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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 18 

14 listopada 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 10.11.11, godz. 13.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 28 września: 
 
Porządek posiedzenia: 
Realizacja listy rankingowej gdyńskich ulic. 
Komisja otrzymała z Wydziału Inwestycji pisemną in-
formację na temat stanu zaawansowania prac nad utwar-
dzeniem lub budową ulic wskazanych przez Komisję. Z 
listy na lata 2007-2010 większość propozycji została juŜ 
zrealizowana. Z listy 2011-2014 rozpoczęto 7 inwestycji 
z 23 proponowanych. Od niedawna obowiązują nowe 
zasady finansowania i budowy dróg przez rady dzielnic. 
Jednym z trudniejszych tematów jest ulica Świecka (trze-
ba zrobić kanalizację na kilku kilometrach tej ulicy) oraz 
Lipowa (duŜo gruntów do wykupu przy braku współpra-
cy właściciela). Dla pierwszego odcinka świrowej do-
kumentacja jest juz wykonywana; ul. Rybaków wypadła 
z listy z uwagi na niemoŜność uzgodnienia jej z Urzędem 
Morskim. Projektowanie śurawiej-Malinowej opóźnia 
nielegalny budynek Malinowa 2 w bardzo złym stanie 
technicznym; istnieje obawa, Ŝe budynek upadnie w 
trakcie prac. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 19 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję Rady 
Miasta, 

2. Sprawy wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

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

4.2 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2011 – 2022 
– opinia pozytywna – 4/0/2 

4.3 określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na terenie Miasta Gdyni 
– opinia pozytywna – 4/1/2 

4.4 ustalenia stawek podatku od środków trans-
portowych. 
– opinia pozytywna – 4/0/3 

4.5 określenia zasad ustalania i poboru opłaty 
targowej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wy-
sokości 
– opinia pozytywna – 4/0/3 

4.6 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany 
określenia zasad ustalania i poboru opłaty targo-
wej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysoko-
ści. 
– opinia pozytywna – 6/0/0 

4.7 przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki 
Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztano-
wej 
– opinia pozytywna – 4/0/0 

4.8 uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Babie Do-
ły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej 
i A. Dickmana 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

4.9 uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic Kamienna 
Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic 
J.Słowackiego, I.Krasickiego i Al. Marszałka Pił-
sudskiego, 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

4.10 wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej 
własności trzech lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyraŜe-
nia zgody na ich sprzedaŜ wraz z udziałami w 
prawie uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜo-
nego przy ul. Orłowskiej 17. 
opinia pozytywna – 6/0/0 

4.11 zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady 
Miasta z dnia 28 listopada 2001 roku nr 
XXXV/1135/01 w sprawie wydzielenia w zasobie 
mieszkaniowym gminy Gdynia lokali, których na-
jem jest związany ze stosunkiem pracy w placów-
kach oświatowych 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

4.12 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogo-
wych przy ul. Młyńskiej 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

4.13 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyń-
skiej 
– opinia pozytywna – 5/0/0 
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4.14 .zmiany uchwały nr XLV/1037/10 Rady 
Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wy-
raŜenia zgody na nieodpłatne ustanowienie słu-
Ŝebności gruntowej na nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Olgierda 28 na rzecz kaŜdoczesnego wła-
ściciela nieruchomości połoŜonej przy ul. Gedy-
mina 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

4.15 porozumienia międzygminnego dotyczącego 
przejęcia przez Gminę Gdynia od gminy Szemud 
zadania w zakresie gospodarki odpadami 
– opinia pozytywna – 7/0/0 
Ad. 2 
Gościem komisji był pan Ryszard Walczak, 
mieszkaniec Redłowa. Prosił on w imieniu miesz-
kańców o zbudowanie nowej nawierzchni w ul. 
Kopernika, przy okazji inwestycji przy ul. Hewe-
liusza. Mieszkańcy sporo juŜ zainwestowali w 
uzbrojenie tego terenu; inwestor zobowiązany jest 
do odtworzenia starej nawierzchni, lecz zdaniem 
p. Walczaka lepiej jest zrobić nową nawierzchnię 
niŜ odtwarzać starą, słabej jakości. Mieszkańcy 
otrzymali teŜ przed laty zapewnienie od prezydent 
F.Cegielskiej, Ŝe nowa nawierzchnia zostanie uło-
Ŝona przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej. 
Nie jest jasne, czy w tej chwili istnieje projekt i 
czy dokumentacja jest waŜna. 
Komisja zapozna się z tą sprawą. Komisja prosi o 
wyjaśnienie, z czym (z jakimi kosztami) wiązało-
by się uwzględnienie propozycji p. Walczaka. 
Następne posiedzenie – 26.10., po sesji. Temat – 
rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamen-
hofa. 

_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 26 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

2. Informacja na temat wyborów ławników sądo-
wych 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.2. – w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – 
projekt zreferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 
13/0/0. 
4.3. – w sprawie zmian WPF – opinia pozytywna – 
13/0/0. 
4.4.określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie Miasta Gdyni – opinia pozytywna – 
13/0/0 
4.5.ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
- opinia pozytywna – 13/0/0 
4.6. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targo-
wej na terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości - 
opinia pozytywna – 13/0/0 
4.7. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany określe-
nia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie 
Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości - opinia pozytywna – 
13/0/0 
Ad. 2 
Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska przekazała 
informację na temat procedury i trybu wyboru ławników 
sądowych na kadencję 2012-2015. 

 

______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2011-09-01: 
 
3253/11/VI/M - obsługi technicznej imprezy towa-

rzyszącej Zlotowi śaglowców The Culture 
2011 Tall Ships Regatta 

 
2011-09-05: 

 
3254/11/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni nr 3145/11/VI/P z dnia 
23.08.2011 roku w sprawie organizacji rej-
sów po wodach Zatoki Gdańskiej 

 
2011-09-06: 

 
3255/11/VI/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 

rok 2011 
3256/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta nr 968/11/VI/K z 22.02.2011r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego 
Urzędu Miasta Gdyni na 2011 r. 

3257/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta nr 969/11/VI/K z 22.02.2011 r. w 
sprawie ustalenia planu finansowego za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami na 2011 rok 

3258/11/VI/S - powołania pełnomocników ds. wybo-
rów parlamentarnych, zarządzonych na 9 
października 2011 r. 

3259/11/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych 
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 paź-
dziernika 2011 r. 

3260/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta 
o obwodach głosowania w wyborach do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na 9 października 2011 r. 

3261/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na prace związane z rozstawieniem tablic 
informacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych w wybo-
rach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzo-
nych na 9 października 2011 r. 

3262/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 12/2011 do 
umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na zapew-
nieniu całodobowej opieki wraz z wycho-
waniem w formie placówki rodzinnej dla 7 
dzieci pozbawionych opieki rodzin natural-
nych 

3263/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 12/2011 do 
umowy z Fundacją „Nasza Rodzina” w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na zapew-
nieniu całodobowej opieki wraz z wycho-
waniem w formie placówki rodzinnej dzie-
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ciom pozbawionym opieki rodzin natural-
nych 

3264/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 10076/10/V/R 
z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni 

3265/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych nr 4 w Gdyni 

3266/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w 
dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. 
Okrzei 22 i 24 w Gdyni 

3267/11/VI/M - wykonania badania posadzek na 
toksyczność w mieszkaniu nr 100 przy ul. 
Młyńskiej 17 w Gdyni 

3268/11/VI/M - prac wentylacyjnych w czterech 
lokalach mieszkalnych w budynku miesz-
kalnym przy ul. Tatrzańskiej 5 w Gdyni 

3269/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3270/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3271/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3272/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3273/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.19.2009) 

3274/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek po-
jazdu na własność Gminy na drogę postę-
powania sądowego 

3275/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie dodatkowych egzemplarzy 
projektu realizacyjnego i edukacyjnego 
oraz oznakowania informacyjnego Rezer-
watu Przyrody Kępa Redłowska 

3276/11/VI/P - powołania Powiatowej Społecznej 
Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 

3277/11/VI/P - organizacji III Gdyńskich warsztatów 
dla osób niepełnosprawnych z psami asy-
stującymi 

3278/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację 5 
Międzynarodowego Festiwalu Form Multi-
medialnych – TRANSVIZUALIA 011 GDY-
NIA 

3279/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

3280/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3281/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3282/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych wraz z 
likwidacją pergoli śmietnikowej przy Al. 
Zwycięstwa 30-30A w Gdyni 

3283/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (nr sprawy MS.7142.6.17.2008) 

3284/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3285/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3286/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3287/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 355 o powierzchni 9,60 m² zlokalizo-
wanego na placu targowym 

3288/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Leśnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – do 31 grudnia 2011 roku 

3289/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokali 
niemieszkalnych połoŜonych w Gdyni przy 
ul. Kartuskiej 20, ul. Morskiej 97, ul. Orłow-
skiej 66, Świętojańskiej 5-7, przeznaczo-
nych do sprzedaŜy w drodze przetargu 
nieograniczonego, ustnego oraz powołania 
Komisji Przetargowej i przeprowadzenia 
ustnego, nieograniczonego przetargu na 
sprzedaŜ 

3290/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Obrońców WybrzeŜa 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

3291/11/VI/M - wyraŜenia zgody na bezprzetargowy 
najem gminnego garaŜu będącego przed-
miotem zamiany 

3292/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
oznaczonej na k.m. 7 obręb Wielki Kack 
jako działki nr 224/8 o pow. 51 m2, nr 
226/14 o pow. 3 m2 i nr 227/14 o pow. 25 
m2 

3293/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup płyt me-
blowych 

3294/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie koncepcji ar-
chitektonicznej rozbudowy (nadbudowy), 
przebudowy i adaptacji budynku Dworca 
Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego 
na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. 
Polskiej 1 w Gdyni 

3295/11/VI/P - organizacji I Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Wydawnictw NiezaleŜnych w Gdyni 

3296/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie projektu 
rozbiórki budynku gospodarczego połoŜo-
nego przy ul. Św. Faustyny w Gdyni Wicz-
linie 

3297/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego od 4 
845 000 EUR na wykonanie zadania: Bu-
dowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. 
Marsz. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz 
budowa przepompowni ścieków wraz z ko-
lektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim Gdyni 

3298/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14 000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych na odcinku drogi we-
wnętrznej sięgacza ul. Wawrzyniaka w 
Gdyni 

3299/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4 845 000 EUR na wykonanie zadania 
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„Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwy-
cięstwa w rejonie Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni” 

3300/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego od 193 
000 EUR na usługę nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją i w okresie gwarancji wy-
konania robót budowlanych: Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Al. 
Marsz. Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni 
wraz z budową urządzeń podczyszczają-
cych (realizowana w ramach Projektu 
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni – Etap I) oraz Budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni 

3301/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie pocztówek 
promujących komunikację trolejbusową i 
projekt TROLLEY 

3302/11/VI/P - zapewnienia występu Teatru Es ze 
spektaklem „Herbertorium” w Teatrze Miej-
skim w Gdyni 

3303/11/VI/M - udzielenia zamówienie publicznego, 
do kwoty 14000 EUR, na druk materiałów 
promocyjnych Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

3304/11/VI/S - przeprowadzenia legalizacji urzą-
dzeń ratowniczych LUKAS Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

3305/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

3306/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na organizację poczęstunku 
oraz nagłośnienia podczas imprezy z miej-
skiego kalendarza imprez 

3307/11/VI/M - zlecenia prac związanych ze Zlotem 
śaglowców The Culture 2011 Tall Ships 
Regatta – wykonanie elementów oznako-
wania, wynajem namiotu, montaŜ i demon-
taŜ wystawy oraz wykonanie, montaŜ i de-
montaŜ tablicy w Marinie 

3308/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Morskiej 9-9A, Wolności 1A w Gdyni 

3309/11/VI/P - zmiany Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni o nr 3000/11/VI/P z dnia 9 
sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełno-
mocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdyni 

3310/11/VI/P - zmiany Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni o nr 3001/11/VI/P z dnia 9 
sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełno-
mocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdyni 

3311/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy 
KB/33/UP/7/W/2008 z dnia 23.01.2008 r. 
dotyczącego rozliczenia prac projektowych 
dla przebudowy skrzyŜowania Alei Zwycię-
stwa i ul. Redłowskiej 

3312/11/VI/P - opłaty sądowej w sprawie cywilnej 
3313/11/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 

Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opraco-
wania dokumentacji projektowej w zakresie 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: świrowej, Malarskiej i 
śytniej w Gdyni 

 
2011-09-07: 

 
3314/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193000 EUR na usługi informa-
tyczne: „Dostosowanie systemu informa-
tycznego wykorzystywanego do prowa-
dzenia ewidencji gruntów i budynków do 
wymagań Zintegrowanego Systemu Infor-
macji o Nieruchomościach (ZSiN) w ra-
mach projektu pilotaŜowego” 

3315/11/VI/U - akceptacji wyników konkursu na 
opracowanie koncepcji kampanii promo-
cyjnej w ramach projektu SEGMENT 

 
2011-09-13: 

 
3316/11/VI/S - upowaŜnienia wiceprezydenta mia-

sta Bogusława Stasiaka do wykonywania 
funkcji zgromadzenia wspólników lub wal-
nego zgromadzenia w jednoosobowych 
spółkach Gminy 

3317/11/VI/O - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Alfonsa Śmierzchalskiego „Spod znaku li-
lijki” 

3318/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR na wyko-
nanie geodezyjnego wydzielenia terenu dla 
potrzeb inwestycji pn. „Rozbudowa ul. 
Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku 
od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej” 

3319/11/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów 
pobytu grupy uczniów i opiekunów z Li-
ceum w Bussum w ramach wymiany pol-
sko – holenderskiej 

3320/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

3321/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI.K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
rok 2011 

3322/11/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 

3323/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wynajem lokali dla obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na 9 października 2011 roku 

3324/11/VI/S - wynajęcia auli na szkolenia członków 
obwodowych komisji wyborczych w wybo-
rach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej zarządzonych na 9 październi-
ka 2011 roku 
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3325/11/VI/S - przeznaczenia środków finansowych 
na zamieszczenie wkładki wyborczej w ty-
godniku „Ratusz” 

3326/11/VI/M - objęcia udziałów w kapitale zakła-
dowym Pomorskiego Regionalnego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

3327/11/VI/M - wymiany parapetu okiennego we-
wnętrznego w lokalu gminnym przy ul. Bp. 
Dominikia 33 A 

3328/11/VI/M - wykonania i zamontowania tablic 
informacyjnych na placach zabaw będą-
cych w zarządzie Administracji Budynków 
Komunalnych Nr 4./ w Gdyni 

3329/11/VI/M - wykonania prac malarskich w lokalu 
socjalnym przy ul. Okrzei 24 B w Gdyni 

3330/11/VI/M - wykonania prac malarskich w lokalu 
kryzysowym przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni 

3331/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalach 
mieszkalnych w budynku przy ul. Kapitań-
skiej 39 w Gdyni 

3332/11/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

3333/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul.Batorego 24 w Gdyni 

3334/11/VI/M - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ sa-
mochodu cięŜarowego – śUK A-07 Diesel 
2,5 t o numerze rejestracyjnym GNY 3534, 
naleŜącego do Zakładu BudŜetowego – 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 

3335/11/VI/M - przejęcia budynku mieszkalnego 
przy ul. Chwarznieńskiej 89 w Gdyni w za-
sób mieszkaniowy i zarząd Gminy Miasta 
Gdyni 

3336/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ko-
pernika 18-20 w Gdyni 

3337/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Młyń-
skiej 17 w Gdyni 

3338/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sza-
franowej 12 w Gdyni 

3339/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bata-
lionów Chłopskich 39 w Gdyni 

3340/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. 
Wachowiaka 14-18 w Gdyni 

3341/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego ( MS.7142.6.20.2008) 

3342/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3343/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3344/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3345/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3346/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

3347/11/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę dla Gminy 
Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz 
odbiór i złomowanie starych tablic 

3348/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
2617/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 05 lipca 2011r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla poprawy warunków eks-
ploatacji rozbudowanej Szkoły Podstawo-
wej nr 18 w Gdyni o salę gimnastyczną 

3349/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
2618/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 05 lipca 2011r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie opinii na temat podłogi w ha-
li sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 w 
Gdyni 

3350/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
241/10/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 14 grudnia 2010r. dotyczącego wyko-
nania konserwacji elewacji drewnianej bu-
dynku sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 18 w Gdyni 

3351/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysoko-
ści 374.145 zł na dofinansowanie realizacji 
zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta 
Gdyni” 

3352/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

3353/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na renowację szlaku tury-
styki pieszej – „Wejherowskiego” leŜącego 
w granicach Miasta Gdyni 

3354/11/VI/P - powołania składu kapituły konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” oceniającej prace 
zgłoszone na konkurs 

3355/11/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 37przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz 
z budową przedszkola 

3356/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia odcinka ul. śółkiew-
skiego w Gdyni (odcinek od ul. Belweder-
skiej do ogródków działkowych) 

3357/11/VI/U - zamówienia wykonania druku ulotki 
informacyjnej o zabytkach portu i północ-
nego śródmieścia Gdyni 

3358/11/VI/M - sprawie udzielenia zamówienia na 
uzupełnienie aplikacji do prowadzenia bazy 
adresowej, uzupełnienie aplikacji w zakre-
sie udostępniania danych rzeczoznawcom 
majątkowym z Rejestru Cen i Wartości Nie-
ruchomości 
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3359/11/VI/S - zlecenia zadań związanych z obsłu-
gą informatyczną w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 
października 2011 r. 

3360/11/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie usług 
odkaŜania akt w komorze próŜniowej Ar-
chiwum Państwowego w Gdańsku 

3361/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do porozu-
mienia nr KB/143/PK/2/w/2011 zawartego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie 
dofinansowania kosztów funkcjonowania 
Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2011 

3362/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni 

3363/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki sze-
ściu garaŜy murowanych przy ul. Legionów 
w Gdyni – dz. Nr 29, 30, 789/27, 788/27, 
k.m. 60 

3364/11/VI/M - przeznaczenia lokali w gminnym 
budynku mieszkalnym na pomieszczenia 
tymczasowe i przeprowadzenia w nich ko-
niecznych robót remontowych przy ul. Kro-
śnieńskiej 11 w Gdyni 

3365/11/VI/M - przeznaczenia lokali w gminnym 
budynku mieszkalnym na pomieszczenia 
tymczasowe i przeprowadzenia w nich ko-
niecznych robót remontowych przy ul. We-
sołej 5 w Gdyni 

3366/11/VI/M - wykonania prac rozbiórkowych za-
budowań gospodarczych wraz z uporząd-
kowaniem terenu wokół budynku miesz-
kalnego przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni 

3367/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go prowadzącego do gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 26 w 
Gdyni 

3368/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Morskiej 91 w Gdyni 

3369/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Morskiej 97 w Gdyni 

3370/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Kalksztajnów 3 w Gdyni 

3371/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki gminnego obiektu gospodarczego 
przy ul. Joachimczyka w Gdyni 

3372/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Kalksztajnów 11 w Gdyni 

3373/11/VI/M - wykonania bramki przed wejściem 
na kładkę pieszą prowadzącą do budynku 
socjalnego przy ul. Handlowej 9 w Gdyni 

3374/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
gminnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

3375/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na pełnienie nadzoru autor-
skiego nad realizacją inwestycji: „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających realizowana w ramach Projektu 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 

modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni – Etap I oraz budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni”. 

3376/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie tabliczek in-
formacyjnych w rejonie urządzeń pod-
czyszczających zrealizowanych w ramach 
inwestycji pn: „Budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Ja-
na III” 

3377/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji: „ Bu-
dowa i przebudowa kanałów deszczowych 
w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Le-
gionów w Gdyni wraz z budową urządzeń 
podczyszczających realizowana w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni – Etap I 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.” 

3378/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-
blacharskich w budynku mieszkalnym przy 
ul. Węglowej 20 A w Gdyni 

3379/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy 
Placu Kaszubskim 13 w Gdyni 

3380/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Nauczyciel-
skiej 5 w Gdyni 

3381/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na 
wybranych terenach Miasta Gdyni 

3382/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na tłumaczenie podręczni-
ka pt.: „Konwersja autobusu z silnikiem 
diesla na trolejbus” w ramach projektu Trol-
ley 

3383/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

3384/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na dokonanie wydzielenia 
działki drogowej na terenie zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i 
ul. Wiczlińskiej w Gdyni” 

3385/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej na budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w uli-
cach: Marzanny, Kwadratowej i OkręŜnej w 
Gdyni 

3386/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie rozbiórki 
budynku gospodarczego usytuowanego 
przy ul. Świętej Faustyny nr 1 w Gdyni 
(działki gminne nr 188/126 i 188/127 KM 
35, obręb Gdynia) 

3387/11/VI/U - udzielenia zamówienie w trybie za-
mówienia z wolnej ręki do 14 000 EUR na 
wykonanie materiałów promocyjnych w 
ramach projektu SEGMENT i upowaŜnie-
nia do podpisania umowy w tej sprawie 
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3388/11/VI/U - udzielenia zamówienie w trybie za-
mówienia do 14 000 EUR na organizację 
imprezy plenerowej „Dzień bez Samocho-
du” i upowaŜnienia do podpisania umowy 
w tej sprawie 

3389/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2674/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 
2011 roku dotyczącego wyraŜenia stano-
wiska Gminy Miasta Gdynia przy podej-
mowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkanio-
wej budynku przy ul. Szczecińskiej 28 w 
Gdyni 

3390/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na opracowaniu Te-
stu prywatnego inwestora dla transakcji 
dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsię-
biorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z 
o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolej-
busowej Sp. z o.o. przez Gminę Miasta 
Gdyni 

3391/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4 845 000 EUR na wykonanie zadania: 
„Przebudowa skrzyŜowania ul. Północnej z 
ul. Chylońską w Gdyni” 

3392/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4 845 000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infra-
strukturą techniczną” 

3393/11/VI/S - ustanowienia koordynatora gminne-
go 

3394/11/VI/M - uzupełnienia nawierzchni drogi do-
jazdowej przy gminnym budynku socjalnym 
przy ul. Handlowej 9 w Gdyni na terenie 
gminnym będącym w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych nr 4 w 
Gdyni 

3395/11/VI/M - zmiany terminu umowy Nr 
KB/281/MB/8-W/2011 z dnia 23.05.2011 
na robotę budowlaną: ”Kompleksowa ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni” 

3396/11/VI/U - uniewaŜnienia postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 4 845 000 EUR na wybór wyko-
nawcy roboty budowlanej „Przebudowa 
skrzyŜowania ul. Północnej z ul. Chylońską 
w Gdyni”, wszczętego zarządzeniem nr 
12932/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 24.11.2009 r. 

3397/11/VI/U - zmiany umowy nr SK/346/UO/1-
W/2011 z dnia 26.01.2011 r. na wykonanie 
czynności biurowo-administracyjnych 
związanych z przygotowaniem bazy da-
nych instalacji emitujących pola elektroma-
gnetyczne 

3398/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wprowadzenie zmian w 
układzie latarń sygnalizacji świetlnej wyko-
nanej w ramach zadania: „Przebudowa 
układu drogowego Węzła Św. Maksymilia-
na wraz z budową tunelu drogowego pod 

Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdy-
ni” 

3399/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4 845 000 EUR na wykonanie zadania 
„Przebudowa fragmentu działki drogowej 
wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz 
ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do 
skrzyŜowania z ul. Czeladniczą w Gdyni” 

3400/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie banera typu 
flash dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni – Etap I” 

3401/11/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysoko-
ści 374 145 zł na dofinansowanie realizacji 
zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta 
Gdyni” 

3402/11/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 

3403/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 € Przedsiębiorstwu Robót 
Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z 
o.o. na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 
2011” 

3404/11/VI/S - uchylenia upowaŜnień dla pana 
Tomasza Banela do wydawania decyzji, 
postanowień i zaświadczeń w postępowa-
niach administracyjnych 

 
2011-09-14: 

 
3405/11/VI/U - zamówienia wykonania filmu o Gdyni 

na konferencję “International Festival Ar-
chitecture Week Prague 2011 Visegrad 4” 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [110] - 26.10.2011 – radny Marcin Horała – w 

sprawie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Morskiej 
– odpowiedź 07.11.2011. 

2. [111] – 26.10.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie inwestycji w obiekty sportowe w 
dzielnicy Chylonia – odpowiedź 10.11.2011. 

_________________________________________ 


