprawie 
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2800/11/VI/P - organizacji XXVI Bałtyckiego Festi-
walu Piosenki Morskiej w Gdyni 

2801/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certu w dniu 2 września 2011 r. 

2802/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
opracowania pn: „Program funkcjonalno-
uŜytkowy dla Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania 
ruchem i transportem publicznym” i upo-
waŜnienia do podpisania umowy w tej 
sprawie 

2803/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie audytów 
energetycznych dla trzech placówek 
oświatowo-wychowawczych w Gdyni 

2804/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie laboratoryj-
nej analizy gleby pod załoŜonymi trawni-
kami na ulicy Bosmańskiej w Gdyni 

2805/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/161/UI/58/W/2011 dotyczącej zadania 
pn: „Budowy rowu odprowadzającego wo-
dy opadowe i roztopowe wraz z we-
wnętrzną drogą dojazdową oraz przebu-
dowa infrastruktury technicznej w Gdyni 
przy ul. Puckiej/Potasowej” 

2806/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/110/UI/29/W/2011 dotyczącego rozli-
czenia prac projektowych przebudowy ka-
nalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej 

2807/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/739/UI/275/W/2011 związanej z reali-
zacją zadania: „Budowa kaplicy pogrzebo-
wej z zapleczem technicznym przy ul. Wi-
tomińskiej w Gdyni” 

2808/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 2264/11/VI/U 
dotyczącego inwestycji pn: „Budowa ulicy 
śukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

2809/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn: „Zabezpieczenie skarpy po-
łoŜonej pomiędzy posesjami przy ul. Dem-
bińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 w 
Gdyni” 

2810/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/431/UI/159/W/2010 dotyczącego rozli-
czenia prac projektowych budowy kanali-
zacji sanitarnej w ulicy Malinowej 

 
2011-07-21: 

 
2811/11/VI/M - udzielenia zamówień, do kwoty 

14.000 EUR, na promocję Miasta w związ-
ku z prezentacją monety z wizerunkiem 
Gdyni 

2812/11/VI/M - akceptacji treści porozumienia z 
Teatrem Miejskim w Gdyni dotyczącego 
organizacji uroczystości z okazji emisji 
monety z wizerunkiem Gdyni 

 
2011-07-26: 

 

2813/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3 do umowy 
KB/3/MOPS/2010 z dnia 05.01.2010 r. w 
sprawie świadczenia usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla mieszkańców 
Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 dzielni-
ce: Oksywie, ObłuŜe, Pogórze, Babie Doły 

2814/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 11/2011 z Fun-
dacją „Nasza Rodzina” na realizację zada-
nia z zakresu pomocy społecznej, polega-
jącego na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej 

2815/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na pro-
wadzeniu schroniska dla osób bezdom-
nych uzaleŜnionych od alkoholu z terenu 
Gdyni wraz z organizacją terapii tych osób 

2816/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Dąbrowy – Dąbrówki 

2817/11/VI/S - powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej Miasta Gdyni 
skarbnikowi miasta Krzysztofowi Szałuc-
kiemu 

2818/11/VI/O - pokrycia kosztów uczestnictwa 5 
uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko – Ga-
stronomicznych w projekcie „Bolesławowo 
Business Week 2011” 

2819/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
remontu instalacji c.o. w budynku miesz-
kalnym zlokalizowanym przy ul. Warszaw-
skiej 44 w Gdyni 

2820/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia dotyczącego termomodernizacji 
sieci ciepłowniczej przez OPEC Sp. z o.o. 
w Gdyni w budynku przy ul. Św. Wojciecha 
9 A w Gdyni 

2821/11/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 ) 

2822/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2823/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2824/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2825/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2826/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2827/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2828/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2829/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Poleskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

2830/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 



5 
 

połoŜonej przy ul. Północnej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

2831/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Słupeckiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

2832/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2833/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2834/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

2835/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 458/11/VI/S z 
dnia 21 czerwca 2011 r. na zakup literatury 
fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2011r. 

2836/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 
SK/1409/MG/443-W/2011 z dnia 30 czerw-
ca 2011 r. na określenie zasad i warunków 
współpracy w zakresie organizacji imprezy 
pod nazwą „Eliminacje do XIII Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu – Gdynia 
02.07.2011” 

2837/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na wydrukowanie 
5 000 sztuk map ścieŜek rowerowych 
„Navigator rowerowy” 

2838/11/VI/M - wykonania księgi identyfikacji wizu-
alnej Miasta Gdyni 

2839/11/VI/M - wpisu Gminy Gdynia do katalogu 
wystawców Międzynarodowych Targów 
Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych 
EXPO REAL 2011 w Monachium oraz ob-
sługi merytorycznej związanej z uczestnic-
twem w Targach 

2840/11/VI/S - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego o rozwiązanie Stowa-
rzyszeń: 1) Stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga, 2) Stowarzyszenie „Rodzina Za-
stępcza”, 3)Stowarzyszenie „Gdynia Pa-
mięta” i ustanowienie dla w/w Stowarzy-
szeń kuratorów 

2841/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie opracowania przyrodniczego 
dotyczącego przygotowania wybranych 
trawników w Gdyni pod murawy kwietne 

2842/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

2843/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji, podmiotowi prowadzącemu dzia-
łalność poŜytku publicznego na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na przygotowywaniu i dostar-
czaniu posiłków osobom objętym pomocą 
przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarz-
nieńskiej 93 w Gdyni 

2844/11/VI/S - wyraŜenie zgody na zawarcie umowy 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycz-
nej w obiekcie przy al. Zwycięstwa 291A w 
Gdyni 

2845/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubezpie-

czeniem samochodu słuŜbowego dla Urzę-
du Miasta w 2011r. 

2846/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/630/UI/231/W/2010 z dnia 25.10.2010. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w 
Gdyni 

2847/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
numer KB/512/UI/201/W/2010 z dnia 
20.09.2010 r. na wykonanie wielobranŜo-
wej dokumentacji projektowo- kosztoryso-
wej dla „Rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz 
z budową przedszkola” 

2848/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 320 o powierzchni 9,60 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

2849/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w celu zorganizowania za-
jęć sportowych dla Gdyńskiego Stowarzy-
szenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i 
Przyjaciół,, EFFETHA’’ w X Liceum Ogól-
nokształcącym w Gdyni 

2850/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.00 EUR wykonanie prac projekto-
wych w ramach zadania pn.: „Budowa ul. 
Poznańskiej wraz z infrastrukturą tech-
niczną w Gdyni” 

2851/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR wykonanie projektu za-
miennego dla zadania „Budowa ulicy Małej 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

2852/11/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z 
dnia 7 czerwca 2011 r. 

2853/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 352 o powierzchni 9,60 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

2854/11/VI/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego z osobą fizyczną bez formy 
przetargu publicznego w wyniku zamiany 
garaŜy 

2855/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
zlecenia w sprawie przeprowadzenia prac 
w ramach Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań w 2011 roku 

2856/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM 
Gdyni w 2011 r. 

2857/11/VI/M - wykonania demontaŜu supremy z 
sufitu w pomieszczeniu węzła cieplnego 
zlokalizowanego przy ul. Morskiej 217 w 
Gdyni 

2858/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn: „Budowa ulicy Ce-
chowej w Gdyni” 

2859/11/VI/P - wykonania usługi w zakresie konfigu-
racji systemu rejestratora rozmów do 
współpracy z centralą telefoniczna w 
MCZK 

2860/11/VI/U - zamówienia opracowania ekspertyzy 
architektoniczno-konserwatorskiej budynku 
przy ul. Spacerowej 10 w Gdyni 

2861/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumen-
tacji architektoniczno-konserwatorskiej re-



6 
 

waloryzacji budynku przy ul. Spacerowej 9 
w Gdyni 

2862/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumen-
tacji architektoniczno-konserwatorskiej re-
waloryzacji budynku przy ul. Spacerowej 9 
w Gdyni 

2863/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumen-
tacji konserwatorskiej rewaloryzacji i kon-
cepcji zagospodarowania podwórza wraz z 
projektem remontu altany przy budynku 
przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni 

2864/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wyko-
nania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ ul. Kartuskiej 

2865/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie gadŜetów 
reklamowych promujących obchody Euro-
pejskiego Dnia Trolejbusowego 

2866/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów 
KB/841/UI/298/W/2009 i nr 
KB/303/UI/103/W/2011 zawartych w ra-
mach zadania pn: „Przebudowa skrzyŜo-
wania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i 
Podjazd w Gdyni” 

2867/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2045/11/VI/P 
w sprawie druku ksiąŜki – komiksu „KaŜdy 
ma jakieś schody” oraz gry „Otwórz się” 
wraz z instrukcją, kartą pracy oraz teczką 
dla nauczyciela 

2868/11/VI/P - organizacji pierwszego publicznego 
wykonania autorskiego spektaklu muzycz-
nego skomponowanego i wyreŜyserowa-
nego przez Dariusza Michalaka pn: „Se-
alencium – Hejnał Gdyni” 

2869/11/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie tłu-
maczenia ekspertyzy na język angielski w 
ramach zadań realizowanych w projekcie 
Interface 

2870/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
promującej miasto na łamach dodatku do 
„Dziennika Bałtyckiego” „Rejsy na lato” 

2871/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
świadczeń w ramach objęcia przez maga-
zyn In Your Pocket roli partnera prasowego 
zlotu Ŝaglowców The Culture 2011 Tall 
Ships Regatta Gdynia 

2872/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na okres do trzech lat lokalu uŜytkowego 
przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni na 
rzecz wspólnoty mieszkaniowej „Banko-
wiec” 

2873/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

2874/11/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 

2875/11/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 

2876/11/VI/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej 
i Formalnej Oceny Wniosku Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Gdyni o dofi-
nansowanie ze środków PFRON kosztów 
wynikających ze zwiększenia liczby 
uczestników warsztatu terapii zajęciowej 

2877/11/VI/S - otwarcia postępowania w prawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych terenach 
Miasta Gdyni: rejon przy Al. Piłsudskiego 
pomiędzy ul. Świętojańską i Władysława 
IV, przy Al. Zwycięstwa w okolicy ul. Szy-
prów, przy ul. Narutowicza oraz Witomino 
Radiostacja 

 
2011-07-28: 

 
2878/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 

Nr 2/2011 do umowy Nr SOO/1255/01/PB 
z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej w związku ze 
zwiększeniem liczby uczestników 

 
2011-07-29: 

 
2879/11/VI/R - udzielenia upowaŜnienia do podpi-

sania porozumienia pomiędzy Ministrem 
Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasta 
Gdyni o wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego pod nazwą „Wspólnie przeciw 
przemocy – wsparcie systemu przeciw-
działania przemocy w Gdyni” 

2880/11/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji 
dotyczącej bieŜącej ochrony zespołu za-
bytkowego śródmieścia Gdyni i opracowa-
nia graficznego dokumentacji 

2881/11/VI/U - zamówienia wykonania ekspertyzy 
dotyczącej walorów zabytkowego śródmie-
ścia Gdyni na tle innych zespołów histo-
rycznych 

2882/11/VI/U - zamówienia wykonania ekspertyzy 
dotyczącej historii i rozwoju oraz walorów 
zabytkowego śródmieścia Gdyni 

2883/11/VI/U - zamówienia wykonania makiety 
budynku - Dom śeglarza przy ul. Jana 
Pawła II 3 w Gdyni 

2884/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dostawę i montaŜ furtki 
w systemie istniejącego ogrodzenia placu 
zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 


