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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 16 

14 października 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 14.10.11, godz. 09.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 1 czerwca: 
 

Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 26.05 br. 
2. Opiniowanie sprawozdań o wykonaniu budŜetu 

Miasta za rok 2010. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-

misji. 
Ad.1 
Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 26 
maja  2011r. 
Ad.2 
Skarbnik Miasta – p.prof. Krzysztof Szałucki przedstawił 
następujące dokumenty związane z wykonaniem BudŜetu 
Miasta za rok 2010: 
• sprawozdanie z  wykonania budŜetu Miasta za rok 

2010 wraz z dokumentem Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku (Uchwała nr 
084/p212/RV/11 w sprawie  opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2010r.)        - 
zaopiniowano pozytywnie -  wynik głosowania  
5/0/2; 

• sprawozdanie finansowe za rok 2010 - zaopiniowa-
no pozytywnie - wynik głosowania  7/0/0; 

• opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2010 do 
31.12.2010 sporządzonego na podstawie sprawoz-
dań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta 
Gdyni - zaopiniowano pozytywnie -  wynik głoso-
wania  7/0/0.  

Ad.3  
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz  
przedstawił pismo od Prezydenta Miasta  w sprawie 
zaproponowania przez Komisję delegatów do Miejskiej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jednogłośnie na 
delegatów zaproponowano radnych: p. Bartosza Barto-
szewicza i p. Stanisława Borskiego. 
Radny Marcin Horała zgłosił wniosek o wyjaśnienie 
sposobu procedowania nad projektami uchwał Rady 
Miasta składanymi w ramach inicjatywy obywatelskiej.                 
W procedurze przyjętej przez Przewodniczącego Rady 
Miasta  radcy prawni wypowiadają się w pierwszej kolej-
ności – jeśli projekt otrzyma negatywną opinię, nie jest 
juŜ poddawany pod dyskusję radnym Miasta – ani na 
forum Rady, ani w Komisjach. Projekty te mają prawo 

zawierać uchybienia. M.Horała uwaŜa, Ŝe ten sposób 
procedowania naleŜy zmienić. Radni powinni mieć moŜ-
liwość zapoznania się z kaŜdym projektem, w razie po-
trzeby wnieść poprawki i dopiero wtedy zadecydować w 
drodze głosowania o ewentualnym wprowadzeniu go w 
Ŝycie. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe dyskusja na ten 
temat będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu i 
wtedy Komisja zdecyduje o sposobie wyjaśnienia tej 
sprawy. 
Ad.4 
Termin kolejnego spotkania Komisji  ustalono na dzień 
16 czerwca br. godz. 16.30 – przedmiotem będzie opi-
niowanie uchwał na kolejną Sesję RMG oraz wizyta w 
Radzie Dzielnicy Oksywie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 8 czerwca: 
 

Posiedzenie komisji odbyło się w klubie Osiedlo-
wym „Apteka” w Gdyni, przy ulicy Opata Hackiego 17 
A. Otwarcie klubu to jedno z podjętych działań w szero-
ko zakrojonej akcji rewitalizacji społecznej części dziel-
nicy Chylonia – rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenho-
fa. Ta zaniedbana do tej pory część Gdyni stopniowo 
buduje swoją toŜsamość w myśl głównej idei – nic nie 
dzieje się bez mieszkańców. W realizacji tych zadań 
pomagają zarówno profesjonaliści tzw. animatorzy spo-
łeczności lokalnej, streetworkerzy, jak i pracownicy 
pobliskiego „Mrowiska” czy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Członkowie komisji zapoznali się z działalno-
ścią klubu, a takŜe rozmawiali z przedstawicielami 
MOPS o bieŜących i przyszłych zadaniach ośrodka.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 13 września: 
 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stoczni Remontowej 
„Nauta” w Gdyni. Członków komisji podejmowali: p. 
Joanna SIEMPIŃSKA - Wiceprezes Zarządu 
ds.Finansowych, p.o. Prezesa Zarządu oraz  p. Tadeusz 
ZIELONKA - Członek Zarządu. Na skutek poczynionych 
nakładów i inwestycji  Stocznia wchodzi na rynek remon-
tu statków duŜych, największych jakie mogą wpłynąć na 
Bałtyk. Podpisano z końcem 2010 roku umowę z prywat-
ną Stocznią CRIST na wyłączne uŜytkowanie duŜego 
suchego doku byłej Stoczni Gdynia S.A. Zakupiono takŜe 
z końcem 2010 roku od Maritim-Shipyard z Gdańska 
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dok, który po dokonanej przebudowie ma 190,5 m długo-
ści i 14,000 ton nośności, co umoŜliwia remonty statków 
o długości do 210 m. Na terenach zakupionych z końcem 
2009 roku od zarządcy masy upadłościowej Stoczni 
Gdynia S.A. 11 ha powierzchni lądowej i 8 ha wodnej, 
mieszczą się wydziały wyposaŜeniowe, w tym rurarski, 
mechaniczny i ślusarski, wraz z halami i nabrzeŜami o 
łącznej długości 1350 m i głębokości 9 m. Nowy, dobrze 
usytuowany i dogodnie skomunikowany obszar produk-
cyjny umoŜliwia prace wyposaŜeniowe  i remontowe na 
duŜych i bardzo duŜych statkach. Nowy dok pływający 
posadowiony będzie na nowo nabytym obszarze produk-
cyjnym i dysponować będzie 18-metrową głębią dokową. 
W przyszłości obok niego znajdą się trzy dotychczasowe 
doki pływające Stoczni, przeholowane z tzw. starego 
obszaru remontowego. UmoŜliwiają one remonty i prze-
budowy statków mniejszych i średnich, w tym statków 
rybackich, technicznych i offshore co było i jest nadal 
specjalnością Stoczni NAUTA. Dzięki nowym inwesty-
cjom ma ulec zwiększeniu sprzedaŜ usług remontowych i 
produkcyjnych. Niestety na przeszkodzie w realizacji 
ambitnych planów stanęły problemy ze zgromadzeniem 
niezbędnych dokumentów, w tym pozwoleń na budowę, 
które z kolei wstrzymuje brak planów zagospodarowania 
przestrzennego (opóźnienie planu inwestycyjnego – ok. 
9-mcy). Uruchomienie produkcji na rozbudowywanych 
terenach przyniosłoby wpływy, dzięki którym stocznia 
mogłaby spłacić obligacje z listopadowym terminem 
zapadalności. W obecnej sytuacji Zarząd obawia się 
utraty wygospodarowanej płynności finansowej. Dysku-
towano o zapisach w planie zagospodarowania prze-
strzennego, a takŜe o sytuacji właścicielskiej stoczni. 
Wysłuchano z uwagą informacji w sprawie adaptacji 
terenów zakupionych przy nabrzeŜach uŜytkowanych 
wcześniej przez Stocznię Gdynia SA. Członkowie zarzą-
du oczekują na przyjęcie ostatecznej wersji planu zago-
spodarowania zawierającego wymagane uzgodnienia z 
władzami Portu gdyńskiego, które są na finiszu. Przyjęli 
takŜe propozycję Komisji, aby do kontaktów w sprawie 
planu zagospodarowania wyznaczyć stałego przedstawi-
ciela.  
Przewodniczący Marcin Wołek podziękował za spotka-
nie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 28 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.1. – tryb pracy nad projektem budŜetu miasta – (spo-
tkania komisji nad projektem budŜetu – 15-28 listopada); 
opinia pozytywna – 11/0/0 
4.2. – w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – 
projekt wraz z autopoprawką zreferował skarbnik miasta. 
Opinia pozytywna – 11/0/0. 
aneks nr 2. – w sprawie zmian WPF – opinia pozytywna 
– 11/0/0. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 21 września: 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję Rady, 
2. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej mia-

sta Gdyni - opinia pozytywna – 7/0/0 
2. zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2011 - opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni rejon ulic Śląskiej 
i Podolskiej - opinia pozytywna – 8/0/0 

4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, 
Wolności i Witomińskiej - opinia pozytywna – 8/0/0 

5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Białostockiej. - opinia pozytywna – 
8/0/0 

6. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu dział-
ki drogowej połoŜonej w pasie ul. Nowowiczlińskiej 
- opinia pozytywna – 8/0/0 

7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych 
leŜących w pasie ul. Metalowej - opinia pozytywna 
– 8/0/0 

8. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Nowowiczlińskiej - opinia pozytywna – 
8/0/0 

9. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnier-
skiej - opinia pozytywna – 8/0/0 

10. powołania MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni i 
nadania jej statutu, - opinia pozytywna – 8/0/0 

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

12. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu zabu-
dowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Bosmańskiej; - opinia pozytywna – 8/0/0 

13. wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nierucho-
mość stanowiącą własność osoby fizycznej; - opinia 
pozytywna – 8/0/0 

Ad. 2 
Komisja zaplanowała spotkanie merytoryczne, poświę-
cone liście rankingowej gdyńskich ulic. Komisja prosi 
Wydział Inwestycji o stanie prac nad realizacją zadań 
remontowych zawartych w tej liście. 
Pisma z SP 34 Komisja postanowiła nie rozpatrywać. 
Następne posiedzenie – 28 września, po sesji.  
_________________________________________ 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
września: 
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Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
2. Sprawy wniesione.  
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.4.- w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Działki Leśne- rejon ulic Śląskiej i Podolskiej: 
Przedmiotowy plan (jak i kolejny – patrz nr 4.5.) prezen-
towali Wiceprezydent Marek Stępa i przedstawicielka 
Biura Planowania Przestrzennego, pani Iwona Markesić. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5. – przystąpienia do sporządzania /…/ planu zagospo-
darowania /…/ - rejon ulic Warszawskiej, Wolności i 
Witomińskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak: 
4.6. – w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ nieruchomości poł. przy ul. Białostockiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.7. – w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ działki drogo-
wej poł. w pasie ul. Nowowiczlińskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.8. – w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ działek drogo-
wych leŜących w pasie ul. Metalowej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.9. – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Nowowiczlińskiej: 
Radny I. Bekisz wyraził obawy co do losu 13. kilkudzie-
sięcioletnich dębów rosnących na działce nr 295/5.  
Radny poinformował, iŜ gmina nie skorzystała w prze-
szłości z prawa pierwokupu, wobec czego przedmiotowa 
działka została nabyta przez fizyczną osobę za znaczną 
kwotę. W roku 2009 działkę ponownie wystawiono na 
sprzedaŜ i tym razem nabyła ją gmina. Zgodnie z wyja-
śnieniami, jakich udzielono radnemu Bekiszowi, gmina 
zdecydowała się na kupno juŜ za wysoką cenę w celu 
zapewnienia ochrony terenom zielonym.  
Radny wyraził wątpliwość co do faktycznych intencji 
gminy, która aktualnie sama wystąpiła o ustalenie warun-
ków zabudowy tej działki poprzez wydanie sobie samej 
stosowanej decyzji. Radny wnioskował o zawarcie w 
przyszłej decyzji o warunkach zabudowy zakazu wycię-
cia  dębów.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ wpisanie do decy-
zji zakazu wycinki drzew jest w sensie formalnym nie-
moŜliwe.  
Przewodniczący komisji, radny Andrzej Bień, zwrócił się 
z prośbą do Wiceprezydenta o przygotowanie na kolejne 
posiedzenie informacji nt. warunków, jakie będą w przy-
szłości określone w decyzji oraz nt. moŜliwości zapew-
nienia ochrony dębom oraz powodów i trybu nabywania i 
zbywania tej nieruchomości przez gminę. 
Komisja odstąpiła od zaopiniowania projektu do czasu 
uzyskania stosownych informacji w dniu 28 września b.r. 
(posiedzenie przed sesją RM).  
4.10- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. 
Adm. J. Unruga i Kuśnierskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 3 aneksu do porządku obrad RM – projekt uchwały w 
spr. wyraŜenia zgody na zbycie /…/ nieruchomości poł. 
przy ul. Bosmańskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 

Pkt 4 aneksu – w spr. wyraŜenia zgody na zamianę nieru-
chomości …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Projekty dot. kwestii budŜetowych przedstawiła Z-ca 
Skarbnika Miasta Gdyni, p.  
Alicja Helbin: 
4.1. – w spr. trybu prac nad projektem uchwały budŜeto-
wej Miasta Gdyni: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 1. aneksu do porządku – w spr. zmiany uchwały RMG 
/…/ w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdyni na lata 2011 – 2022: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Radny A. Bień zwrócił się do Wiceprezydenta B. Stasia-
ka z wnioskiem o przygotowanie na październikowe 
posiedzenie komisji (termin – patrz pkt 3) informacji nt. 
pustostanów w Gdyni.  
Radny J. Miotke nawiązując do informacji dot. spodzie-
wanego podwyŜszenia poziomu najniŜszego wynagro-
dzenia, wyraził nadzieję, iŜ moŜliwe będzie na etapie 
tworzenia projektu budŜetu oszacowanie, jakie skutki 
finansowe dla gminy będą się wiązały z wejściem w 
Ŝycie takiej regulacji. 
Ad 3.  
Termin kolejnego posiedzenia:  28 września b.r.; godz. 
11.45 (przed sesją) 
Termin posiedzenia październikowego: 20 października 
b.r. – godz. 17: zaopiniowanie projektów uchwał i – 
ewentualnie – informacja nt. pustostanów. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 26 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Informacje i sprawy wniesione. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Na posiedzeniu gościła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Projekty związane z budŜetem omówił Skarbnik Miasta 
Gdyni, prof. Krzysztof Szałucki.: 
4.1. – w spr. trybu prac nad projektem uchwały budŜeto-
wej Miasta Gdyni: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2011: 
W kontekście informacji nt. zmian związanych z progra-
mami edukacyjnymi Wiceprezydent zapowiedziała przy-
gotowanie informacji obrazującej m. in., które ze szkół 
uczestniczyły w realizacji dotychczasowych projektów. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad RM – w spr. zmiany 
uchwały /…/ w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Pkt 2. aneksu-  w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. przyję-
cia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli …”: 
Wiceprezydent zapowiedziała wniesienie do projektu 
autopoprawek o charakterze formalno – prawnym i re-
dakcyjnym.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
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4.11 – w spr. powołania MłodzieŜowej Rady Miasta 
Gdyni …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Ad 2. 
Przekazane przez Wiceprezydent E. Łowkiel informacje 
dotyczyły nast. kwestii: 
- przeprowadzenia w Gdyni rekrutacji do szkół ponad-
gimnazjalnych – na sprawne przeprowadzenie rekrutacji 
złoŜył się szereg czynników (poza działaniami szkół m. 
in. dobrze opracowany informator, wręczany uczniom 3. 
klas gimnazjalnych); 
- stworzenia 5-latkom miejsc zarówno w zerówkach 
szkolnych jak i przedszkolnych (gmina sprostała temu 
wyzwaniu); 
- sukcesu jakim było przyjęcie do przedszkoli 1300 dzieci 
trzyletnich 
W związku z zasygnalizowaniem przez przedstawicielkę 
związku zawodowego „Solidarność” problemu braku 
regulaminu świadczeń socjalnych Wiceprezydent wyja-
śniła, iŜ do dyrektorów szkół winny wystąpić pisemnie 
organizacje szkolne - o uzgodnienie regulaminu funduszu 
świadczeń socjalnych.  
Ad 3. 
Termin posiedzenia wyjazdowego (na terenie Schroniska 
MłodzieŜowego): 3 października b.r.; godz. 17. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 27 września: 
 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Hali Sporto-
wo-Widowiskowej. Wysłuchała informacji dyrektora 
Hali, pana Mariusza Machnikowskiego, w sprawie bu-
dŜetu na 2012 rok oraz planów imprez w najbliŜszej 
przyszłości. 
Dyrektor HSW szczegółowo omówił plany okotarowania 
sali, by w razie potrzeby wizualnie zmniejszać ilość 
miejsc. Koszt instalacji to szacunkowo 700-800 tys. zł 
netto, hala jest w stanie pokryć go z własnych przycho-
dów. Prace mogłyby się zakończyć jeszcze przed świę-
tami. 
W HSW rozpoczął się sezon sportowy 2011/2012. Ter-
minarz imprez obejmuje równieŜ po kilka niesportowych 
imprez w miesiącu.  
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.2. w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 
4.1. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜe-
towej – opinia pozytywna – 6/0/0. 
aneks nr 2 w sprawie zmian w WPF – opinia pozytywna 
– 6/0/0. 
Komisja Sportu spotka się z zarządem Bałtyku. Następne 
posiedzenie (za miesiąc) odbędzie się na GOSiRze. 
R. Paweł Brutel poinformował, Ŝe wystąpił do prezesa 
Arki z pytaniami w sprawie sytuacji w klubie. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 28 września: 
 
Komisja zebrała się celem zaopiniowania dwóch projek-
tów uchwał: 
1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z 

dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 
2022 - opinia pozytywna – 3/0/0 

2. powołania MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni i 
nadania jej statutu, - opinia pozytywna – 3/0/0. 

Komisja postanowiła wnieść dwa projekty uchwał doty-
czących inicjatywy obywatelskiej: w sprawie zmian do 
Statutu Miasta i w sprawie zmian Regulaminu Rady 
Miasta Gdyni. Opinia pozytywna – 3/0/0. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 28 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

sesję RM 
4. Wolne wnioski. 

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

1. – zmiany trybu prac nad projektem budŜetu – 
opinia pozytywna – 4/0/0. Ustalono termin spo-
tkania nt. projektu budŜetu – 21.11., godz. 
17.30. 

2. zmiany w budŜecie na 2011 rok. wraz z auto-
poprawką. Opinia pozytywna – 5/0/0. 

3. WPF – opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
Ustalono termin spotkania w Teatrze Miejskim – 29 
września 2011 r. godz. 17.00 oraz w Muzeum Miasta 
Gdyni – 20 października 2011 r. godz. 17.00 połączone 
ze spotkaniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 29 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Wizyta członków komisji w Teatrze Miejskim 
2. Zadania Teatru na rok 2012, 
3. BudŜet teatru na rok 2012. 

Ad. 1 
Po Teatrze Miejskim oprowadzli członków komisji Dy-
rektor Naczelny Wojciech Zieliński oraz nowy Dyrektor 
Artystyczny Krzysztof Babicki. UmoŜliwiono radnym 
zapoznanie się ze sceną, garderobami, szwalniami, toale-
tami. Dyrektorzy zwracał uwagę na stan techniczny 
pomieszczeń. 
Ad. 2 
Dyrektor Teatru przedstawił plan repertuarowy na 2012 
rok. Ilość przedstawień premierowych – 6: 

1. Bóg mordu, reŜ. Tomasz Man, premiera 
14.01.2012. 

2. Antygona, reŜ. Leszek Mądzik, premiera 
28.01.2012. 

3. Bóg, reŜ. Grzegorz Kempinsky, premiera 
24.03.2012. 

4. Idąc rakiem, reŜ. Krzysztof Babicki, premiera 
12.05.2012. 

5. Tango piazzolla, reŜ. Józef Opalski, premiera 
na scenie letniej 06.07.2012. 

6. adaptacja prozy Fiodora Dostojewskiego, pre-
miera grudzień 2012. 

7. wystawiona będzie równieŜ bajka dla dzieci i 
kontynuacja warsztatów teatralnych dla dzieci. 

Na etacie Teatr zatrudnia 17 aktorów; pensje są skanda-
licznie niskie. 
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Dyrekcja chce połoŜyć nacisk na promocję teatru, aby 
zwiększyć frekwencję. Promować chce się przez media, 
szczególnie TVP Kultura, nie ignorować telewizji lokal-
nych, np. Rumi i Redy. Istotną sprawą jest, aby grał cały 
zespół, a nie tylko wybrani aktorzy.  
Dyrektor zamierza posiłkować się wybitnymi aktorami i 
reŜyserami polskimi w działalności teatru. 
Ad. 3 
Plan potrzeb budŜetowych na 2012 przedstawi dyrektor 
Wojciech Zieliński: 
1. zwiększenie funduszu płac  - 435.000 (zwiększenie 
zatrudnienia w związku z nową koncepcją działalności 
teatru), 
2. scena letnia – 663.322 zł, zgodnie z zawartą umową 
dzierŜawy z Forum Kultury, 
3. remont dachu – 100.000 zł, 
4. wymiana sztankietów scenicznych – 150.000 zł (prze-
starzałe, zagraŜają bezpieczeństwu na scenie) 
5. wymiana drewnianej podłogi – 150.000 zł, całkowite 
zuŜycie, 
6. wymiana oświetlenia na widowni – 50.000, 
7. remont archiwum – 50.000, 
8. załoŜenie interkomu – 80.000, 
9. remont korytarza na I piętrze i remont schodów – 
30.000, 
10. remont garderób (5 pomieszczeń) – 40.000, 
11. podłączenie ciepłej wody do łazienek i wc z sieci 
ciepłowniczej – 10.000, 
12. wymiana 10 zespołów komputerowych i serwera – 
20.000, 
13. instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach admini-
stracji – 25.000. 
Decyzje w sprawie budŜetu teatru komisja podejmie na 
swoim spotkaniu w listopadzie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 3 października: 
 
Porządek posiedzenia – wizytacja Schroniska Mło-
dzieŜowego  
W posiedzeniu wyjazdowym wzięły udział Wiceprezy-
dent Ewa Łowkiel i przedstawicielki związków zawodo-
wych, pp. Ewa Biernacka i Zdzisława Hacia.  
Po terenie schroniska oprowadziła komisję Dyrektor 
Jolanta Szulga.  
Największe zapotrzebowanie na usługi odnotowuje się w 
schronisku od marca do końca czerwca. Placówka liczy 
108 miejsc. Goście schroniska to grupy zorganizowane 
(głównie szkolne) i turyści indywidualni. Poza sezonem 
letnim pokoje są wynajmowane przez studentów studiów 
zaocznych oraz pracowników (głównie stoczniowych).  
W schronisku pracuje 14 osób na 10. etatach (część osób 
w niepełnym wymiarze). Jedyną osobą posiadającą 
uprawnienia pedagogiczne jest dyrektor placówki. Zda-
niem p. Szulgi zatrudnienie pedagoga nie jest potrzebne. 
KaŜda grupa przyjeŜdŜa z opiekunem. W okresie przesto-
jów pedagog nie miałby w praktyce zajęcia.  
Dyrektor J. Szulga poinformowała o zamiarze urządzenia 
sali konferencyjnej.  
W ramach działań promocyjnych wysyłane są oferty do 
wydziału edukacji, szkół i biur turystycznych. Zmieniona 
została strona internetowa. WaŜnym działaniem w zakre-
sie promocji jest branie udziału w targach turystycznych. 
Podejmowane są działania w celu wspólnego promowa-
nia się w przyszłości przez większą liczbę schronisk. 
Przed sezonem zimowym wysyłana jest oferta do najza-
moŜniejszych województw.  

Schronisko otrzymuje na swoją działalność subwencję 
oświatową, która nie pokrywa kosztów nawet w 1/3. 
Miasto utrzymuje tylko pracowników. Pozostałe środki, 
które trafiają do schroniska z budŜetu gminy, to pieniądze 
wypracowane przez schronisko. Przychody roczne wyno-
szą około 200 tys. zł.  
Konkurencją dla schroniska jest  wynajmowanie po-
mieszczeń przez szkoły. Ponadto schroniska podlegają 
ustawowym ograniczeniom. 
W trakcie dyskusji o zasadności planu odnośnie remontu 
trzeciego piętra Wiceprezydent podkreśliła, iŜ Gdyni  
potrzebna jest tania baza noclegowa.   
Pani E. Biernacka wyraziła uznanie dla standardu jaki 
uzyskano w schronisku dzięki przeprowadzonym  pracom 
remontowym.  
_____________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-08-02: 
 

2885/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

2886/11/VI/P - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego w ramach projektu „INTER-
FACE” 

2887/11/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: „Bu-
dowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą 
techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni 

2888/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji, podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 3 

2889/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na 
wykonanie robót remontowych pomiesz-
czeń Stowarzyszenia „Lepsze śycie” w bu-
dynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni 

2890/11/VI/M - wykonania robót remontowych w 
lokalu mieszkalnym w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 20 

2891/11/VI/M - wykonania robót remontowych w 
obrębie lokalu mieszkalnego w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 20 

2892/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Morskiej 93 

2893/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chwarznieńskiej 6 

2894/11/VI/M - wykonania podłoŜa pod stół pim-
pongowy na placu zabaw Opata Hackiego 

2895/11/VI/M - remontu instalacji gazowej w gmin-
nych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Chwarznieńskiej 14-28 

2896/11/VI/M - wykonania remontu chodników przy 
ul. Kapitańskiej 16,18 
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2897/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym przy ul. Władysława IV 23 

2898/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku administracyj-
nego przy ul. Warszawskiej 67 

2899/11/VI/M - zabezpieczenia dachu gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Jęczmien-
nej 6 

2900/11/VI/M - wykonania robót dekarsko – bla-
charskich oraz przemurowania kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Węglowej 16 

2901/11/VI/M - wykonania robót dekarsko – bla-
charskich oraz przemurowania kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Bednarskiej 14 

2902/11/VI/M - likwidacji nieszczelności instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Obrońców WybrzeŜa 13 B 

2903/11/VI/M - wykonania dezynfekcji w lokalu 
socjalnym przy ul. Handlowej 9 B 

2904/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę lokalu 
mieszkalnego przy ul. Zielonej 23 

2905/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ko-
mandorskiej 17 – 19 

2906/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Generała Stanisława Kar-
pińskiego 

2907/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową /Al. Marsz. Pił-
sudskiego 50 m59 

2908/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
2812/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie akceptacji 
treści porozumienia z Teatrem Miejskim w 
Gdyni 

2909/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację uroczysto-
ści wmurowania tablicy statku pasaŜer-
skiego „Mein Schiff 2” w Alei Statków Pa-
saŜerskich 

2910/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na opracowanie 
materiału informacyjno – promocyjnego do-
tyczącego nagrody im. Andrzeja Zawady 

2911/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

2912/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w miesz-
kaniu przy ul. Piotrkowskiej 8 w Gdyni 

2913/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego przy ul. Jęczmiennej 6 w 
Gdyni 

2914/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Olgierda 13 przeznaczonej do sprzeda-
Ŝy w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

2915/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr 
SK/1279/OB./48-W/2011 z dnia 1 czerwca 
2011 r. na dostawę dla Gminy Miasta Gdy-
ni tablic rejestracyjnych 

2916/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

2917/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

2918/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zorganizowanie konfe-
rencji prasowej, na terenie gdyńskich la-
sów, promującej leśne ścieŜki rowerowe 

2919/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na promocję miasta w związku z przyjaz-
dem do Gdyni pociągu z historycznym ta-
borem 

2920/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w 
trakcie Międzynarodowych Mistrzostw w 
Grach Matematycznych i Logicznych w Pa-
ryŜu 

2921/11/VI/M - uniewaŜnienia postępowania, pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego, o wartości poniŜej kwoty 
4.845.000 EUR, o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie i montaŜ 35 m 
stalowego masztu flagowego 

2922/11/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji 
projektu pn.: „Budowa małej infrastruktury 
słuŜącej ochronie przyrody na obszarze 
rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni” oraz 
przyjęcia procedur wdraŜania ww. projektu 

2923/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie roboty budowlanej: „Budowa 
sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w 
Gdyni” 

2924/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę kontenera 
blaszanego przy ul. Dickmana 24C w Gdy-
ni (dz. nr 55, 56, 45 i 48, k.m. 43, obręb 
Gdynia) 

2925/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 36A w 
Gdyni 

2926/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 1-1A 
w Gdyni (dz. nr 699/59 i 700/59, k.m. 27, 
obręb Gdynia) 

2927/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 178B w 
Gdyni (dz. nr 28, k.m. 13, obręb Gdynia) 

2928/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 11347/09/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 
2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępo-
wania na udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczonego 
powyŜej 206.000 EUR na opracowanie do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

2929/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

2930/11/VI/S - zmiany struktury wewnętrznej wy-
działów i zadań referatów Urzędu Miasta 
Gdyni 

2931/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
szczegółowego podziału zadań pomiędzy 
Prezydentem, wiceprezydentami, sekreta-
rzem i skarbnikiem Miasta Gdyni 

2932/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
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4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy 
ulicy Witomińskiej” 

2933/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 
r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z dnia 
11.04.2011 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej budowy kana-
lizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, 
Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowco-
wej w Gdyni 

2934/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej 
w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbu-
sową przy SKM Grabówek” 

2935/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Zagospodarowanie fragmentu terenu przy 
ul. Orłowskiej w pobliŜu mola i rzeki Ka-
czej” 

2936/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. 10 Lutego i Batorego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

2937/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Witomino-Leśniczówka festynu 
rodzinnego „Leśniczówka – samo zdrowie” 

2938/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych w ramach zadania pn.:” ”Budowa 
rowu odprowadzającego wody opadowe i 
roztopowe wraz z wewnętrzną drogą do-
jazdową oraz przebudowa infrastruktury 
technicznej w Gdyni przy ul. Puc-
kiej/Potasowej” 

2939/11/VI/P - wykonania strony internetowej dla 
projektu Gdynia Business Week 

2940/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk plakatów promujących zlot Ŝa-
glowców The Culture 2011 Tall Ships Re-
gatta Gdynia 

2941/11/VI/M - akceptacji wyniku Otwartego Kon-
kursu Ofert na wyłączną produkcję i sprze-
daŜ pamiątek i upominków reklamowych z 
logotypem zlotu Ŝaglowców The Culture 
2011 Tall Ships Regatta 

2942/11/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 
EUR skanerów do uŜytku Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości 

2943/11/VI/U - zakwalifikowania wniosków o do-
puszczenie do udziału w konkursie na 
opracowanie koncepcji kampanii promo-
cyjnej w ramach projektu SEGMENT 

2944/11/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 

2945/11/VI/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ 
Ośrodka Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie 

2946/11/VI/M - określenia warunków bezprzetargo-
wej sprzedaŜy udziału Gminy Miasta Gdyni 
w prawie własności nieruchomości połoŜo-
nej w Chełmnie 

2947/11/VI/U - zmiany umowy nr KB/301/UO/30-
W/2011 na wykonanie inwentaryzacji po-
mników przyrody na terenie Gdyni 

2948/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy KB/24/MOPS/2010 w sprawie 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w 
obszarze działania DOPS Nr 1 i DOPS Nr 
4 

2949/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/513/UP/106/W/2008 zawar-
tej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a przed-
siębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział 
Łódź 

2950/11/VI/S - powołania zespołu ds. analizy pro-
duktów ubezpieczeniowych 

2951/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 € na wykonanie zadania: „Roz-
budowa kanalizacji deszczowej i przebu-
dowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Ma-
kuszyńskiego w Gdyni” 

2952/11/VI/M - zwrotu byłej najemczyni lokalu uŜyt-
kowego przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni 
kwoty 23.793,40 zł za wykonanie adaptacji 
lokalu piwnicznego na lokal uŜytkowy 

2953/11/VI/S - wyraŜenia zgody na: wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego oddy-
miania i wydzielenia poŜarowego klatek 
schodowych w budynku UMG przy Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54 

2954/11/VI/S - uniewaŜnienia postępowania o za-
mówienie publiczne na dostawę i instalację 
sprzętu komputerowego dla 8 placówek 
oświatowych w Gdyni, realizowane w ra-
mach projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

2955/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/327/SI/3-W/2011 dotyczącej zaprojek-
towania i wykonania okablowania struktu-
ralnego, sieci elektrycznej i serwerowi w 60 
placówkach oświatowych w Gdyni, reali-
zowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

 
2011-08-02: 

 
2956/11/VI/S - sprostowania błędu w zarządzeniu nr 

2931 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 
sierpnia 2011 r. 

 
2011-08-09: 

 
2957/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na organizacje pobytu francuskiego artysty 
z Dunkierki w Gdyni 

2958/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy 
ulicy Witomińskiej w Gdyni’’ 
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2959/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 15/2011 do 
umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na prowa-
dzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
10 dzieci w wieku 0 do 3 lat 

2960/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Polskim Czerwonym KrzyŜem Pomor-
skim Zarządem Okręgowym z Gdańska na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 3 

2961/11/VI/K - zmieniające zarządzenie Nr 
2273/11/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwier-
dzenia powołania biegłego do wydania 
opinii w postępowaniu podatkowym, w 
sprawie określenia podstaw do opodatko-
wania w podatku od nieruchomości 

2962/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

2963/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011r. 

2964/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na modernizację serwerowni 
zlokalizowanej w budynku głównym Urzę-
du Miasta Gdyni realizowane w ramach 
projektu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

2965/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Grabówek 

2966/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Karwiny 

2967/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Leszczyki 

2968/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Śródmieście 

2969/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości po-
łoŜonej przy Bulwarze Nadmorskim dla 
ENERGI – OPERATOR S.A. w Gdańsku 

2970/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Starogardzkiej 4 

2971/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy dzierŜawy z „Haczet” Sp.z o.o. 

2972/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną i sądową /Derdowskiego 
4/ 

2973/11/VI/R - przyznania nagrody i wyróŜnień w 
dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę im. 
Profesora Romualda Szczęsnego dla auto-
rów najlepszych prac dyplomowych w za-
kresie nowych technologii wykonanych na 
Politechnice Gdańskiej 

2974/11/VI/P - organizacji w Gdyni międzynarodo-
wej konferencji „Człowiek w Europie. Skąd 
i dokąd zmierzamy?” 

2975/11/VI/P - zakupu albumów 
2976/11/VI/P - ogłoszenia VI edycji konkursu pod 

nazwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 
2977/11/VI/S - zmiany paragrafu 3 w Zarządzeniu 

Prezydenta Miasta Gdyni nr 2647/11/V/S z 
dnia 5 lipca 2011 r. 

2978/11/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni kosztów pobytu 
grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum 
EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – 
niemieckiej 

2979/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie po-
mieszczenia dla Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koła przy Stoczni Gdynia S.A. 
w celu prowadzenia spotkań w Zespole 
Szkół Technicznych w Gdyni 

2980/11/VI/R - uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu schroniska 
dla osób bezdomnych uzaleŜnionych od 
alkoholu z terenu Gdyni wraz z organizacją 
terapii uzaleŜnienia tych osób 

2981/11/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa - Operator S.A. za przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznych podstacji pro-
stownikowej przy ul. Chylońskiej dz. nr 
551/21- zasilanie rezerwowe 

2982/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy odpłatnego korzystania z gruntu 
połoŜonego przy ul. Waszyngtona z Gdy-
nia Waterfront Sp. z o.o. 

2983/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 250 o powierzchni 9,60 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

2984/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie pisemne z języka francu-
skiego 

2985/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na organi-
zację cateringu podczas przyjęcia dla za-
łóg uczestniczących w regatach The Cultu-
re 2011 Tall Ships Regatta 

2986/11/VI/P - druku i projektów materiałów oko-
licznościowych 

2987/11/VI/P - delegowania przedstawiciela Mor-
skiej Agencji Gdynia do udziału w odprawie 
kapitanów podczas The Culture 2011 Tall 
Ships Regatta w Turku 

2988/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na usłu-
gę polegającą na przyłączeniu do miejskiej 
sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół 
nr 14, ul. Nagietkowa 73 w Gdyni 

2989/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

2990/11/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 

2991/11/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 

2992/11/VI/R - uruchomienia przez rady dzielnic 
środków na gminne zadania inwestycyjne i 
remontowe w latach 2011-2014 

2993/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
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poŜytku publicznego na powierzenie reali-
zacji zadania: „Aktywizacja gdyńskiej mło-
dzieŜy” 

2994/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

2995/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
ekspertyz określających stan zdrowotny 
drzew 

2996/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie z 
RSM im. Komuny Paryskiej umowy o 
udzielenie dotacji na dofinansowanie reali-
zacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest z terenu miasta 
Gdyni 

2997/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/390/SI/5-W/2011 dotyczącej dostawy, 
instalacji i wdroŜenia systemu do obsługi 
dziennika elektronicznego dla 60 placówek 
oświatowych w Gdyni, realizowanej w ra-
mach projektu pn: „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

2998/11/VI/P - zatwierdzenia projektu „Mój biznes II” 
składanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priory-
tet VIII: „Regionalne kadry gospodarki” 
Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 
8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, konkurs zamknięty nr 
01/POKL/8.1.2/2011 

2999/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

3000/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa zastępcy 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

3001/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa zastępcy 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

3002/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 
pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej 
„SOCJO” mieszczącej się w budynku SP 
Nr 6 polegającego na wymianie stolarki 
okiennej i drzwi balkonowych 

3003/11/VI/M - zamówienia do 14.000 EUR na 
przeprowadzenie akcji promującej budowę 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trój-
miejskiej 

3004/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
łach TVP 1 i TVP Info w celu promocji mia-
sta i zlotu Ŝaglowców The Culture 2011 i 
Tall Ships Regatta 

3005/11/VI/M - wykonania naprawy ogrodzenia na 
placu zabaw dla dzieci młodszych we wnę-
trzu blokowym przy ul. Opata Hackiego-
Zamenhofa 

3006/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
5/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Śląskiej 52 w Gdyni 

3007/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 1 
przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni 

3008/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 
przy ul. Arciszewskich 29 A w Gdyni 

3009/11/VI/M - zabezpieczenia drzwi wejściowych 
do pomieszczeń gospodarczych zlokalizo-
wanych na parterze budynku mieszkalnego 
przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni 

3010/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Chrzanowskiego 12 A w 
Gdyni 

3011/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę zabudowań 
połoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 198 w 
Gdyni /działki nr 233/17, 233/18; km 21, 
obręb Gdynia/ 

3012/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1263/11/VI/U 
z 15/03.2011 roku w sprawie wszczęcia 
postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego poniŜej 4.845.000 EUR na wyko-
nanie zadania: „Budowa kanalizacji desz-
czowej w Al. Kukowskiego w Gdyni” 

3013/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: 
„Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 na Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Gdyni 

3014/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/431/UI/159/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i 
Jałowcowej w Gdyni” 

3015/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego powyŜej 193.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad pracami projektowymi, re-
alizacją i w okresie gwarancji wykonania 
robót budowlanych: „Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” 

3016/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania: „Budowa zespołu boisk wraz z in-
frastrukturą techniczną dla I ALO w Gdyni” 

3017/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej pętli trolejbusowej 
przy ul. Zakręt do Oksywia 

3018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup znaczków 
pocztowych 

3019/11/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zabez-
pieczenia medycznego zlotu Ŝaglowców 
2011 

3020/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14000 EUR, 
wykonania materiałów promujących miasto 

3021/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14000 EUR na wykonanie materiałów re-
klamowych na potrzeby akcji popierającej 
budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej 

3022/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy na do-
stawę, instalację, wdroŜenie, asystę tech-
niczną i konserwację Systemu informa-
tycznej obsługi dochodów miasta 

3023/11/VI/S - zmiany paragrafu 6 w Zarządzeniu 
PMG nr 2276/11/VI/S z dnia 7.06.2011r. 
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3024/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielo-
nej i Dickmana 

 
2011-08-11: 

 
3025/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr 

KB/12/UR/2008 zawartej w dniu 
19.05.2008r. w sprawie ustalenia szczegó-
łowych warunków, zakresu i sposobu fi-
nansowania przebudowy dróg publicznych 
spowodowanej planowaną inwestycją nie-
drogową, polegająca na rozbudowie istnie-
jącego CH "Wzgórze" w Gdyni oraz upo-
waŜnienia do podpisania ww. aneksu do 
umowy 

3026/11/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym 
Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy 
realizacji projektu "Zintegrowany System 
Informacji o Nieruchomościach. Etap I 
Działania doraźne - Projekt PilotaŜowy" 

 
2011-08-17: 

 
3027/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na zakup sprzętu komputerowego i opro-
gramowania 

3028/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na instalację dodatkowych 
punktów elektryczno-logicznych, dodatko-
wych zabezpieczeń róŜnicowo-prądowych 
obwodów elektrycznych i instalacji dodat-
kowych elementów pasywnych sieci lo-
gicznej w szkołach objętych I i II etapem 
realizacji umowy na zaprojektowanie i wy-
konanie sieci logicznej, elektrycznej i ser-
werowni w 60 szkołach w Gdyni, realizo-
wanej w ramach projektu „Rozwój elektro-
nicznych usług publicznych w Gdyni” 

3029/11/VI/S - akceptacji wyniku postępowania o 
zamówienie publiczne na konserwację sys-
temu DOCFLOW 

3030/11/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnie-
nie funkcji przedstawiciela dla osoby nie-
obecnej 

3031/11/VI/M - cofnięcia powództwa sądowego 
wniesionego przez Gminę Gdynia przeciw-
ko Państwu Teresie Mizerackiej, Adamowi 
Mizerackiemu, Marcie Bogusz, Dawidowi 
Bogusz, Aleksandrowi Bogusz, Ewie Ma-
jer, Kamilowi Kujawa o wydanie lokalu przy 
ul. Zielonej 

3032/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert na wspieranie realizacji za-
dania „Sportowe szkolenie dzieci i mło-
dzieŜy z terenu Gdyni oraz organizacja w 
Gdyni imprez sportowych w 2011 roku”. 

3033/11/VI/P - powołania Dyrektora Artystycznego 
Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowi-
cza w Gdyni 

3034/11/VI/O - uniewaŜnienia ogłoszonego otwarte-
go konkursu ofert dla podmiotów prowa-
dzących działalność poŜytku publicznego 

na wspieranie zadań z zakresu zajęć opie-
kuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 
wspomagających rozwój dzieci. 

3035/11/VI/O - zmiany Zarządzenia nr 
16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 26 października 2010 r. w sprawie: 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2011 roku 

3036/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu zajęć wychowawczych dzieci i 
młodzieŜy ogłoszonego na mocy Zarzą-
dzenia Nr 2453/11/VI/O Prezydenta Miasta 
Gdyni w dniu 21 czerwca 2011r 

3037/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie dwóch bilbordów promują-
cych Zlot śaglowców w Gdyni oraz ich re-
jestrację w formatach umoŜliwiających 
emisję telewizyjną 

3038/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na nagranie gdyńskich spotów promocyj-
nych na taśmach BETA CAM 

3039/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do wykonania remontów w budynkach 
UMG i lokalach podległych do 14.000 EUR 

3040/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację pobytu przedstawicieli Sail 
Training International oraz radiowej „Trójki” 
w dniach 26.08-06.09.2011 podczas regat 
„The Culture 2011 Tall Ships Regatta”. 

3041/11/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
ENERGA – Oświetlenie Sopot za przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej ul. 
Wawrzyniaka w Gdyni 

3042/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/585/UI/224/W/2010 z dn. 25.10.2010r. 
oraz KB/386/UI/137/W/2011 z dn. 
29.07.2011r., na wykonanie robót w ra-
mach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarz-
nieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy 
Chwaszczyńskiej – odcinek I” 

3043/11/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 – 
odcinek I 

3044/11/VI/P - organizacji projektu Gdynia Business 
Week 2011 

 
2011-08-18: 

 
3045/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/300/MG/7/W/2011 z dnia 3 czerwca 
2011 roku na wykonanie leśnych ścieŜek 
rowerowych – ścieŜki rowerowej z Gdyni 
Chwarzna do Gdyni Karwin 

3046/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193.000 EUR na usługi: „Dostosowa-
nie systemu teleinformatycznego Zinte-
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growanego Systemu Informacji o Nieru-
chomościach (ZSIN), w szczególności sys-
temu Integrującej Platformy Elektronicznej 
(IPE) w zakresie prowadzenia centralnego 
repozytorium kopii zbiorów danych ewi-
dencji gruntów i budynków w ramach pro-
jektu pilotaŜowego” 

 
2011-08-19: 

 
3047/11/VI/O - przyznania środków dla Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na realiza-
cję projektu "Gdynia Business Week" 

3048/11/VI/O - zawarcia umów zlecenia na prowa-
dzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia 
umów zlecenia z pracownikami obsługi w 
ramach projektu "Gdynia Business Week 
2011" 

 
2011-08-23: 

 
3049/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-

cy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego 
dla mieszkańców 

3050/11/VI/K - spisania z ewidencji księgowej na-
leŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 

3051/11/VI/K - spisania z ewidencji księgowej man-
datów karnych kredytowanych 

3052/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

3053/11/VI/O - przyjęcia programu profilaktycznego 
wraz ze specyfikacją dotyczącego „Wykry-
wanie schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 
25-50 lat” w latach 2011 – 2012 

3054/11/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do 
rozpatrzenia składanych ofert na realizację 
programu profilaktycznego „Wykrywanie 
schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 25-50 
lat” w latach 2011 – 2012 

3055/11/VI/O - regulaminu Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej 
słuŜby zdrowia 

3056/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację programu 
profilaktycznego pn. „Kochać i pracować” 

3057/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy 
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni do gim-
nazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach 
współpracy międzyszkolnej 

3058/11/VI/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
Gimnazjum Nr 3 dokumentacji zajęć edu-
kacyjnych wyłącznie w postaci elektronicz-
nej 

3059/11/VI/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
Gimnazjum Nr 11 dokumentacji zajęć edu-
kacyjnych wyłącznie w postaci elektronicz-
nej 

3060/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgna-
cją na wybranych terenach Miasta Gdyni 

3061/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 11809/V/P w 
sprawie najmu części powierzchni dachu, 
elewacji budynku i gruntu, na instalację 
urządzeń systemu monitoringu wizyjnego 

3062/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Batalionów Chłopskich 30 w Gdyni 

3063/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym nr 7 przy ul. Górnej 1 w Gdyni 

3064/11/VI/M - wykonania badania posadzek na 
toksyczność w mieszkaniu NR 75 przy ul. 
Chylońskiej 135 w Gdyni 

3065/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go prowadzącego do gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 6 przy ul. Kalksztajnów 3 
w Gdyni 

3066/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 32 
przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 
18 w Gdyni 

3067/11/VI/M - remontu chodnika na terenie gmin-
nym przy ul. Steyera 1 w Gdyni 

3068/11/VI/M - remontu chodnika na terenie gmin-
nym przy ul. Legionów 17 AB W Gdyni 

3069/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
asfaltowej przy gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Chylońskiej 33 w Gdyni na 
terenie gminnym będącym w zarządzie 
ABK Nr 4 w Gdyni 

3070/11/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. 
Huzarskiej 1B w Gdyni 

3071/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 
18 mieszkaniach gminnych w budynkach 
zarządzanych przez ABK Nr 3 w Gdyni 

3072/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w lokalu mieszkalnym oraz na strychu w 
budynku przy ul. Nowodworskiego 10 w 
Gdyni 

3073/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów edukacyjnych na potrzeby „Zielonej 
Klasy” do 14.000 EUR 

3074/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych na wybranych terenach Miasta 
Gdyni: rejon przy Al. Piłsudskiego pomię-
dzy ul. Świętojańską i Władysława IV, przy 
Al. Zwycięstwa w okolicy ul. Szyprów, przy 
ul. Narutowicza oraz Witomino Radiostacja 

3075/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
2841/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 26 lipca 2011 roku 

3076/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
2774/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 19 lipca 2011 roku 

3077/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup ekranu 
projekcyjnego na potrzeby UMG o wartości 
do 14.000 EUR 

3078/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

3079/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego 
dla mieszkańców w dniu 4.09.2011 r. 

3080/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia ObłuŜe festynu rodzinnego pod 
hasłem „PoŜegnanie Lata” w dniu 27 
sierpnia 2011 r. 

3081/11/VI/M - rozwiązania prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Redłowskiej 28 
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3082/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie odwodnienia 
odcinka ulicy Andaluzyjskiej w Gdyni 

3083/11/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 2934/11/VI/U z dnia 
02.08.2011r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie aktualizacji kosztorysu inwestor-
skiego dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci 
trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do 
Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM 
Grabówek” 

3084/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
inwentaryzacji zieleni dla inwestycji pn.: 
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pił-
sudskiego, Legionów” 

3085/11/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie 
końcowego rozliczenia zadania zrealizo-
wanego na podstawie umowy nr 
KB/573/UI/217/W/2010 z dn. 15.10.2010 r. 

3086/11/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego w zakresie robót elektrycznych nad 
robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji 
przeciwpoŜarowych w Miejskiej Hali Tar-
gowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w 
Gdyni – I etap” 

3087/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na robotę bu-
dowlaną: „Wykonanie instalacji przeciwpo-
Ŝarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. 
Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni – I etap” 

3088/11/VI/M - wydatkowania środków finansowych 
z budŜetu Miasta na opłatę za wykonanie I 
etapu podziału działek połoŜonych w Gdyni 
przy ul. Podolskiej 

3089/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk zaproszeń na uroczystość wręcze-
nia „Medali Promemoria” 

3090/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 euro na tłumaczenie symulta-
niczne oraz obsługę techniczną tłumacze-
nia symultanicznego podczas konferencji 
pt. „Promowanie zrównowaŜonych środ-
ków transportu oraz aktywnej mobilności” 
w dniu 15 września 2011r. w Gdyni 

3091/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4 845 000EUR na wykonanie zadania 
„Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia 
(rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w 
ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbuso-
wą przy SKM Gdynia Grabówek)” 

3092/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na emisję na ekranach LED 
spotów reklamowych w celu promocji akcji 
popierającej budowę Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej 

3093/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3094/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
przy studni kanalizacyjnej obok budynku 
mieszkalnego przy ul. Gniewskiej 18 w 

Gdyni na terenie gminnym będącym w za-
rządzie ABK Nr 4 w Gdyni 

3095/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3096/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie 16 podstaw pod tablice in-
formacyjne na Kamiennej Górze o wartości 
do 14.000 EUR 

3097/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na inwentaryzacji drzewostanu oraz wycin-
ki drzew rosnących na terenie działek 
gminnych przy ul. Dickmana 1 o wartości 
do 14.000 EUR 

3098/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulic Po-
krzywowej, Goździkowej i Cynamonowej w 
Gdyni 

3099/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia na skrzy-
Ŝowaniu ulic Morskiej i Kalksztajnów w 
Gdyni” 

3100/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup chło-
dziarki dla Miejskiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego o wartości do 14.000 
EUR 

3101/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 566/11/V/P w 
sprawie zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych z 
zaistniałą sytuacją kryzysową 

3102/11/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni, informacji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej oraz informacji o 
wykonaniu planów finansowych samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze pół-
rocze 2011 roku 

3103/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do Porozumienia z dnia 21 
czerwca 2004 r. zawartego z Powiatem 
Wejherowskim w sprawie kierowania i po-
noszenia opłaty za pobyt mieszkańców 
gminy Gdynia w domu pomocy społecznej 
w Strzebielinku na terenie Powiatu Wejhe-
rowskiego 

3104/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011 r. 

3105/11/VI/M - wykonania remontu pokrycia dachu 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wójta Radtkego 44 w Gdyni 

3106/11/VI/M - wykonania prac instalacyjnych w 
lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Kampino-
skiej 2 w Gdyni 

3107/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4 
przy ul. Bp. Dominika 41 w Gdyni 

3108/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 9 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

3109/11/VI/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego o pow. 
142,66 m² (w tym piwnica 43,52m²), usytu-
owanego przy ul. Świętojańskiej 5-7 w 
Gdyni, stanowiącego własność Gminy 
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Miasta Gdyni na rzecz „NUGAT” Spółka z 
o.o. z siedzibą w Warszawie 

3110/11/VI/P - dokonania zmian w umowie Nr 
KB/163/PON/6/W/2009 zawartej dnia 
24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Polskim Towarzystwem Stward-
nienia Rozsianego Oddział Wojewódzki 

3111/11/VI/K - zatwierdzenia zamówienia eksperty-
zy prawnej na poparcie stanowiska organu 
w postępowaniu podatkowym, w sprawie 
określenia podstaw do opodatkowania w 
podatku od nieruchomości 

3112/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakresu 
zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzie-
Ŝy 

3113/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników UMG w 2011 r. szkolenia na 
temat: „Praktyczne aspekty udzielania za-
mówień publicznych na prace projektowe i 
roboty budowlane – przykłady orzeczeń 
KIO i wyników kontroli UZP” 

3114/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
faksów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 
roku 

3115/11/VI/P - wykonania usługi w zakresie ochrony 
mienia oraz wyznaczonych terenów Miasta 
związanych z organizacją Zlotu śaglowców 
The Culture 2011 Tall Ships Regatta 

3116/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 193 000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją i w okresie gwarancji wy-
konania robót budowlanych: Rozwój Ko-
munikacji Rowerowej w Aglomeracji Trój-
miejskiej-budowa ścieŜek rowerowych w 
Gdyni 

3117/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu po-
działu geodezyjnego działki przeznaczonej 
pod budowę ulic gminnych w rejonie ul. 
Apollina i Izydy w Gdyni 

3118/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej na zmianę 
przebiegu ulicy Lipowej, w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na 
odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Po-
morskiego do skrzyŜowania z ulicą Zwini-
sławy” 

3119/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/307/UI/92/W/2010 z dnia 02.06.2010 r. 
na opracowanie wielobranŜowej dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej budowy 
ulicy Radosnej na odcinku od skrzyŜowa-
nia z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu 
z ul. Starodworcową w Gdyni 

3120/11/VI/M - pełnomocnictwa do przyłączenia 
dwóch budynków socjalnych przy ul. śe-
glarzy 5 i 7 w Gdyni (dz. nr 31/2, 33/2 k.m. 
126 i 21/2 k.m. 123, obręb Gdynia) 

3121/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 
pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej „SOCJO” mieszczących się w budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 6 polegającego na 
wymianie drzwi wewnętrznych 

3122/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
projektu budowlano-wykonawczego oświe-
tlenia pomnika "Maszty", zlokalizowanego 
na końcu Molo Południowego w Gdyni, 
wraz z wszelkimi uzgodnieniami z gesto-
rami sieci oraz kosztorysem inwestorskim i 
szczegółową specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót 

3123/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Adm. J. Unruga 84 B/1 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

3124/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/326/81 z dnia 28 grudnia 1981 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Władysława IV 

3125/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
TG/80/93 z dnia 11.03.1993 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą łukową –
pawilon handlowy nr 47 

3126/11/VI/R - zatwierdzenia wyników zamówienia 
publicznego w ramach projektu „INTER-
FACE” 

3127/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
remontowo-budowlanych na potrzeby 
UMG o wartości do 14.000 EUR 

3128/11/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 

3129/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych tegorocznych maturzystów, w 
tym maturzystów matury międzynarodowej 
IB 

3130/11/VI/S - zakupu radiotelefonu Motorola GM 
360 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Wiczlinie 

3131/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Prowadze-
nie Biura Porad Obywatelskich” 

3132/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację konferencji 
pt: „Promowanie zrównowaŜonych środ-
ków transportu oraz aktywnej mobilności” 
w dniu 15 września 2011 roku w Gdyni w 
ramach projektu Trolley i Segment” 

3133/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację spotkania 
integracyjnego i kolacji dla uczestników 
konferencji pt: „Promowanie zrównowaŜo-
nych środków transportu oraz aktywnej 
mobilności” w dniu 15 września 2011 roku 
w Gdyni w ramach projektu Trolley i Seg-
ment” 

3134/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/221/UI/82/W/2011 na wykonanie roboty 
budowlanej: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. 
Wiczlińskiej w Gdyni 

3135/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – do 31 grudnia 2011 roku 

3136/11/VI/M - pokrycia kosztów, do kwoty 14 000 
EUR, realizacji audycji radiowych realizo-
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wanych na Ŝywo z Gdyni przez Program 
Trzeci Polskiego Radia 

3137/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na promocję miasta w ramach 
programu TVP Gdańsk „Pomorska Kronika 
Biznesu” 

3138/11/VI/M - druku okolicznościowych materiałów 
promocyjno-informacyjnych 

3139/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na publikację reklam Zlotu śa-
glowców Gdynia 2011 

3140/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wynajem nośników, druk plakatów oraz 
wyklejenie 8 dwustronnych nośników City-
light w celu ekspozycji plakatów z progra-
mem Zlotu śaglowców Gdynia 2011 

3141/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVN w celu promocji miasta 

3142/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów dzierŜaw z Firmą „GOSTARMEDIA” 

3143/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rdestowej/Sojowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

3144/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wynajem na 
czas nieokreślony pomieszczenia o pow. 
20,22 m2 w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym przy ul. Świętojańskiej 
133/Partyzantów 39 w Gdyni 

3145/11/VI/P - organizacji rejsów po wodach Zatoki 
Gdańskiej 

3146/11/VI/O - ustalenia terminu składania wnio-
sków o przyznanie pomocy finansowej na 
zakup podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2011 roku – 
„Wyprawka szkolna” 

3147/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej 
wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy Chwasz-
czyńskiej w Gdyni – odcinek I” 

3148/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/729/UI/289/W/2010 na prace projekto-
we w ramach zadania pn: „Budowa ul. Ra-
dosnej na odcinku od skrzyŜowania z ul. 
Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. 
Starodworcową w Gdyni” 

3149/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/90/D/2002 z dnia 29 maja 2002 r., 
przedmiotem której jest nieruchomość po-
łoŜona w Gdyni przy ul. Władysława IV 

 
2011-08-24: 

 
3150/11/VI/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 

rok 2011 
3151/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni nr 969/11/VI/K z 22 lutego 
2011 r. w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2011 rok 

3152/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 968/11/VI/K z 22lutego 

2011 r. w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok 

 
2011-08-26: 

 
3153/11/VI/O - zawarcia umowy zlecenie na koor-

dynowanie praktykami w szkołach uczest-
niczących w projekcie "Praktyka czyni mi-
strza - nowatorski program praktyk na stu-
diach pedagogicznych PWSH" współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 

3154/11/VI/P - obsługi informatycznej Centrum 
Medialnego powołanego na czas regat The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

 
2011-08-30: 

 
3155/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację 5. Międzynarodowego 
Festiwalu Form Multimedialnych – TRAN-
SVIZUALIA 011 GDYNIA 

3156/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

3157/11/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w BudŜecie Miasta Gdyni na rok 
2011 

3158/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 

3159/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu w sprawie opracowa-
nia przez Studentów programu funkcjonal-
no – przestrzennego i koncepcji zagospo-
darowania wybranych wnętrz międzyblo-
kowych w Śródmieściu Gdyni 

3160/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zin-
tegrowanego Planu ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni 

3161/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym nr 7 przy ul. Wójta Radtkego nr 
44 w Gdyni 

3162/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2752/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 
2011 roku dotyczącego pozwolenia na 
rozbiórkę sześciu garaŜy murowanych przy 
ul. Legionów w Gdyni – dz. nr 29, k.m. 60, 
obręb Gdynia 

3163/11/VI/M - ustanowienia dozoru lokali miesz-
kalnych nr 3 i 4 w gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Krośnieńskiej 11 w 
Gdyni 

3164/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym Nr 60 przy ul. Opata Hackiego 27 
w Gdyni 

3165/11/VI/M - wykonania prac konserwacyjnych 
wynikających z przeglądu tech. instalacji 
gazowej w budynkach Chwarznieńska 6, 
14, 24, 12 w Gdyni 

3166/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Nadzwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 
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3167/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3168/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie 
operatu szacunkowego nieruchomości przy 
ul. Oliwkowej 14 celem przekształcenia 
uŜytkowania wieczystego we własność 

3169/11/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

3170/11/VI/M - nadania tytułu oficjalnego producen-
ta pamiątek i upominków zlotu Ŝaglowców 
The Culture 2011 Tall Ships Regatta oraz 
udzielenia wyłącznej licencji do uŜytkowa-
nia logotypu zlotu Ŝaglowców na pamiąt-
kach i upominkach reklamowych 

3171/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na opłatę notarialną i sądową/ul. 
Necla 4Am17 

3172/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na opłatę notarialna i sądową/ul. 
Batalionów Chłopskich 35-37 

3173/11/VI/P - wykonania projektu ulotki przezna-
czonej dla gdyńskich uczniów 

3174/11/VI/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyń-
skich uczniów 

3175/11/VI/P - współorganizacji Festiwalu Filmowe-
go Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 

3176/11/VI/P - współorganizacji jubileuszu 75. rocz-
nicy powstania Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej 

3177/11/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy 
alpinistycznej 

3178/11/VI/P - współorganizacji wystawy i wmuro-
wania tablicy pamiątkowej 

3179/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
noclegowych oraz posiłków dla studentów 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu opracowujących dokumentacje pro-
jektowe na potrzeby UM 

3180/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonej pod realizację inwestycji 
odprowadzania wód opadowych z oś. Po-
górze II 

3181/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Nowogrodzkiej 41 przeznaczonej do 
sprzedaŜy 

3182/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Korzeniowskiego 25A przeznaczonej do 
sprzedaŜy 

3183/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wy-
kazu lokalu uŜytkowego-garaŜu, przy ul. 
Świętojańskiej przeznaczonej do sprzeda-
Ŝy 

3184/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3185/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/182/D/2006 i MG/189/D/2006 ws. 
gruntu poł. Przy ul. Słonecznej 

3186/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej budynku Zespołu Szkół nr 14 w 
Gdyni 

3187/11/VI/M - przyłączenia dwóch budynków so-
cjalnych przy ul. śeglarzy 5 i 7 do sieci cie-
płowniczej OPEC 

3188/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozdzielenia instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody uŜytkowej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od 
szkolnej instalacji ciepłowniczej z budynku 
Zespołu Szkół nr 5 

3189/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup trzech 
kopiarek Canon 

3190/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na Biuro Rady Dzielnicy 
Witomino Leśniczówka 

3191/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu 
przeznaczonego na salę posiedzeń Rady 
Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

3192/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków na wypłatę odszkodowania z tytu-
łu przejętych z mocy prawa na rzecz gminy 
nieruchomości drogowych (ul. Staro-
chwaszczyńska) 

3193/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Nordea Bank Polska S.A. 

3194/11/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla zadania „Prze-
budowa i remont (adaptacja) lokalu uŜyt-
kowego, przy ul. Morskiej 9-9a na potrzeby 
Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich” 

3195/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Komandorskiej 3 

3196/11/VI/S - zamówienia identyfikatorów z okazji 
Zlotu śaglowców 

3197/11/VI/M - akceptacji porozumienia dot. udo-
stępnienia Bałtyckiego Punktu Informacji 
Turystycznej na potrzeby zorganizowania 
spektaklu „Hejnał Gdyni” 

3198/11/VI/M - druku karty okolicznościowej z okazji 
Zlotu śaglowców 

3199/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „Spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez 
sportowych w 2011 r.” 

3200/11/VI/P - zmiany zarządzenie nr 3061/11/V/P 
w sprawie najmu części powierzchni da-
chu, elewacji budynku i gruntu na instala-
cję urządzeń systemu monitoringu wizyj-
nego 

3201/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

3202/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
12/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
przeznaczonej na działalność Vita-Med 
Centrum Opieki Medycznej z siedzibą przy 
ul. Wejherowskiej 59 

3203/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 16834/10/V/P 
w sprawie harmonogramu otwartych kon-
kursów ofert dla podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego na zada-
nia realizowane w 2011 r. 

3204/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
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poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć opiekunczo-
wychowawczo-dydaktycznych wspomaga-
jących rozwój dzieci 

3205/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z ubezpieczeniem samo-
chodu marki ZUK A 16 w 2011 r – II rata 

3206/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnych pod budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia-Zachód, a docelowo przeznaczo-
nych pod drogi publiczne /Rostkowscy/ 

3207/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździko-
wej, Cynamonowej w Gdyni” 

3208/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdy-
ni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3 

3209/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/238/UI/89/W/2011 na wykonanie kon-
cepcji odwodnienia dla ul. Wiczlińskiej oraz 
zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej 

3210/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie operatu 
wodnoprawnego dla zmienionego zakresu 
inwestycji pn: „Budowa ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ klifu nadmorskiego" 

3211/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn: „Wykonanie odwodnienia odcinka ul. 
Andaluzyjskiej w Gdyni” 

3212/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/221/UI/82/W/2011 na wykonanie roboty 
budowlanej „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. 
Wiczlińskiej w Gdyni” 

3213/11/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/390/UI/133/W/2011 na wykonanie ak-
tualizacji dokumentacji projektowej dla za-
dania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej 
w Gdyni – Oksywiu – etap II zmienianej 
aneksami nr 1 z 28.12.2010 r. i nr 2 z 
29.06.2011 

3214/11/VI/U - wynajmu sali OA „Ekspozycyjnej” w 
Wydziale Oceanografii i Geografii UG na 
organizację poczęstunku podczas konfe-
rencji pt: „Promowanie zrównowaŜonych 
środków transportu oraz aktywnej mobilno-
ści” w dniu 15 września 2011 r. w Gdyni w 
ramach projektu Trolley i Segment” 

3215/11/VI/U - 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” 

3216/11/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 „Roz-
budowa kanalizacji deszczowej i przebu-
dowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Ma-
kuszyńskiego w Gdyni” 

3217/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Rozbudowa kanalizacji deszczo-
wej i przebudowa drogi wewnętrznej się-
gacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni” 

3218/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabu-
dowań połoŜonych przy ul. Orłowskiej 1 w 
Gdyni 

3219/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku połoŜonego na działkach nr 58/30 i 
57/30 obr. Gdyni 

3220/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Wielkopolskiej 100 A Gdyni 

3221/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabu-
dowań przy ul. Chwarznieńskiej 198 Gdyni 

3222/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Zielonej 23 Gdyni 

3223/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku gospodarczego przy ul. Joachim-
czyka Gdyni 

3224/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy ul. Jana z Kolna 18 Gdyni 

3225/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki bu-
dynku przy Al. Zwycięstwa 164 A Gdyni 

3226/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta 
miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki dobu-
dówki do budynku mieszkalnego przy ul. 
Spacerowej 9 A Gdyni 

3227/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posia-
dania prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane dla inwestycji 
polegającej na przebudowie wewnętrznej 
instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 
2 w budynku przy ul. Kampinoskiej 2 

3228/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usunięcie awarii na pio-
nach sanitarnych w pomieszczeniach zaj-
mowanych przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym przy ul. Harcerskiej 4 

3229/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania umowy 
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
„1, 2, 3... – Powiatowy Program Oparcia 
Społecznego Osób z Zaburzeniami na lata 
2011 – 2013 szansą na efektywne wspar-
cie osób z zaburzeniami w środowisku 
społeczności lokalnej Gdyni” w ramach 
programu „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” 
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3230/11/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

3231/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy nr KB/16/MOPS/2011 w sprawie 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 3 

3232/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do 
umowy nr KB/9/MOPS/2011 w sprawie 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na 
obszarze działania DOPS Nr 2 

3233/11/VI/P - współorganizacji koncertu młodzie-
Ŝowej orkiestry symfonicznej z Litwy 

3234/11/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
z Kotki 

3235/11/VI/P - organizacji Gdyńskiego Balu Organi-
zacji Pozarządowych i Jarmarku Organiza-
cji Pozarządowych w 16. rocznicę uchwa-
lenie pierwszego w Polsce Programu 
Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami 
Pozarządowymi 

3236/11/VI/P - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego na otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania: „Aktywi-
zacja Gdyńskiej MłodzieŜy” 

3237/11/VI/P - organizacji udziału gdyńskiej delega-
cji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Poza-
rządowych w Warszawie 

3238/11/VI/P - organizacji pobytu uczestników The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

3239/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta do-
tyczących wypłaty wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie z gruntu 

3240/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
2872/2011/VI/M w sprawie wynajęcia w 
trybie bezprzetargowym na okres do trzech 
lat lokalu uŜytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 
„Bankowiec” 

3241/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na 
ustawienie ławy stałej na części po-
wierzchni będącej częścią nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 
38 zabudowanej obiektami MHT 

3242/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy uŜyczenia nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy Al. Jana Pawła II z Rejono-
wym Zarządem Infrastruktury w Gdyni 

3243/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz stawki wywo-
ławczej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych 
przy ulicach: Witomińskiej, Spokojnej, Ko-
ścielnej, Owsianej, Frezerów, Kwiatkow-
skiego, Arciszewskich i Źródło Marii prze-
znaczonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

3244/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania materiałów promocyjnych zlotu 
Ŝaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta 

3245/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek 
okolicznościowych oraz etui do materiałów 
promujących miasto 

3246/11/VI/M - akceptacji treści umowy sponsoringu 
ze spółką śywiec SprzedaŜ i Dystrybucja w 
ramach współpracy przy okazji zlotu Ŝa-
glowców The Culture 2011 Tall Ships Re-
gatta Gdynia 

3247/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie bo-
iska sportowego i szatni oraz hali sporto-
wej dla Klubu Sportowego Sztorm w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w 
Gdyni 

3248/11/VI/O - zakupu tonerów i papieru do do 
drukarek dla Wydziału Edukacji w ramach 
projektu „Praktyka czyni mistrza-nowatorski 
program praktyk na studiach pedagogicz-
nych PWSH” 

3249/11/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla pod-
miotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na wspieranie zadań z zakre-
su zajęć wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieŜy – II edycja 

3250/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
04/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
przeznaczonej na działalność NZOZ 
„Wzgórze Św. Maksymiliana” przy ul. Le-
gionów 67 

3252/11/VI/M - zmiany w umowie Nr 
SK/1467/MK/11 –W/2011 zawartej w dniu 
07 lipca 2011r. na opracowanie dokumen-
tacji przetargowej, SIWZ, wsparcie meryto-
ryczne, nadzór, odbiór i kontrolę prac doty-
czących: pilotaŜu ZSIN, rozbudowy aplika-
cji obsługujących zasób geodezyjny 

 
2011-08-18: 

 
3251/11/VI/P - organizacji uroczystości otwarcia 

regat The Culture 2011 Tall Ships Regatta 
i parady Ŝaglowców 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [88] – 05.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie przyspieszenia terminu zainstalowa-
nia bramownicy na ul. Kcyńskiej przy wyjeź-
dzie z terenu TESCO. 

2. [89] – 05.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie potrzeby pilnego zainstalowania do-
datkowej lampy ulicznej przy ul. Demela. 

3. [90] – 05.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie istniejącej lokalizacji masztu telefo-
nii komórkowej na dachu budynku OPEC. 

4. [91] – 05.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozbiórki budynku usytuowanego 
przy ul. Dantyszka 14. 

5. [92] – 06.10.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki 
okiennej poniesionych we własnym zakresie 
przez p. E.Kołakowską. 
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6. [93] – 10.10.2011 – radna Mirosława Król – w 
sprawie budŜetu za rok 2010 oraz za I, II, III 
kwartał 2011 Tymczasowego Ośrodka Opie-
kuńczego. 

_________________________________________ 


