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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Oświaty – 14 maja: 
 
Członkowie komisji na zaproszenie p. dyr. Ewy Poded-
wornej – Góreckiej udali się do Szkoły Podstawowej nr 
34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w 
Gdyni – Redłowie, na ul. Cylkowskiego. Sukcesy i pro-
blemy szkoły przedstawiła pani dyrektor oraz pani Syl-
wia Kassin, kierownik administracyjny szkoły.  
Szkoła została oddana do uŜytku 1 września 1964 r i ma 
bogate doświadczenie w prowadzeniu klas integracyj-
nych, które istnieją tam od 1996 roku. Obecnie nauczanie 
integracyjne obejmuje wszystkie poziomy nauczania 
(łącznie z klasą "0"). Niestety szkoła nie dysponuje pod-
jazdem, a do wejścia głównego prowadzi szereg scho-
dów. Remontu wymagają takŜe schody prowadzące do 
wejścia głównego, których stan stanowi zagroŜenie dla 
uczniów i innych uŜytkowników.  
Od 2000 roku dyrekcja szkoły wraz z zespołem ds. inte-
gracji organizuje cykliczne spotkania nauczycieli wspo-
magających, pedagogów i dyrektorów szkół z klasami 
integracyjnymi. Głównym celem tych spotkań jest wy-
miana doświadczeń, metod i form pracy z uczniem nie-
pełnosprawnym oraz wspólne rozwiązywanie napotyka-
nych problemów.  
W placówce realizowany jest program „szkoły otwartej”, 
działają liczne koła zainteresowań, w tym takŜe w spe-
cjalnie przystosowanych salach odbywają się zajęcia 
judo. 
Członkowie komisji zwiedzili obiekt szkolny. Pani dy-
rektor omawiała prace zrealizowane z dotacji publicz-
nych oraz nakładem pracy osób zatrudnionych w szkole i 
rodziców. Środki na drobne remonty pozyskiwane są z 
wynajmu pomieszczeń, ale potrzeby sa znacznie powaŜ-
niejsze. Wymieniła równieŜ listę problemów, na których 
usunięcie szkoła nie ma pieniędzy: fatalny stan kaloryfe-
rów, brak moŜliwości regulacji ogrzewania, pękające i 
przeciekające wiekowe  instalacje, kiepska wentylacja 
sal, popękane ściany zewnętrzne, słaba izolacja termicz-
na, zawilgocenie i zagrzybienie ścian, konieczność kapi-
talnego remontu kuchni, niektórych pomieszczeń admini-
stracyjnych (sekretariat), brak centralki telefonicznej, 
zieleń i infrastruktura sportowa. Pani dyrektor podkreśla-
ła konieczność wykonania termomodernizacji z izolacją 
pozioma i pionową, a takŜe dostosowania kuchni do 
wymogów sanepidowskich. Szkoła w ciągu 48. lat istnie-
nia nie przechodziła nigdy remontu kapitalnego.  
Członkowie komisji zapoznali się takŜe z będącymi 
sukcesami szkoły wynikami edukacyjnymi. Z zaintere-

sowaniem oglądali ciekawie zaaranŜowaną salkę teatral-
ną.  
Dziękując pani dyrektor za spotkanie Przewodnicząca 
wyraziła nadzieje, Ŝe szkoła w dalszym ciągu będzie 
otwarta dla mieszkańców dzielnicy, udostępniając plac 
zabaw i boiska. O potrzebach szkoły członkowie komisji 
będą pamiętać przy formułowaniu kolejnych budŜetów 
miasta.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 17 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-
sji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdyni – 
druk 5.17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ra-
mach inicjatyw lokalnych. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 1 z „Aneksu do 
porządku obrad” w sprawie zmiany treści regulaminu 
konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”. 
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 
6. Sprawy róŜne, korespondencja. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz otwo-
rzył obrady i stwierdził kworum. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 25.04.2012r. został przy-
jęty bez uwag. 
Ad.3 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych. 
Radny Bartosz Bartoszewicz wyraził swoją dezaprobatę 
dla braku dyskusji na forum Komisji nt tego projektu, 
braku konsultacji społecznych oraz pominięcia dyskusji z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
Projekt uchwały zaopiniowano negatywnie – wynik 
głosowania 2/4/0. 
Ad.4  
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Projekt uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu 
konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” zaopi-
niowano pozytywnie – wynik głosowania 6/0/0. 
Skład komisji konkursowych proponuje się uzupełnić o 2 
przedstawicieli MłodzieŜowej Rady Miasta. 
Ad. 5 
Radny Bartosz Bartoszewicz przedstawił skrót sprawoz-
dania z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2011. Szczegółowe sprawozdanie 
będzie przedstawione na Sesji RMG. 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wytypowania przedstawicieli RMG do komisji 
konkursowych „Gdynia po godzinach” i „Bezpieczna 
dzielnica”.  
Do pracy w Komisji konkursu „Gdynia po godzinach” 
proponuje się wydelegować: r. Kamila Górala, r. Małgo-
rzatę Balsewicz, r. Maję Wagner. 
Do pracy w Komisji konkursu „Bezpieczna dzielnica” 
proponuje się wydelegować: 
r. Stanisława Borskiego, r. Pawła Brutela, r. Jarosława 
Kłodzińskiego. 
Członkowie Komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopi-
niowali projekt wniesienia uchwały na najbliŜszą Sesję.  
Przewodniczący Komisji zgłosi wprowadzenie go do  
porządku w trybie nadzwyczajnym, aby w czerwcu br. 
obie Komisje konkursowe mogły ocenić przygotowywa-
ne aktualnie przez rady dzielnic projekty. 
Ad. 7 
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 4 czerwca 
br.  
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 4 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie dokumentów dot. absolutorium 

dla prezydenta MG za rok 2011. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca Ewa Krym. 
Ad 2. Wyjaśnień na temat procedur i dokumentów około 
absolutoryjnych udzielił prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG. Następnie omówił kolejno sprawozdanie z 
wykonania budŜetu , sprawozdanie finansowe, sposób i  
kryteria sporządzania opinii i raportu z badania sprawoz-
dania finansowego oraz informacji o stanie majątku jst. 
Członkowie komisji zaopiniowali poszczególne doku-
menty w głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 076/p212/R/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2011 r.) w głosowaniu: 4/0/0,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 - w głosowaniu: 
4/0/0, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2011 do 
31.12.2011 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w 
głosowaniu: 4/0/0, 
- informację o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego w głosowaniu: 4/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 4 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Bu-

dŜetu Miasta za rok 2011. 
4. Sprawy róŜne, korespondencja.  
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz otwo-
rzył obrady i stwierdził kworum. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 17.05.2012r. został przy-
jęty bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof.Krzysztof Szałucki – zapoznał 
członków Komisji ze sprawozdaniem z wykonania Bu-
dŜetu Miasta oraz sprawozdaniem finansowym za rok 
2011. 
Członkowie Komisji określili swoje stanowisko opiniując 
pozytywnie oba dokumenty: 
- Wynik głosowania nad przyjęciem sprawozdania z 
wykonania BudŜetu Miasta za rok 2011 – 4/0/2 
- Wynik głosowania nad przyjęciem sprawozdania finan-
sowego za rok 2011 – 4/0/2 
Skarbnik Miasta przedstawił radnym „Opinię i Raport  z 
badania sprawozdania finansowego” opracowane przez 
niezaleŜnego Biegłego Rewidenta, które członkowie 
Komisji zaopiniowali pozytywnie - wynik głosowania – 
4/0/2 
Członkowie Komisji przyjęli „Informację o stanie mienia 
komunalnego” – wynik głosowania – 4/0/2. 
Ad.4  
Nie było 
Ad. 5 
O terminie kolejnego posiedzenia Przewodniczący poin-
formuje członków Komisji.  
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 6 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia - sprawozdanie z realizacji budŜetu 
w roku 2011. 
Wykonanie budŜetu w zakresie wydatków, dochodów, 
rozchodów i przychodów szczegółowo omówił Skarbnik 
Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Skarbnik odniósł się, w wyniku pytań radnego I. Bekisza, 
do problemu nieuregulowanych zobowiązań finansowych  
wobec Miasta: - Zobowiązania wobec Miasta stanowią 
problem społeczny, a nie gospodarczy. Fakt, Ŝe brutalnie 
nie egzekwuje się realizacji takich zobowiązań jak wyka-
zywane przez ABK-i, nie jest w tym przypadku przeja-
wem prowadzenia niewłaściwej polityki. Nie jest teŜ 
moŜliwe prowadzenie bezwzględnej egzekucji naleŜności 
w stosunku do kupców gdyńskiej hali targowej. 
Radny J. Miotke poruszył kwestię ujemnych wyników 
finansowych wykazywanych przez niektóre jednostki 
Miasta.  
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Odnosząc się do powyŜszego Skarbnik wskazał na za-
sadnicze przyczyny takich sytuacji: 
- wynik ujemny jednostki mieści się w amortyzacji; 
- rzadka sytuacja gdy strata przewyŜsza poziom amorty-
zacji – w takich sytuacjach dyscyplinuje się kierowników 
jednostek 
Radny J. Miotke zasugerował zwrócenie większej uwagi 
w kolejnych latach budŜetowych na wydatki podmiotów 
odnotowujących straty. Taka kontrola moŜe zapobiec 
zachwianiu płynności budŜetowej.  
Skarbnik K. Szałucki zgodził się z radnym Miotke 
stwierdzając, iŜ kwestie te powinny być wzięte pod uwa-
gę przy planowaniu kolejnego budŜetu.  
Radny J. Miotke nawiązał z kolei do sprawy podmiotów, 
w których Miasto ma 100 % udziałów - w sprawozdaniu 
z realizacji budŜetu nie ma na ich temat informacji. Przy-
kładem takiego podmiotu jest spółka rozwoju Miasta.  
Jak wyjaśnił p. K. Szałucki są to spółki prawa finanso-
wego, które są jednostkami niezaleŜnymi i działają w 
oparciu o kodeks handlowy. Nadzorowanie działalności 
takich podmiotów naleŜy do kompetencji Prezydenta, a 
danych dotyczących ich kondycji finansowej nie moŜna 
włączyć do budŜetu Miasta.  
Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące dokumen-
ty: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wyko-
nania budŜetu 2011: 4/0/3; 
- sprawozdanie finansowe za rok 2011: 5/0/1; 
- opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni: 
4/0/3; 
- informacja o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego: 5/0/2 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 6 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

3. Otwarcie obrad. 
4. Zaopiniowanie dokumentów dot. absolutorium 

dla prezydenta MG za rok 2011. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Przewod-
niczący Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski. 
Ad 2. Wyjaśnień na temat procedur i dokumentów około 
absolutoryjnych udzielił prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG. Następnie omówił kolejno sprawozdanie z 
wykonania budŜetu , sprawozdanie finansowe, sposób i  
kryteria sporządzania opinii i raportu z badania sprawoz-
dania finansowego oraz informacji o stanie majątku jst. 
Członkowie komisji zaopiniowali poszczególne doku-
menty w głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 076/p212/R/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2011 r.) w głosowaniu: 5/0/3,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 - w głosowaniu: 
6/0/2, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2011 do 

31.12.2011 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w 
głosowaniu: 6/0/2, 
- informację o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego w głosowaniu: 6/0/2. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 20 czerwca 2012 
r. godz. 15.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 12 
czerwca: 
 
Porządek obrad – koncepcja dalszego funkcjonowania  
Miejskich Hal Targowych 
Na posiedzeniu gościli Wiceprezydent B. Stasiak i Na-
czelnik wydziału polityki gospodarczej i nieruchomości, 
pan T. Banel.  
Wiceprezydent informował: - Z końcem bieŜącego roku 
kończą się umowy dzierŜaw i umowy na administrowanie 
zespołem Miejskich Hal Targowych. Konieczne jest 
określenie sposobu dalszego gospodarowania zespołem 
oraz określenie czy i na jakich zasadach osoby prowadzą-
ce tam działalność kupiecką będą mogły ją kontynuować.  
Intencją Miasta, jako właściciela obiektu, jest zapropo-
nowanie kupcom stabilnych reguł funkcjonowania. Sto-
sowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie 
Miasta.  
Administrowanie obiektem  zlecone zostanie ABK-om. 
Zgodnie z przyjętą koncepcją administrowanie będzie 
ujednolicone. Nie ma ze strony Miasta intencji wprowa-
dzenia na obiekt hal innych podmiotów niŜ Miasto.  
W optyce przeciętnego kupca niewiele się zmieni – w 
dalszym ciągu będzie funkcjonował w oparciu o umowę 
zawartą z Miastem. Zasady będą transparentne – wydatki 
i dochody Miasta są publiczne.  
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ zamiarem Miasta jest 
utrzymanie dotychczasowego charakteru zespołu hal.  
Radny A. Bień wnioskował o przedstawienie problemu 
zadłuŜeń.  
Radny J. Miotke zainteresowany był diagnozą stanu 
prawnego co do zobowiązań i wierzytelności.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ na terenie hal obowiązują 
dwa rodzaje relacji: 
- umowy zawarte z Miastem – w tym przypadku dzier-
Ŝawcy generalnie wywiązują się ze swoich zobowiązań 
(opóźnienia i zaległości są zjawiskiem marginalnym); 
- umowy zawarte z zarządcami funkcjonującymi na 
terenie hal (nie są znane Miastu wielkości i charakter 
zobowiązań, poniewaŜ nie jest wierzycielem) 
ZadłuŜenie wobec Miasta występuje po stronie spółki 
akcyjnej pełniącej rolę zarządcy hali płaskiej i hali łuko-
wej. Zaległości sięgają 1 mln. zł. Kwota ta była przed-
miotem postępowania egzekucyjnego. Postępowanie 
zostało zawieszone z uwagi na obawę, Ŝe czynności 
egzekucyjne źle wpłyną na ponoszenie przez spółkę 
kosztów eksploatacji. Obecnie postępowanie egzekucyjne 
jest wznowione.  
Stosunki prawne: umowy wygasają z końcem roku. Z 
dniem 1 stycznia 2013 rozpocznie się administrowanie 
nieruchomością w jednolity sposób.  
DzierŜawcy ponoszą róŜne koszty eksploatacyjne, a takŜe 
róŜne czynsze dzierŜawy. UzaleŜnione jest to od standar-
du miejsca, w którym kupiec funkcjonuje. Miasto przej-
mie obecne status quo w zakresie czynszów.  
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Radny J. Miotke zapytał, czy nakłady poniesione przez 
uŜytkowników hali będą potraktowane jako kompensata 
zobowiązań wobec gminy.  
Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iŜ zgodnie z koncep-
cją przyjętą w latach 90., na koniec trwania umów nastąpi 
rozliczenie „do zera” i takie stanowisko nadal zajmuje 
Miasto – jeśli ktoś zalega z płatnościami, powinien te 
naleŜności zapłacić.  
Radny J. Miotke zapytał, czy opracowano biznes plan, 
który zapobiegnie wykreowaniu podobnej sytuacji finan-
sowej, jaka ma miejsce obecnie.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ nie widzi zagroŜenia co do 
wywiązywania się kupców ze swoich zobowiązań wobec 
Miasta (czynsz), poniewaŜ przewaŜająca część kupców 
wywiązuje się z tego obowiązku naleŜycie.  
Radny I. Bekisz powołując się na doniesienia medialne 
stwierdził, iŜ sposób zarządzania przez stowarzyszenie 
halą łukową jest zły. Jedynym podmiotem zarządzającym 
powinno być Miasto.  
Wiceprezydent podkreślił, i Ŝ ABK, przyszły administra-
tor hali, jest zakładem budŜetowym, który pobiera pie-
niądze i jest z tego rozliczany – podlega kontroli RIO i 
urzędu skarbowego. W sprawozdaniu z wykonania bu-
dŜetu zawarte są szczegółowe rozliczenia – kaŜdy ma do 
niego dostęp, bo jest to informacja publiczna.  
Wiceprezydent stwierdził, iŜ odpiera zarzut, Ŝe admini-
stracja miejska będzie kreowała wyŜsze koszty.  
Wiceprezydent przypomniał, iŜ w latach 90., kiedy two-
rzyły się podmioty kupieckie, zakładano, Ŝe będą one 
funkcjonowały prawidłowo. Tak się nie stało i środowi-
sko to nie było w stanie wypracować koncepcji admini-
strowania całością obiektu. Miasto jest wobec tego zo-
bowiązane do podjęcia działań mających na celu sprawne 
administrowanie majątkiem. Kupiec będzie mógł prowa-
dzić swoją działalność w lepszych warunkach i bardziej 
efektywnie.  
Radny I. Bekisz apelował do Kolegium o zawarcie z 
kupcami umów na okres minimum 10. lat. Taki okres 
będzie uzasadniał inwestowanie w stanowiska kupieckie i 
poczynione nakłady zamortyzują się.  
Radny proponował zabezpieczenie interesów Miasta 
poprzez zawieranie w umowach zapisu o wygaszaniu 
umów w razie niewywiązywania się kupców z ustalonych 
zobowiązań finansowych.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ kompetencja rady 
polega na wydaniu zgody na odstąpienie od przetargu. Z 
pewnością Miasto postawi warunki, a więc określi, czego 
oczekuje od kupców. Kupcy z kolei mają prawo oczeki-
wać pewności co do dalszego funkcjonowania na hali. 
Umowy wieloletnie są zwykle wiązane z procesem inwe-
stycyjnym. Wysiłek kupca dotyczyłby tylko jego miejsca 
pracy, nie zaś całej kubatury obiektu, bo to jest ogromna 
skala. Miasto z pewnością nie wykona nieprzyjaznych 
ruchów wobec kupców jeśli chodzi o wysokość czynszu. 
Oczywiście będzie zaproponowany tryb wypowiedzenia 
umowy na wypadek gdy ktoś nie będzie się wywiązywał 
ze swoich obowiązków.  
W sytuacji, gdy ze względu na proces rewitalizacyjny 
konieczne będzie zlikwidowanie jakiegoś stanowiska, 
oferowane będzie inne, zamienne – dlatego Miasto za-
chowuje sobie prawo pierwszeństwa w nabywaniu bok-
sów. 
W umowach jakie będą zawierane Miasto chce zachować 
cechy umów dotychczas funkcjonujących, np. moŜliwość 
prowadzenia biznesu rodzinnego. 
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o wiedzę 
Miasta na temat zadłuŜeń pojedynczych kupców, pan T. 

Banel podkreślił, i Ŝ naleŜy odróŜnić halę płaską od hali 
łukowej oraz podziemia. „Na dole” funkcjonuje spółka 
miejskie hale, a nie poszczególni kupcy, natomiast w hali 
płaskiej i hali łukowej są zawarte indywidualne umowy z 
kupcami. Administrator ma zawartą z Miastem umowę na 
koszty eksploatacyjne, w których zawiera się zaległość 
finansowa w relacji kupcy – administrator. Zarządca 
twierdzi, Ŝe kupcy nie wywiązują się ze swoich zobowią-
zań, natomiast kupcy twierdzą, Ŝe opłaty są pobierane 
niewłaściwie. Trwa więc spór między zarządcą a po-
szczególnymi kupcami. Miasto moŜe Ŝądać zapłaty od 
spółki.  
Naczelnik podkreślił: - Dług jest generowany tylko przez 
podziemie.  
Kolejne pytania zadał radny P. Brutel: - Czy Miasto 
planuje po przejęciu zarządzania jakieś większe inwesty-
cje, a jeśli tak, to jakie? Czy przyszłe umowy będą prze-
widywały premiowanie kupców, którzy chcieliby uczest-
niczyć w finansowaniu większych inwestycji? 
Odpowiadając na ostatnie z powyŜszych pytań Wicepre-
zydent wyjaśnił, iŜ celem Miasta jest utrzymanie, jak 
określił: stabilnego status quo dotyczącego czynszów i 
kosztów eksploatacyjnych. Kondycja kupców nie pozwo-
li na wytworzenie takich środków, które pozwolą na 
wykonanie duŜego odpisu amortyzacyjnego, a tym sa-
mym na duŜą działalność odtworzeniową. Potrzeby bie-
Ŝące i wieloletnie są o wiele większe od odpisu. Procesy 
rewitalizacyjne nie  powinny obciąŜać kupców. Dochody 
z czynszu wynoszą około 1,5 mln. zł. rocznie. Nie ma 
wiedzy, jakiego rzędu środki zewnętrzne będą moŜliwe 
do uzyskania. Jest wiele problemów, z którymi trzeba 
będzie się zmierzyć. Procesy inwestycyjny nie obciąŜają 
czynszów i taki stan powinien trwać dalej.  
Radny B. KrzyŜankowski stwierdził, iŜ niezbędne są przy 
hali parkingi – bez nich hala nie będzie konkurencyjna.  
Pan T. Banel stwierdził, iŜ są inwestycje, które będą 
wymagały większego zaangaŜowania finansowego Mia-
sta. Konieczne jest przeprowadzenie duŜych remontów 
hali rybnej, konieczne jest zapewnienie miejsc parkingo-
wych. Miejsca postojowe powinny być urządzone przy 
ul. Jana z Kolna, a więc w miejscu, gdzie obecnie znajdu-
ją się stanowiska handlowe. Co do innych terenów (druga 
strona ul. 3 Maja, czy druga strona Jana z Kolna) toczą 
się postępowania sądowe.  
W związku z nawiązaniem radnego P. Stolarczyka do 
kwestii charakteru umów jakie mają być zawarte z kup-
cami, Wiceprezydent stwierdził, iŜ zgodnie z oceną rad-
ców prawnych umowy mające cechę jednolitych umów 
powinny być umowami najmu. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kupców. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 19 czerwca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG: 
3. WyraŜenie opinii w sprawie projektu Strategii Rozwo-
ju Województwa Pomorskiego 2020. 
4. Korespondencja i wolne wnioski. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący komisji 
Grzegorz Taraszkiewicz. 
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Ad 2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w 
sprawach (poniŜsze dokumenty omawiane były na po-
przednim posiedzeniu): 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 
2011 rok – 4/0/1, 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst spra-
wozdania przekazano na płytach CD) 4/0/1, 

• udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2011 – 3/0/2. 

Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG zapre-
zentował projekty uchwał dot. sfery finansowej Miasta, 
które zostały zaopiniowane pozytywnie w głosowaniach: 

• zmiana uchwały RM w sprawie uchwalenia bu-
dŜetu MG na rok 2012 – 6/0/0; 

• zmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 
2012-2024 – 6/0/0; 

• przystąpienie Gminy Miasta Gdyni jako partne-
ra do projektu pn. Good governance and coope-
ration – response to common challenges in pu-
blic finance (Dobre zarządzanie i współpraca – 
odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów 
publicznych) w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-
2013 – 6/0/0; 

• przejęcie na własność gminy Gdynia pojazdów 
usuniętych z dróg – 6/0/0. 

W kolejnym wystąpieniu Wiceprezydent Miasta dr inŜ. 
Arch. M. Stępa wyjaśnił przyczyny  sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Projekt 
uchwały w tej sprawie komisja zaopiniowała pozytywnie 
w głosowaniu: 4/0/1.  
Wiceprezydent poinformował, Ŝe w trybie 7-dniowym 
zostaną wprowadzone do porządku sesji jeszcze dwie 
podobne uchwały z zakresu planowania przestrzennego. 
Ad 3. Uwagi do projektu opinii komisji w sprawie pro-
jektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020 zgłosili radni Jerzy Miotke i Paweł Stolarczyk. Po 
dyskusji stanowisko komisji uzupełniono o wnioski 
radnych i przyjęto tekst  (w załączeniu) w głosowaniu: 
5/0/0.  
Ad 4. Radny Jerzy Miotke zaproponował, aby w sprawie 
poruszanej juŜ na posiedzeniach komisji, a dotyczącej 
przejścia dla pieszych z rejonu przystanku kolejowego 
Gdynia – Chylonia do ul. Hutniczej i Piaskowej, wysłać 
ponowne pismo do Zarządu SKM z prośbą o poprawę 
bezpieczeństwa. Zaproponowaną treść pisma przyjęto w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 27.06.2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 20 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

6. Otwarcie obrad. 
7. Przyjęcie porządku obrad. 
8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
9. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-
misji. 

Ad 1. Obradom przewodniczyła p. Danuta Reszczyńska, 
która na wstępie powitała zebranych     i stwierdziła 
kworum. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Protokół z dnia 16 maja br. został przyjęty bez 
uwag. 
Ad 4. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił 
projekty uchwał dot. finansów miasta, które następnie 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniach: 
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok – 2/0/1; 
- przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta MG 
za rok 2011 – 2/0/1; 
- udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2011 – 2/0/1. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski wyraził dezaprobatę dla 
procedowania bez wysłuchania od resortowych członków 
kolegium prezydenta sprawozdania z realizacji budŜetu w 
poszczególnych działach i tym samym ograniczeniu 
dyskusji nad szczegółami jego wykonania. Pan Skarbnik 
zwrócił uwagę, Ŝe komisje mogą pochylać się nad budŜe-
tem wcześniej. Pani Przewodnicząca zaproponowała taki 
tok pracy od przyszłego roku. 
Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę Rady 
Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2012, takŜe omówiony przez prof. K. Szałuckiego, 
uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 4/0/0. W kon-
sekwencji projekt uchwały zmieniający Uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia 
na lata 2012-2024, został takŜe po głosowaniu (4/0/0) 
został zaopiniowany pozytywnie.  
Kolejne projekty uchwał związane z opieką społeczną 
omówił Z-ca dyrektora MOPS w Gdyni, pan Franciszek 
Bronk. Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie w 
głosowaniach: 
- zmiana Uchwały nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzin-
nemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni – 5/0/0; 
- zmiana Uchwały nr III/35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka 
Nr 8 w Gdyni – 5/0/0; 
- zmiana Uchwały nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. 
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka 
Nr 7 w Gdyni – 5/0/0; 
- zmiana Uchwały nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 
2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi 
Dziecka Nr 6 w Gdyni – 5/0/0; 
- zmiana Uchwały nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 
2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi 
Dziecka Nr 5 w Gdyni – 5/0/0; 
- zmiana Uchwały nr XLIV/1057/06 z dnia 30 sierpnia 
2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi 
Dziecka Nr 4 w Gdyni – 5/0/0. 
Wiceprezydent pani Ewa Łowkiel przedstawiła projekty 
uchwał w sprawie: 
- nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜ-
nień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0; 
- nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0; 
- zmiany Uchwały nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
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Gminy Gdynia w 2012 roku – opinia pozytywna w gło-
sowaniu: 5/0/0. 
Ad 5. kolejne posiedzenie odbędzie się w stałym terminie 
(22 sierpnia br). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Wolne wnioski.  
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
5.4 – projekt zmieniający uchwałę /…/  w sprawie 
uchwalenia budŜetu na rok 2012: 
Projekt omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Sza-
łucki.  
W związku z pytaniem r. I. Bekisza Skarbnik szerzej 
omówił kwestię przeznaczenia środków na modernizację 
dróg z zastosowaniem technologii yumbo – jest to 4-letni 
program mający swój harmonogram. W roku bieŜącym 
przeznacza się na modernizację wytypowanych dróg  3 
mln. zl.  
Kolejne zagadnienie poruszone przez r. Bekisza dotyczy-
ło sprawy przeznaczenia dodatkowych środków (0,5 mln. 
zl.) dla działu kultury- dwie pozycje: kalendarz imprez i 
Centrum Kultury. 
Skarbnik wyjaśnił, iŜ powyŜsze wiąŜe się z Euro 2012. W 
przypadku Centrum środki są kierowane na realizowane 
prace.  
Radny I. Bekisz stwierdził, iŜ wynika z tego, Ŝe zaplano-
wane wydatki były źle oszacowane.  
Radny B. KrzyŜankowski stwierdził: - Wiele razy prosi-
łem, aby informacja nt. wydatków na kulturę była szcze-
gółowa – z rozbiciem na poszczególne pozycje.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.5. – projekt zmieniający uchwałę w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej: 
Przedstawił p. K. Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.1. – w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego …  
Opinia pozytywna: 5/0/2 
5.2. – w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Pre-
zydenta Miasta Gdyni za rok 2011: 
Opinia pozytywna: 4/0/3 
5.3. – w spr. udzielenia Prezydentowi absolutorium za 
rok 2011: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
PoniŜsze projekty przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak: 
W przypadku bloku projektów występujących pod nume-
rami od 5.13 do 5.19 (przejęcie nieruchomości od Skarbu 
Państwa) głosowano w trybie an bloc (na wniosek r. I. 
Bekisza). 
Projekty uzyskały opinię jednogłośnie pozytywną: 7 gł. 
za 
5.20- w spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
/…/ nieruchomości /…/ poł. w pasie ulicy Dworcowej: 
Jak poinformował Wiceprezydent, PKP uzyskało decyzję 
odmowną co do uwłaszczenia się na przedmiotowym 
gruncie, co umoŜliwia skomunalizowanie nieruchomości.  

Radny P. Stolarczyk zwrócił uwagę, iŜ przedmiotowy 
teren obejmuje teŜ część placu, na którym miałby po-
wstać pomnik gdynian wysiedlonych.  
Radny zapytał: - Czy po skomunalizowaniu nie będzie 
juŜ przeszkód formalnych w postawieniu pomnika? 
Wiceprezydent przyznał, Ŝe takich przeszkód juŜ nie 
będzie, natomiast pozostaje podjęcie decyzji, czy ma to 
być obelisk, czy pomnik.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.21 – w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ nieruchomości 
/…/ połoŜonych przy ul. Puckiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.22- w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ nieruchomości 
poł. przy ul. Chwaszczyńskiej 91: 
Radny I. Bekisz powołał się na zapis w planie, zgodnie z 
którym w miejscu przedmiotowej nieruchomości powsta-
nie węzeł komunikacyjny i zapytał o sposób rozwiązania 
problemu usytuowania na nieruchomości budynku z 
lokalami mieszkalnymi.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ w przypadkach jak przedmio-
towy lokale mieszkalne wyłącza się ze sprzedaŜy i pro-
ponuje się mieszkańcom przeniesienie do innego zasobu 
mieszkaniowego. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.23- w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ działek drogo-
wych w pasie ulicy Tadeusza Wendy: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.24- w spr. nieodpłatnego przejęcia /…/ nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Węglowej 14: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.25 – w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ poł. u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.26- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Witolda 27: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
5.27 – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ /…/ niezabu-
dowanej działki gruntu /…/ poł. przy ul. Antoniego Le-
dóchowskiego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 3. aneksu do porządku obrad RM: projekt uchwały w 
spr. wyraŜenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony, dłuŜszy 
niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, na nieruchomości 
zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40: 
Wiceprezydent przedstawił załoŜenia dotyczące  umów 
najmu, jakie będą proponowane osobom prowadzącym 
działalność na terenie hal.  
Zespół radców prawnych po przeanalizowaniu orzecznic-
twa zaproponował umowy najmu, a nie dzierŜawy, po-
niewaŜ wynajmowane są części nieruchomości przypisa-
ne do poszczególnych osób.  
Zawieranie umów najmu w drodze bezprzetargowej, na 
okres do 3 lat, naleŜy do kompetencji Prezydenta, powy-
Ŝej 3. lat – do kompetencji Rady Miasta.  
Z końcem roku wygasają dotychczasowe umowy dzier-
Ŝaw, dlatego przedmiotowy projekt przewiduje wyłonie-
nie grupy osób, które będą mogły zawierać umowy wie-
loletnie. Są to osoby, które w dniu podjęcia uchwały będą 
posiadały status dzierŜawcy obowiązujący do końca b.r. 
Osoby te nie mogą być zadłuŜone.  
Miasto zakupiło 20 pawilonów i w ich przypadku będą 
zawierane umowy krótkoterminowe. Tej grupy przedmio-
towy projekt nie dotyczy. Projekt nie jest teŜ adresowany 
do osób wnoszących obecnie opłaty targowe.  
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Lokalizacja przedmiotu przyszłej umowy najmu musi być 
zgodna z planem dla Śródmieścia. Jeśli jest ona niezgod-
na z planem (prowadzenie działalności w pasie drogo-
wym), zaproponowana zostanie lokalizacja zamienna. 
Osoby te będą mogły zawierać umowy na takich samych 
zasadach jak osoby funkcjonujące obecnie na terenie 
placu i hali płaskiej. Przeprowadzenie procedury doty-
czącej likwidacji stanowisk w pasie drogowym jest nie-
uchronne, ale – podkreślił Wiceprezydent – nie jest za-
mierzeniem władz Miasta wykonywanie w tym zakresie 
nagłych działań.  
Odnosząc się do kwestii zachowywania branŜy, w której 
prowadzona jest dotychczasowa działalność Wiceprezy-
dent podkreślił, i Ŝ kontynuowane będzie status quo, a 
więc branŜe nie będą przez Miasto kwestionowane.  
Proponuje się umowy mieszane, tj. zawierane na czas 
określony (8 lat), a następnie przekształcane na umowy 
zawierane na czas nieokreślony. 8 lat to okres liczony od 
2013 roku do 2010 r., który będzie okresem trwania 
realizacji programów UE, a więc finansowanych z wyko-
rzystaniem środków europejskich. Programy te będą 
związane z rewitalizacją (o ich sfinansowanie Miasto 
będzie zabiegać).  
Kwestia rozwiązywania umów: nie zdarza się wypowia-
danie umów przez Miasto bez racjonalnych przesłanek 
(w uzasadnieniu projektu wymienione są sytuacje, w 
których rozwiązanie umowy moŜe nastąpić).  
Wysokość czynszu i opłat: w tym zakresie nie przewiduje 
się podjęcia działań zmieniających do zmiany ich wyso-
kości.  
W przypadku podjęcia przez radę uchwały, do kupców 
zostaną skierowane projekty umów najmu (wzór projektu 
umowy najmu zarchiwizowany jest w materiałach komi-
sji).  
Pytania, uwagi i postulaty  zgłoszone przez radnych, 
kupców biorących udział w posiedzeniu i ich przedstawi-
cieli: 
Jerzy Miotke: w jakim celu „blokowanych” jest 19 bok-
sów, stanowiących własność gminy? 
Jerzy Miotke, Ireneusz Bekisz: jaki będzie  tryb wypo-
wiadania umów w związku  z procesami inwestycyjny-
mi? 
Kupiec: czy część zewnętrzna ma być zlikwidowana, a 
handel kwiatami będzie się odbywał w kruŜgankach? 
Paweł Stolarczyk: dlaczego umowy najmu a nie dzierŜa-
wy? 
Kupiec: dlaczego proponuje się zawarcie umowy na 8, a 
nie 10 czy 15 lat? 
Mecenas Jarosław Niesiołowski odniósł się do zapisów 
zawartych w projekcie umowy: 
- pkt 2: proponuję 6-miesięczny termin wypowiedzenia 
umowy (w sytuacjach, gdy termin jest nieoznaczony); 
- pkt c: zapis jest przepisany z k.c.; 
- pkt c i b: niedookreślone sformułowanie: „dewastacja 
przedmiotu umowy”; 
- pkt 7 przewiduje zaproponowanie najemcy innej lokali-
zacji w przypadku robót remontowych, natomiast w 
przypadku prac związanych z wykorzystaniem funduszy 
europejskich (program rewitalizacji) nie przewiduje się 
lokalizacji zamiennej. 
Kupiec: proponowany czynsz jest najwyŜszy w Polsce 
(dot. gruntu) 
Kupiec: pkt 4 – dlaczego czynsz ma być niezmieniony w 
ciągu 8 lat obowiązywania umowy? 
Kupiec: dlaczego władze Miasta nie chcą znacząco obni-
Ŝyć stawki za grunt? Bez modernizacji, reklamy i w 

warunkach silnej konkurencji kupcy nie mają szans na 
funkcjonowanie przy proponowanej stawce.  
Kupiec: dlaczego koszty eksploatacyjne mają być stałe, 
skoro faktycznie są to koszty zmienne?  Czy podmioty, 
które inwestowały na hali, a więc w obiekt do nich niena-
leŜący,  nie powinny być z tego tytułu wynagrodzone?  
Kupiec: dlaczego kupcy nie mogą zarządzać halą sami, 
skoro znają wszystkie problemy wiąŜące się z tym obiek-
tem? Jeśli będziemy mieli wpływ na zarządzanie, to 
koszty będą się kształtowały na przyzwoitym poziomie.  
J. Niesiołowski- jeśli zarządzanie halą przejmie ABK, to 
pojawi się problem zamówień publicznych. Wszystko 
będzie bardziej sformalizowane i zarząd będzie znacznie 
droŜszy. W stowarzyszeniu kupiec załatwia swoje sprawy 
„od ręki”.  
Kupiec: niech przez te 8 lat kupcy przekształcą się w 
spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną, ale prawa handlowego, 
odbudują tą halę i jeśli okaŜą się nieudolni, to moŜna 
będzie ich skreślić.  
Mecenas Wdowiak: czy moŜemy liczyć na to, Ŝe zarządy 
spółek otrzymają projekty umów? 
 „Diabeł tkwi w szczegółach”.  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 6/0/1 
Pkt  7 aneksu: projekt uchwały w spr. ustalenia strefy 
płatnego parkowania …: 
Projekt przedstawił p. B. Stasiak.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
Pkt- y 5.37, 5.38, 5.39 i 5.40 dot. nadania nazw ulicom: 
Wszystkie projekty uzyskały jednogłośną opinię pozy-
tywną: 7 gł. za 
Pkt 1 aneksu do porządku: w spr. przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu /…/ rejonu ulic Portowej, J. 
Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej: 
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Pkt 2 aneksu: w spr. przystąpienia do sporządzania zmia-
ny miejscowego planu /…/ w rejonie ulic Wileńskiej i 
Kieleckiej w Gdyni: 
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Ad 2.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził niezadowolenie ze 
sposobu procedowania w bieŜącym roku nad wykona-
niem budŜetu. Wykonanie w części ogólnej referowane 
było w gronie kilku komisji. Termin posiedzenia, zda-
niem radnego niedogodny, został wyznaczony przez 
Przewodniczącego RM (część radnych musiała się zwol-
nić z pracy). Komisje nie omawiały zagadnień branŜo-
wych, które dla poszczególnych komisji są szczególnie 
istotne.  
- Postuluję powrócenie do poprzedniego sposobu proce-
dowania.   
Przewodniczący komisji, r. A. Bień, zwrócił uwagę, iŜ 
była moŜliwość zadawania szczegółowych pytań.  
Stanowisko r. KrzyŜankowskiego poparł r. I. Bekisz: - 
Rok temu zapraszaliśmy na posiedzenia poszczególnych 
Wiceprezydentów, dzięki czemu zdobywaliśmy (radni 
opozycji) znacznie większą wiedzę.  
Radny A. Bień polemizował z powyŜszymi zarzutami 
stwierdzając, iŜ w razie zgłoszenia pytań zdecydowałby o 
zwołaniu dodatkowego posiedzenia komisji.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego spotkanie w 
gronie jednej komisji bardziej sprzyja przeprowadzeniu 
pogłębionej dyskusji. Komisja np. w ogóle nie omawiała 
realizacji programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi 
Przewodniczący A. Bień poprosił o zgłaszanie w przy-
szłym roku potrzeby doinformowania nt. interesujących 
członków komisji kwestii. 
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Radny B. KrzyŜankowski stwierdził; - Chodzi o to, Ŝeby 
był określony system pracy – Ŝeby to się działo automa-
tycznie.  
Przewodniczący stwierdził, iŜ przyjął powyŜsze uwagi do 
wiadomości i postara się w kolejnym roku wyjść na 
przeciw oczekiwaniom wszystkich członków komisji.  
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 21 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 
8. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

Sesję RMG – druki 5.4 i 5.5. 
9. Spotkanie i dyskusja z członkami MłodzieŜo-

wej Rady Miasta nt jej działalności i funkcjo-
nowania. 

10. Opiniowanie projektów uchwał – druki 5.1, 5.2, 
5.6, 5.11, 5.12, 5.34-36, 5.41. 

11. Informacje 
12. Wolne wnioski. 
13. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
14. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum. Przewodniczący 
zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad: jako pkt. 3 
proponuje  się opiniowanie projektów uchwał - druki 5.4 
i 5.5  prezentowanych przez Skarbnika Miasta. Pozostałe 
punkty porządku pozostają bez zmian zachowując zapro-
ponowaną wcześniej kolejność. Zmieniony porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 04.06.2012r. został przy-
jęty bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof.Krzysztof Szałucki – zapoznał 
członków Komisji z projektami uchwał: 
- w sprawie zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 –  
Wynik głosowania -  7/0/0 
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 –  
Wynik głosowania -  7/0/0 
Ad.4  
Przewodniczący Komisji oddał głos członkom Młodzie-
Ŝowej Rady Miasta Gdyni. 
Młodzi radni opowiadali o utworzeniu komisji proble-
mowych, zespołu prasowego.  MRM w ramach realizo-
wanych projektów przeprowadziła, w okresie trwającego 
w Gdyni 37.FPFF, konkurs wiedzy o kinematografii, 
objęła patronat nad koncertem charytatywnym, a decyzją 
RMG członkowie MRM uzupełnili skład komisji roz-
strzygających konkursy dla rad dzielnic. MRM próbuje 
realizować takŜe inne projekty, jednak działania są utrud-
niane przez brak kworum na kolejnych spotkaniach. W 
trakcie opracowywania jest „Kodeks radnego MRM”. 
Ad. 5 
Wiceprezydent Miasta – p. Michał Guć – przedstawił 
projekty uchwał; 
-  w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru 
Rady Miasta Gdyni, 

Wynik głosowania -  7/0/0 
- w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatywy lokalnych (projekt złoŜony przez 
Prezydenta) -  
Wynik głosowania -  5/0/2 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budŜetu za 2011 rok –  
- Wynik głosowania – 4/0/2 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyję-
cia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni 
za rok 2011–  
- wynik głosowania – 4/0/2 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości środków na działalność statutową rad 
dzielnic w roku 2013 
- wynik głosowania – 5/0/2 
Radny Łukasz Cichowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych (projekt złoŜony przez klub radnych PO)   
- projekt został zaopiniowany negatywnie - wynik głoso-
wania 1/4/1 
Wiceprezydent Miasta – p. Ewa Łowkiel – przedstawiła 
projekty uchwał w sprawach: 
-  nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜ-
nień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Gdyni, 
Wynik głosowania -  6/0/0 
-  nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Gdyni, 
Wynik głosowania -  6/0/0 
-  zmiany Uchwały nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Gminy  Gdynia w 2012 roku 
Wynik głosowania -  6/0/0 
Ad. 6 
Nie było 
Ad. 7  
Przewodniczący zaproponował, aby pod koniec sierpnia 
udać się z wizytą na stację pogotowie ratunkowego oraz 
do kolejnych 4 rad dzielnic. Propozycję przyjęto. 
Ad. 8 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji – w czwartek 
przed sierpniową Sesją RMG. 
Ad.9 
Przewodniczący zakończył obrady Komisji. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 21 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. otwarcie posiedzenia. 
2. przyjęcie zmian do stanowiska komisji w spra-

wie projekty Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020. 

3. ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i za-
kończenie obrad. 

Ad 1. Obrady komisji rozpoczął jej przewodniczący dr 
Marcin Wołek stwierdzeniem kworum i przybliŜeniem 
tematyki spotkania. 
Ad 2. Członkowie komisji po dyskusji zawierającej m.in. 
problemy związane z rozwojem lotniska Gdynia – Kosa-
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kowo, znaczenie budowy drogi OPAT, a takŜe  powiąza-
nia zapisów opinii ze Strategią Rozwoju Gdyni, przyjęli 
ostateczny tekst stanowiska (w załączeniu).  Dokument 
zostanie przekazany do Sejmiku Województwa Pomor-
skiego zgodnie z harmonogramem prac nad strategią.  
Ad 3. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 27 
czerwca br, godz. 11. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 26 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy wniesione. 

Ad. 1  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała 

uchwały dotyczące absolutorium dla Prezydenta za 
2011 rok: 
1. 5.1. – opinia pozytywna – 5/0/0 
2. 5.2. – opinia pozytywna – 5/0/0 
3. 5.3. – opinia pozytywna – 5/0/0 

zmiany w budŜecie miasta na 2012 r., przedstawione 
przez skarbnika miasta. Opinia pozytywna – 5/0/0. 
Zmiany do WPF – opinia pozytywna – 5/0/0. 
5.8 – przystąpienie do Programu Europa dla Obywateli – 
projekt przedstawiła wiceprzewodnicząca Joanna Zieliń-
ska. Projekt dotyczy koncepcji renowacji cmentarza 
wojskowego w Redłowie. Opinia pozytywna – 5/0/0 
Aneks – statuty instytucji kultury: 

1. Teatru Miejskiego – regulacje podyktowane są 
koniecznością dostosowania do obowiązują-
cych przepisów ustawy o rachunkowości i 
ustawy o finansach publicznych, jak równieŜ 
koniecznością naniesienia zmian redakcyjnych 
i zmian wynikających z uwag organu nadzoru. 
Opinia pozytywna – 5/0/0, 

2. Miejskiej Biblioteki Publicznej - Komisja 
wnioskuje o zamianę w § 7 pkcie 9: zwrot 
„organizacje i fundacje” zmienić na „organi-
zacje pozarządowe”. Opinia pozytywna – 
5/0/0 

3. Centrum Kultury – opinia pozytywna – 5/0/0. 
R. J.Zielińska wnioskowała o wcześniejsze informowanie 
członków komisji o wpływających projektach uchwał i 
protestowała przeciw wnoszeniu tak waŜnych uchwał w 
trybie nadzwyczajnym. Jeśli Wydział Kultury zamierza 
wnieść jakieś uchwały na sesję, komisja powinna wie-
dzieć o tym jak najwcześniej. 
Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Następne posiedzenie – po 15 sierpnia. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 27 zcerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
Ad 1. 
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RM. 
PoniŜsze projekty przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni 
Krzysztof Szałucki: 
5.1. – w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 
rok: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
5.2. – w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Pre-
zydenta Miasta Gdyni za rok 2011: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.3 – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta absoluto-
rium za rok 2011: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.4. – projekt zmieniający uchwałę RMG w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
5.5.- projekt zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia  jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 2.  
Sprawa dziennika elektronicznego: 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała, iŜ dziennik 
jest testowany w 8. szkołach (pilotaŜ). PoniewaŜ nie 
został kupiony gotowy produkt, wystąpiły problemy z 
jego tworzeniem, a te spowodowały opóźnienia.  
Przewodnicząca komisji, radna E. Krym, poinformowała 
o swoim doświadczeniu z dziennikiem: - W naszej szkole 
kaŜdy nauczyciel musi się sam szkolić. Dziennik jest 
utrudnieniem w przypadku nauczania początkowego. Jest 
to specyficzny etap kształcenia, wymagający częstego 
stawiania ocen motywujących małe dzieci do nauki.  
Zdaniem Wiceprezydent ocena ma wagę symboliczną i 
nie wyklucza ustnego komentarza nauczyciela. Szkoły, 
które otrzymały dziennik wcześniej, są zachwycone tą 
formułą głównie z uwagi na ułatwiony kontakt z rodzi-
cami. Prawdą jest jednak to, Ŝe dziennik ciągle jest w 
fazie tworzenia. Przetargi nie są jeszcze rozstrzygnięte. 
KaŜda szkoła jest na innym etapie wprowadzania dzien-
nika.  
Goszczący na posiedzeniu przedstawiciele związków 
zawodowych takŜe zgłosili problemy, jakie mają placów-
ki z dziennikiem elektronicznym. Ciągle jeszcze jest 
konieczne prowadzenie 2. dzienników, a to znacznie 
utrudnia pracę - szczególnie wychowawcom.  
Jak stwierdziła Wiceprezydent E. Łowkiel, od dziennika 
elektronicznego nie ma ucieczki. Najistotniejsza jest 
zgodność z prawem oświatowym, a tych zapisów jest 
bardzo duŜo, stąd proces wdraŜania dziennika do szkół 
jest tak trudny i długi.  
Wiceprezydent zapewniła, iŜ będzie monitorować wpro-
wadzanie dziennika do gdyńskich szkół . 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 czerwca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Zakończenie obrad. 
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Ad 1. Obrady rozpoczął przewodniczący komisji dr 
Marcin Wołek powitaniem zebranych i stwierdzeniem 
kworum. 
Ad 2. Prezentację Wiceprezydenta p. Bogusława Stasiaka 
projektów uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym, podsumowano po dyskusji opiniami pozy-
tywnymi do przedstawionych rozwiązań w głosowaniach:  
- ustalenie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta 
Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i 
opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz 
wprowadzenia opłaty abonamentowej – 5/0/0, 
- wyraŜenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umów najmu na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 
lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej 
kompleksem Miejskich Hal Targowych, połoŜonej przy 
ul. Wójta Radtkego 36/38/40 – 3/0/2. Radny Paweł Sto-
larczyk zadał prelegentowi szereg szczegółowych pytań 
dotyczących rozwiązań, które zostaną zastosowane w 
planowanych umowach najmu (czemu nie dzierŜawy?), 
wyraŜając obawy o ograniczenie moŜliwości prowadze-
nia handlu w dotychczasowym zakresie przez kupców – 
najemców. Pan Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe w obecnej 
sytuacji prawnej przyjęte rozwiązania są dobre i zgodne z 
przepisami. Jest takŜe gotów w kaŜdej chwili do wyja-
śnienia radnemu aspektów prawnych przyjętego rozwią-
zania. 
Następnie Wiceprezydent p. Marek Stępa omówił projek-
ty uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego, 
które zostały zaopiniowane pozytywnie w głosowaniach: 
- przystąpienie do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyng-
tona i projektowanej Nowej Węglowej – 5/0/1, 
- przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni – 6/0/0. 
Ad 3. Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 27 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Zmiany w budŜecie przedstawił Skarbnik Miasta. Opinia 
pozytywna – 12/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2012-2022 zaprezentował skarbnik 
miasta. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 
12/0/0. 
Projekty uchwał 5.1-5.3 (uchwały związane z absoluto-
rium za 2011 rok) komisja zaopiniowała w następujący 
sposób: 
5.1. – 12/0/0 
5.2. – 12/0/0 
5.3. – 12/0/0 
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 
28 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja planów zagospodarowania Niemo-
towa, ul. Chwarznieńskiej oraz Węglowej i 
Waszyngtona (plany na etapie wyłoŜenia do 
publicznego wglądu). 

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  
Ad 1.  
Ustalenia obu planów przedstawili p. Alicja Kowalska i 
Wiceprezydent M. Stępa.  
Niemotowo: 
Poza ustaleniami planu przedstawiono, odnotowane juŜ, 
uwagi do planu.  
Radny A. Denis zainteresowany był moŜliwością zbudo-
wania ośrodka leczniczego przez prywatnego inwestora.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ warunkiem jest uzyskanie 
przez inwestora prawa do terenu (udział w przetargu). 
Zdaniem Wiceprezydenta dobrym rozwiązaniem byłoby 
skierowanie do Marszałka województwa pomorskiego 
zapytania o plany dotyczące rozbudowy Szpitala Miej-
skiego i tym samym wykluczenie zmiany lokalizacji 
szpitala – w takim przypadku nie byłoby konieczne re-
zerwowanie terenu na potrzeby szpitala publicznego.  
Na terenie objętym planem do rozwaŜenia byłoby utwo-
rzenie ośrodka szkoleniowego połączonego ze szpitalem.  
Na pytanie r. P. Stolarczyka, czy gmina zamierza wystą-
pić do Marszałka województwa z pytaniem o plany doty-
czące przeniesienia Szpitala Miejskiego, Wiceprezydent 
odpowiedział przecząco – nie jest to kompetencja gminy. 
Jedyne, co gmina moŜe zrobić na obecnym etapie, to 
zachować rezerwę terenową dla funkcji szpitalnej (co jest 
dowodem, iŜ gmina nie stawia tylko na doraźne zyski).  
Przewodniczący komisji, r. A. Bień, zasugerował - odno-
śnie terenu będącego własnością HOSSY - rozwaŜenie 
zaplanowania jedynie niŜszej zabudowy, z wyłączeniem 
wieŜowców, które będą generowały znacznie większy 
ruch.  
Wiceprezydent wyjaśnił, iŜ takie rozwiązanie byłoby 
wskazane, ale gmina musi się liczyć z opinią m. in. 
HOSSY, która jest właścicielem terenów.  
W odpowiedzi na pytanie r. J. Miotke o funkcję eduka-
cyjną, Wiceprezydent wskazał na istniejącą juŜ szkołę, 
obecnie nie w pełni wykorzystaną, natomiast A. Kowal-
ska na planowane przedszkole.  
Radny A. Bień zapytał o moŜliwość postawienia inwesto-
rom warunku w postaci obowiązku realizowania infra-
struktury równolegle do powstawania zabudowy.  
Wiceprezydent zwrócił uwagę, iŜ taki zapis jest w planie, 
natomiast mnogość obowiązujących przepisów (m. in. 
prawo budowlane) komplikuje sytuację w tym zakresie.  
Radny J. Miotke zapytał, czy projektowany układ drogo-
wy  ingeruje w czyjąś nieruchomość ograniczając tym 
samym właścicielowi moŜliwość rozwoju.  
Pani Alicja Kowalska zaznaczyła, iŜ planiści zawsze 
starają się tak projektować drogę, aby właściciele byli w 
jak najmniejszym stopniu poszkodowani. Jeśli jest to 
niemoŜliwe proponowana jest zamiana gruntu.  
Wniosek r. A. Bienia o podtrzymanie zakazu  tworzenia 
zabudowy do  czasu realizacji infrastruktury został przy-
jęty 5-cioma głosami „za” przy 1. głosie „przeciw”. 
Przeciwny powyŜszemu wnioskowi był r. B. KrzyŜan-
kowski, który zwrócił uwagę na moŜliwość pokrzyŜowa-
nia planów budowlanych wielu właścicielom działek  - 
Wiceprezydent poinformował w odpowiedzi na pytanie 
radnego, iŜ realizacja infrastruktury moŜe trwać 20 lat.  
Ulice Węglowa i Waszyngtona: 
Wiceprezydent M. Stępa wskazał na wiąŜący się z tere-
nem planu problem stoczni NAUTA, która na skutek 
zawarcia niekorzystnej transakcji (kupno kawałka stoczni 
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Gdynia) popadła w długi, w związku z czym chce teren 
jak najdroŜej sprzedać.  
Wątpliwości radnego A. Bienia budziła zaplanowana dla 
funkcji mieszkalnej lokalizacja – sąsiedztwo portu.  
Wiceprezydent poinformował o naciskach NAUTY, która 
chce uzyskać jak najwięcej pieniędzy ze sprzedaŜy grun-
tów.  
W odpowiedzi na pytanie r. B. KrzyŜankowskiego dot. 
szans na atrakcyjną sprzedaŜ terenów Wiceprezydent 
stwierdził, iŜ we wszystkich miastach nadmorskich tego 
rodzaju tereny są najatrakcyjniejsze.  
Ad 2.  
Termin posiedzenia poświęconego zaopiniowaniu projek-
tów uchwał kierowanych na sesję: 23 sierpnia b.r.; godz. 
17 
______________________________________________ 

 

Komisja Statutowa – 6 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja postanowiła wnieść na sierpniową sesję projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni 
– w osiedlu Fort Forest w Gdyni Chwarznie. Ulica 
otrzyma nazwę „Promenada Ireny Kwiatkowskiej”. Jest 
to reprezentacyjny, centralny dla osiedla ciąg pieszy. 
Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Następne posiedzenie – w tygodniu przed sesją. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-05-22: 
 
6450/12/VI/P - dofinansowania organizowanej przez 

Uniwersytet Gdański konferencji pt.: „East 
Central Europe In Exile: Patterns of Trans-
atlantic Migrations” 

6451/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „adaptacja pomiesz-
czeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3” 

6452/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/725/UI/225/W/2011 z dnia 15.12.2011 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ul. Sakowicza na odcinku od ul. 
Gulgowskiego do posesji nr 1 wraz z infra-
strukturą techniczną” 

6453/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja uli-
cy Zakręt do Oksywia w Gdyni”. 

6454/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra 
przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych 
na lata 2011 – 2014 

6455/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i 
organizacji VI Przeglądu Teatrzyków Dzie-
cięcych klas młodszych, którego organiza-
torem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni 

6456/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 15 
z Gdyni do szkoły w Trokach na Litwie w 
ramach współpracy międzyszkolnej 

6457/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych na dofi-
nansowanie kosztów wyjazdu laureatów 
Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„OŚMIU WSPANIAŁYCH” na Ogólnopolski 
Finał do Białegostoku 

6458/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu 
„Gim Show 2012” o Grand Prix Prezydenta 
Miasta Gdyni, którego organizatorem jest 
MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

6459/12/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 

6460/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

6461/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6462/12/VI/S - upowaŜnienia kierownika Referatu 
Katastru Nieruchomości w Wydziale Geo-
dezji 

6463/12/VI/S - skierowania spraw o rozwiązanie 
stowarzyszeń 

6464/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę, instalację i 
wdroŜenie systemu e-Urząd w ramach pro-
jektu „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni” 

6465/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu z 
przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielni-
cy Witomino Leśniczówka 

6466/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska A1 

6467/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska A3 

6468/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska B2 

6469/12/VI/U - przekazania środka trwałego wytwo-
rzonego w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej 
wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy Chwasz-
czyńskiej – odcinek I” 
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6470/12/VI/S - upowaŜnienia kierownika Drugiego 
Referatu Architektury w Wydziale Architek-
toniczno – Budowlanym 

6471/12/VI/M - rozbiórki obiektów gospodarczych 
oraz zabezpieczenia budynku mieszkalne-
go przy ul. Działowskiego 21 w Gdyni 

6472/12/VI/M - wykonania remontu i konserwacji 
urządzeń zabawowych na placach zabaw 
znajdujących się na terenie administrowa-
nym przez Administrację Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

6473/12/VI/M - ustawienia kontenera na odpady 
celem wykonania usług sanitarnych na te-
renie gminnym przylegającym do nieru-
chomości przy ul. Starowiejskiej 42-48 w 
Gdyni 

6474/12/VI/M - malowania muszli koncertowej przy 
Placu Grunwaldzkim w Gdyni 

6475/12/VI/M - wykonania remontu kominów w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

6476/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 
pomieszczenia w lokalu uŜytkowym w bu-
dynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni 

6477/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

6478/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wykonania roz-
dzielenia instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody uŜytkowej w budynku miesz-
kalnym przy ul. Orłowskiej 35, od instalacji 
ciepłowniczej przynaleŜnej do budynku Ze-
społu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/33, 
oraz przebudowy wewnętrznej instalacji 
gazowej w lokalach nr 1 i 2 w w/w budynku 
mieszkalnym 

6479/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do archiwizacji dokumentów dla po-
trzeb Archiwum UMG w 2012r. 

6480/12/VI/P - opracowania dokumentacji projekto-
wej dla budowy monitoringu wizyjnego 
miasta 

6481/12/VI/S - sprzedaŜy w drodze przetargu ofer-
towego akcesoriów jeździectwa: siodła i 
dwóch derek po byłym oddziale konnym 
StraŜy Miejskiej będących własnością 
Urzędu Miasta Gdyni 

6482/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
„Powołanie zespołu monitorującego wy-
braną dzielnicę Gdyni pod kątem dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych” 

6483/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
podnoszenie wiedzy z zakresu seksualno-
ści osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną 

6484/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
organizacja i prowadzenie zajęć mających 

na celu samodzielne funkcjonowanie osób 
po kryzysach psychicznych 

6485/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu 
funkcjonowania osób z autyzmem 

6486/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

6487/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

6488/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wniesienie opła-
ty za warunki przyłącza budynku Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Gdyni Wiczlino do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

6489/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 r. 

6490/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

6491/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację Heineken Open’er Fe-
stival 2012 

6492/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
stojaków rowerowych dla Urzedu Miasta 
Gdyni 

6493/12/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na za-
kup paliwa samochodowego dla Urzędu 
Miasta Gdyni 

6494/12/VI/S - wyraŜenia zgody na przekazanie 
dwóch rowerów w ramach kampanii pro-
mocyjnej projektu SEGMENT prowadzonej 
przez Zarząd Dróg i Zieleni na stan Urzędu 
Miasta Gdyni 

6495/12/VI/S - uniewaŜnienia zarządzenia nr 
6395/12/VI/S oraz ponownej akceptacji 
wyniku przetargu ofertowego na sprzedaŜ 
jednego samochodu osobowego Urzędu 
Miasta Gdyni uŜytkowanego przez StraŜ 
Miejską 

6496/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocz-
tą Polską dotyczącej świadczenia usług 
pocztowych w 2012 roku 

6497/12/VI/S - upowaŜnienia geologa powiatowego 
6498/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na usługę zarządzania treścią stron star-
towych bezprzewodowych punktów dostę-
pu do Internetu 

6499/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie w ul. Zakręt do Oksywia ka-
nalizacji teletechnicznej dla światłowodo-
wej sieci szkieletowej 

6500/12/VI/S - zawarcia aneksu do umowy na do-
stawę instalacji i wdroŜenie systemu bez-
pieczeństwa sieci dla Urzędu Miasta Gdyni 
i 60 placówek oświatowych w Gdyni, reali-
zowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

6501/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki "Ja 
to mam szczęście... czyli 20 lat Światowe-
go Forum Mediów Polonijnych” 
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6502/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka 

6503/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Śródmieście festynu pn. „Święto 
ulic pod Kamienną Górą” w dniu 2 czerwca 
2012 r. 

6504/12/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu edukacji muzycznej dla uczniów 
klas 0-III gdyńskich szkół podstawowych, 
ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 
5819/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w 
dniu 26 marca 2012r. 

6505/12/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu działań prozdrowotnych wśród 
uczniów klas III gdyńskich szkół podsta-
wowych w zakresie zdrowego odŜywiania 
ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 
5818/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w 
dniu 26 marca 2012r. 

6506/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
powyŜej 200000 EUR na usługę: ” Dosta-
wa i wdroŜenie systemu elektronicznej ar-
chiwizacji ,zarządzania i udostępniania 
przez Internet zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego miasta Gdyni” 

6507/12/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy uŜyczenia nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy Alei Jana Pawła II z Rejono-
wym Zarządem Infrastruktury w Gdyni 

6508/12/VI/S - wyraŜenia zgody na serwis i konser-
wację regałów przesuwnych 

6509/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2012 z dnia 22 grudnia 2011 
roku na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na budowę ścieŜki rowe-
rowej wzdłuŜ ul. ŁuŜyckiej w Gdyni 

6510/12/VI/P - zasad i trybu przyznawania nagrody 
rocznej dyrektorom samorządowych insty-
tucji kultury, dla których organizatorem jest 
Gmina Gdynia 

6511/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego w okresie gwarancji zadania 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z 
przebudową infrastruktury technicznej dla 
Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasic-
kiego 28 w Gdyni” 

6512/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na usługę wykonania map do celów projek-
towych w związku z instalacją na terenie 
miasta Gdyni kiosków multimedialnych tzw. 
infomatów 

6513/12/VI/P - wykonanie usługi w zakresie ochrony 
mienia na terenie Parku Kibica 

6514/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 

wsparcie realizacji zadania: Wspieranie 
międzynarodowych staŜy i wymian 

6515/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup artykułów do bindowania i zabezpie-
czania dokumentów UMG w 2012 r. 

6516/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
prowadzenie kampanii informacyjnej na 
rzecz integracji osób z zaburzeniami ko-
munikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji 

6517/12/VI/P - dokonania zmian w umowie nr 
KB/322/PON/3/W/2011 zawartej 30 maja 
2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a 
Fundacją AnimalPro 

6518/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-
rekreacyjnego w dniu 2 czerwca 2012 r. 

6519/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6079/12/VI/P 
w sprawie zawarcia umowy z Agencją 
Rozwoju Pomorza S.A. dot. prowadzenia 
Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie 

6520/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie identyfikato-
rów wraz z etui i smyczami przeznaczo-
nych dla dziennikarzy i organizatorów 
BALTOPS 2012 

6521/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania z zakresu profilaktyki selektywnej 
dla osób eksperymentujących z uŜywkami 

6522/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania pn: „Przeciwdziałanie wysiłkowe-
mu nietrzymaniu moczu /NTM/ 

6523/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień: 
Prowadzenie warsztatów młodzieŜowych i 
punktu psychologiczno-pedagogicznego w 
dzielnicy Gdyni Witomino 

6524/12/VI/R - przyznania dotacji dla Gdyńskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom – 
podmiotu prowadzącego działalność po-
Ŝytku publicznego na powierzenie zadania 
z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

6525/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i montaŜ 
dystrybutorów papierowych torebek na 
psie nieczystości 

6526/12/VI/P - wspólnej organizacji imprezy dla 
osób niesłyszących „weekend w chmu-
rach” 

6527/12/VI/R - zmiany umowy na zlecenie Eko 
Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebra-
nych w trakcie zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych na terenie miasta Gdyni 

6528/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i przepro-
wadzenie warsztatów oceanograficznych 
dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimna-
zjalnych pn: „Warsztaty oceanograficzne 
dla młodzieŜy” 
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6529/12/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego 
wykonania przez gminę Hel zobowiązań 
wynikających z umowy nr 
KB/7/ZKM/D/2009 zawartej 14 maja 2009 
r. zmienionej aneksem nr 1 z 24 stycznia 
2012 r. 

6530/12/VI/M - zatwierdzenie projektu umowy dzier-
Ŝawy oraz wskazania osób upowaŜnionych 
do jej podpisania i wyraŜenia zgody na wy-
datkowanie środków finansowych z budŜe-
tu miasta 

6531/12/VI/M - druku ulotek promocyjno-
informacyjnych miasta Gdyni 

6532/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
świadczeń w ramach objęcia przez portal 
Trójmiasto.pl roli partnera medialnego zlotu 
okrętów wojennych Baltops 

6533/12/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
publikację reklamy Gdyni w magazynie „In 
Your Pocket” 

6534/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację koncertu 
fortepianowego podczas imprezy z miej-
skiego kalendarza imprez 

6535/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
6031/12/VI/M na wykonanie okoliczno-
ściowych medali miasta Gdyni 

6536/12/VI/M - akceptacji treści deklaracji współ-
pracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
AMS S.A. 

6537/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
materiałów reklamowych 

6538/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na ekspozycję plakatów 
okolicznościowych w pojazdach SKM 

6539/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 500 flag o 
wymiarach 100 x 70 cm z nadrukiem oko-
licznościowym 

6540/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na produkcję i emisję spo-
tu reklamowego promującego zlot okrętów 
wojennych Baltops 2012 

6541/12/VI/M - udzielenia zamówienia na usługę 
dostarczenia sygnału TVP z transmisjami 
meczów piłkarskich w ramach Mistrzostw 
Europy EURO 2012 

6542/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję kalendarza 
imprez miejskich miasta Gdyni w dodatku 
TeleMagazyn 

6543/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3842/11/VI/M 
dotyczącego złoŜenia wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 
pn: „Rozdzielenie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej w bu-
dynku przy ul. Orłowskiej 35 od instalacji 
ciepłowniczej przynaleŜnej do budynku Ze-
społu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/23 
oraz przebudowę istniejącej wewnętrznej 
instalacji gazowej w lokalach nr 1 i 2 w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 

6544/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
8/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku 
przy ul. ZboŜowej 32 B w Gdyni 

6545/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
wraz z opinią kominiarską na wymianę in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym przy ul. Zamenhofa 13/71 w Gdyni 

6546/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Olgierda 65 w 
Gdyni 

6547/12/VI/M - zlecenia obsługi konserwacyjno-
eksploatacyjnej węzła ciepłowniczego ob-
sługującego lokale gminne w pawilonie 
zlokalizowanym przy ul. Kartuskiej 20 

6548/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta m. 
Gdyni dotyczącego budowy pergoli śmiet-
nikowej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni 
– działka nr 26/2; km 129 

6549/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska prezydenta m. 
Gdyni dotyczącego budowy pergoli śmiet-
nikowej przy ul. Dickmana 38 w Gdyni – 
działka nr 117/67; km 43 

6550/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
5720/12/VI/M dotyczącego remontu dachu 
w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 
18 A 

6551/12/VI/M - pozwolenia na wymianę uszkodzo-
nych stropów w wielorodzinnym gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrze-
skiej 7 /działka nr 27; km 52/ 

6552/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/562/UI/201-W/2011 o wykonanie roboty 
budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowero-
wej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa 
ścieŜek rowerowych w Gdyni” 

6553/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z 
wolnej ręki na wykonanie dodatkowych ro-
bót w ramach zadania: „Budowa i przebu-
dowa kanałów deszczowych w Alei Mar-
szałka Piłsudskiego i ulic Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających /zadanie realizowane 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” 

 
2012-05-23: 

 
6554/12/VI/O - przyjęcia ogólnych zasad kontrakto-

wania z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi świetlice socjoterapeutycz-
ne 

6555/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
w zakresie profilaktyki uzaleŜnień: Prowa-
dzenie świetlic socjoterapeutycznych 

6556/12/VI/P - reprodukcji zdjęć 
6557/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 

przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Przedszkola nr 
13,14,18,19,21,22,23 oraz 24 w Gdyni. 

 
2012-05-24: 

 
6558/12/VI/O - upowaŜnienia Ewy Łowkiel Wicepre-

zydent Miasta Gdyni do występowania w 
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sprawach związanych z realizacją projektu 
"Akademia Kierowania dla ZSS w Gdańsku 
i ZSM w Gdyni" 

 
2012-05-29: 

 
6559/12/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2012 
6560/12/VI/K - zmiany zarządzenia 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

6561/12/VI/K - zmiany zarządzenia 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami na 2012 rok 

6562/12/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiają-
cą się na stoisku gdyńskim w trakcie im-
prezy „Kieler Woche” 

6563/12/VI/P - druku plakatów informacyjnych na 
stoisko gdyńskie podczas Kieler Woche 
2012 

6564/12/VI/P - organizacji konferencji 
6565/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego 
6566/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni za rok 2011 

6567/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2011 

6568/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni za rok 2011 

6569/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury Gdyni za rok 
2011 

6570/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień w Gdyni za rok 2011 

6571/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni za rok 2011 

6572/12/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 6268/12/VI/U z dnia 
02.05.2012 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie podziału dokumentacji pn. „Budo-
wa sieci trakcyjnej w ciągu ulicy Gryfa Po-
morskiego 

6573/12/VI/O - zakupu iPoda dla Gdyńskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdy-
ni z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia 
placówki 

6574/12/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 75 – lecia istnienia placówki 

6575/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
10668/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29.08.2005 r. w sprawie samorządo-
wego serwisu informacyjnego miasta Gdy-
ni 

6576/12/VI/S - przeprowadzenia skontrum w biblio-
tece Urzędu Miasta Gdyni 

6577/12/VI/S - przeprowadzenia przetargu oferto-
wego na najem powierzchni w budynku 

UMG z przeznaczeniem na ustawienie 
bankomatu 

6578/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania oprawy grafik na potrzeby UMG 

6579/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie nasadzeń słoneczników 
ozdobnych oraz lilii na wybranych terenach 
miasta Gdyni 

6580/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

6581/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Eko Dolina Sp. z o.o 

6582/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6583/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6584/12/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.7142.6.19.2009) 

6585/12/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.7142.8.1.2011) 

6586/12/VI/M - naprawy pokryć dachowych w gmin-
nych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Dickmana 18 – 30 i 38 w Gdyni 

6587/12/VI/M - wykonania remontu mieszkań przy 
ul. Chylońskiej 137, ul. Falistej 5, ul. Opata 
Hackiego 31, ul. Zamenhofa 132 oraz ul. 
Zamenhofa 13 

6588/12/VI/M - wymiany okna i naprawy instalacji 
elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Koło-
brzeskiej 7 

6589/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. śarnowieckiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6590/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę roczną za 2012 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa i własność 
Agencji Nieruchomości Rolnych 

6591/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę o wartości poniŜej 200.000 EUR na 
ubezpieczenie samochodów słuŜbowych 
UMG, StraŜy Miejskiej, OSP Wiczlino w 
2012 r. 

6592/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup obuwia 
dla pracowników StraŜy Miejskiej 

6593/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup koszulek 
polo dla pracowników UMG 

6594/12/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zabez-
pieczenia medycznego imprezy masowej 
„Park Kibica” 

6595/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup materiałów do wykonania oka-
blowania strukturalnego 
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6596/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5706/12/VI/S 
6597/12/VI/P - dofinansowania publikacji dotyczącej 

wolnych związków zawodowych WybrzeŜa 
6598/12/VI/M - zmiany wysokości opłat czynszu 

najmu lokalu uŜytkowego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonego 
przy ul. Orłowskiej 66 

6599/12/VI/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego działki nr 424/7 połoŜonej przy 
ul. Raduńskiej 

6600/12/VI/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego przy 
ul. Morskiej 9-9a Gdyni, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

6601/12/VI/M - przekazania do korzystania jednost-
ce budŜetowej Gminy Miasta Gdyni, lokalu 
uŜytkowego przy ul. Kartuskiej 20, stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni 

6602/12/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR oraz udzielenia zamówienia 
na opracowanie projektów 16 tablic tema-
tycznych (treści i projektów graficznych) 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w doku-
mencie „System Identyfikacji Miejskiej 
Śródmieścia Gdyni” 

6603/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na usługę wykonania dwóch 
tablic w Alei Statków PasaŜerskich 

6604/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w 
związku z EURO 2012 

6605/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację promocji Gdyni 
przez Stowarzyszenie Sympatyków Koszy-
kówki Asseco Prokom Gdynia 

6606/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na promocję Miasta z okazji akcji „Kibicu-
jemy Naszym. Radio Gdańsk” 

6607/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

6608/12/VI/R - uchylenia zarządzenie nr 
5885/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie skierowania na drogę postępowa-
nia sądowo - administracyjnego sprawy o 
rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomię-
dzy Prezydentem Miasta Gdyni a Powia-
towym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
dla miasta Gdynia w sprawie dokonania 
rozbiórki pawilonów usługowych na działce 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej 155 - 157 w 
Gdyni 

6609/12/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakresu 
działań prozdrowotnych wśród uczniów 
klas III gdyńskich szkół podstawowych w 
zakresie zdrowego odŜywiania 

6610/12/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu 
prowadzącego działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie zadań z zakresu 
edukacji muzycznej dla uczniów klas 0-III 
gdyńskich szkół podstawowych 

6611/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na 
Frankofoński Konkurs Fotograficzny, któ-

rego organizatorem jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni 

6612/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do. 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Rozbudowa 
skrzyŜowania ulic Morskiej i Kalksztajnów 
oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni” 

6613/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania „Rozbudowa skrzyŜo-
wania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz bu-
dowa ulicy Okrzei w Gdyni” 

6614/12/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 ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infra-
strukturą techniczną” 

6615/12/VI/U - akceptacji odstąpienia od umowy z 
Nadzorem Inwestorskim sprawowanym na 
zadaniu pn.:„Budowa sali gimnastycznej 
wraz z przebudową infrastruktury dla Szko-
ły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 
28 w Gdyni” 

6616/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przebudowę istnieją-
cych osłon przeciwporaŜeniowych na kład-
ce dla pieszych nad ul. Śląską 

6617/12/VI/P - przystąpienia Gminy Miasta Gdynia 
do realizacji Programu: „Europa dla Oby-
wateli – Działanie 4 – Aktywna pamięć 
obywatelska, słuŜące realizacji „projektów 
upamiętniających miejsca, archiwa i ofiary 
reŜimów stalinowskiego i nazistowskiego 

6618/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2012 do umowy nr KB/16/MOPS/2011 
o powierzenie realizacji zadania publiczne-
go z dnia 09.08.2011 r. zawartej z Polskim 
Czerwonym KrzyŜem Pomorski Zarząd 
Okręgowy z siedzibą w Gdańsku w spra-
wie realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na świadczeniu 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia dla mieszkańców Gdyni na obszarze 
działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Nr 3 

6619/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2011 
o powierzenie realizacji zadania publiczne-
go z dnia 29.06.2011 r. zawartej z Funda-
cją „Niesiemy Pomoc” z siedzibą w Gdyni 
w sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na świad-
czeniu usług opiekuńczych w miejscu za-
mieszkania dla mieszkańców Gdyni na ob-
szarze działania Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Dzielnico-
wego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4 

6620/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

6621/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1 do Porozumienia z dnia 09 sierpnia 
2004 r. zawartego z Powiatem Starogardz-
kim w sprawie kierowania i ponoszenia 
opłaty za pobyt mieszkańców gminy Gdy-
nia w domach pomocy społecznej na tere-
nie Powiatu Starogardzkiego 
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6622/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie okablowania strukturalnego i 
sieci elektrycznej w pomieszczeniach na II 
piętrze budynku przy ul.10 Lutego 24 

6623/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup oprogramowania zarządzającego 
AplusC STATLOOK 

6624/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie 
wystawy na potrzeby Gali Finałowej Kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2012” 

6625/12/VI/M - zamówień, do kwoty 14.000 EUR na 
promocję kalendarza imprez miejskich 
Miasta Gdyni w wybranych gazetach grupy 
Nordapress 

6626/12/VI/M - wykonania materiałów filmowych 
promujących miasto 

6627/12/VI/P - realizacji nagłośnienia podczas Wiel-
kiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka 

6628/12/VI/P - przygotowania i przedstawienia pre-
zentacji podczas VI Gdyńskich Targów Ak-
tywnej Rehabilitacji 

6629/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
podnoszenie kompetencji zawodowych ka-
dry bezpośrednio zaangaŜowanej w proces 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
zaburzeniami lub po kryzysach psychicz-
nych 

6630/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
wsparcie osób niepełnosprawnych w po-
dejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w 
podmiotach ekonomii społecznej 

6631/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
wsparcie opiekunów zaleŜnych osób nie-
pełnosprawnych 

6632/12/VI/M - odstąpienie od umowy sprzedaŜy 
lokalu uŜytkowego nr 2 przy ul. Bp. Domi-
nika 32-38 w Gdyni 

6633/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy na 
sprzedaŜ energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego 

6634/12/VI/P - zmieniające Umowę Nr 
KB/750/PON/13/W/2011 zawartą dnia 22 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Stowarzyszeniem Amazonek 
Gdyńskich 

6635/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza 

6636/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 

6637/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia ObłuŜe festynu rodzinnego pod 
hasłem „Powitanie Lata” w dniu 23 czerw-
ca 2012 r. 

6638/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 
1/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność Specjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmie-
ście” przy ul. Armii Krajowej 44 

6639/12/VI/P - zabezpieczenia środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego i egzekucyjnego 

6640/12/VI/P - organizacji pobytu uczestników mię-
dzynarodowych manewrów BALTOPS 
2012 

6641/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego 
dla mieszkańców dzielnicy w dniu 16 
czerwca 2012 r. 

6642/12/VI/P - uchylenia Zarządzenia nr 
6503/12/VI/P z dnia 22.05.2012 r. w spra-
wie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 
Gdynia Śródmieście festynu pn. „Święto 
ulic pod Kamienną Górą” w dniu 2 czerwca 
2012 r. 

6643/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego wraz z niezbęd-
nymi uzgodnieniami na remont i docieple-
nie dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 
44 w Gdyni dzierŜawionego przez NZOZ 
SPL „Śródmieście” 

6644/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na montaŜ pompy ciepła w 
celu doprowadzenia ciepłej wody do pla-
cówki – NZOZ Ośrodek Wczesnej Inter-
wencji ul. Harcerska 4 w Gdyni 

6645/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.16.2009/ 

6646/12/VI/M - sporządzenia świadectw charaktery-
styki energetycznej budynków mieszkal-
nych stanowiących mienie gminy Gdynia 

6647/12/VI/M - wykonania projektu technicznego 
dotyczącego naprawy uszkodzonych 
schodów oraz muru oporowego przy ul. 
Wojewody Wachowiaka 31 

6648/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w 
pobliŜu budynku mieszkalnego przy ul. 
Swarzewskiej 60 w Gdyni na terenie gmin-
nym będącym w zarządzie ABK Nr 4 

6649/12/VI/M - uszczelnienia instalacji gazowej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Wojewody Wachowiaka 2/10, Dąbrowskie-
go 32 b/9, Dąbrowskiego 32 d/7 

6650/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 EUR 
na robotę budowlaną: „wykonanie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i przeciwpo-
Ŝarowych w MHT przy ul. Wójta Radtkego 
36/40 – II etap 

6651/12/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy dzierŜawy z firmą „Gostarmedia” 

6652/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
część działki 80/3 przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

6653/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonych w Gdyni przy ul. Perło-
wej, stanowiących własność osoby prawnej 

6654/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
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wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Złotej 

6655/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Perłowej 10 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni 

6656/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/605/92 z 22/12/1992 r. dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską – pawi-
lon nr 263 

6657/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6658/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6659/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6660/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6661/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6662/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6663/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6664/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6665/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6666/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6667/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem dwóch masz-
tów oraz wykonanie flag z nadrukiem oko-
licznościowym 

6668/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania, 
odrzucenia ofert oraz udzielenia zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego o wartości poniŜej 200.000 
EUR na usługę wynajmu, montaŜu, de-
montaŜu i kompleksowej obsługi technicz-
nej ekranu diodowego /telebimu/ wraz z 
nagłośnieniem i zapewnieniem energii 
elektrycznej 

6669/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup mebli dla 
potrzeb UMG oraz wyboru oferenta do 
14.000 EUR 

6670/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie inwentaryzacji przewodów ko-
minowych w budynku UMG w 2012 r. 

6671/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie badań geo-
logicznych wraz z dokumentacją geolo-
giczną dla zadania pn: „Rozbudowa cmen-
tarza w Kosakowie” 

6672/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Budowa ul. Poznańskiej w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

6673/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania robót budowlanych: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowero-
wych w Gdyni” 

6674/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/341/UI/115-W/2011 dotyczącej wyko-
nania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy parkingów rowero-
wych w ramach projektu pn: „Rozwój Ko-
munikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiej-
skiej w latach 2007- 2013” 

6675/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na przygotowanie materiałów promocyj-
nych z okazji X Rajdu Pieszego Szlakiem 
śołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Kra-
jowej mjr. Łupaszki współorganizowanej 
przez miasto Gdynia 

6676/12/VI/U - rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Babie Doły, Ob-
łuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i 
A. Dickmana 

6677/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 do umowy nr KB/14/MOPS/2011 
z 29.07.2011 r. zawartej z Gdyńską Spół-
dzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w 
Gdyni na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na przygotowywaniu i dostarczaniu posił-
ków osobom objętym pomocą przez ośro-
dek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 

6678/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 do umowy nr KB/8/MOPS/2011 z 
29.06.2011 r. zawartej z Gdyńską Spół-
dzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w 
Gdyni na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na przygotowywaniu i dostarczaniu posił-
ków osobom objętym wsparciem przez 
MOPS w Gdyni 

6679/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 do umowy nr KB/13/MOPS/2011 
z 25.07.2011 r. zawartej z Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Klu-
czach, Oddział Gdynia na realizację zada-
nia publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na prowadzeniu 
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schroniska z funkcją interwencyjnego 
punktu noclegowego dla osób w stanie nie-
trzeźwości i upojonych alkoholem przeby-
wających na terenie Gdyni 

6680/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2012 do umowy nr KB/9/MOPS/2011 z 
29.06.2011 r. w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na świadczeniu usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni na obszarze działania 
DOPS Nr 2 

6681/12/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 

6682/12/VI/O - powołania komisji do rozpatrzenia 
ofert na utworzenie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 

6683/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora przedszkola nr: 4, 5, 6, 11 „Pod 
Kasztanami”, 26 „Bajkowa Kraina”, 27 „Ma-
lutkowo”, 29, 31, 32 „Cisowiaczki”, 35 „Pod 
śaglami”, 42 „Pod Modrzewiem”, 43 „Jan-
tarek”, 49, 51 

 
2012-05-30: 

 
6684/12/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni Ŝaglowca 

STS Kruzensztern z siostrzanego Miasta 
Kaliningradu 

6685/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Gdynia na Zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w 
Gdyni 

 
2012-05-31: 

 
6686/12/VI/P - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie druku wkładki informacyjnej o 
BALTOPS 2012 

 
2012-06-15: 

 
6687/12/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej 
6688/12/VI/P - odnowienia domen dla Rad Dzielnic 
6689/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 

dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni , połoŜonych w Gdyni 
przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa 
Nowowiejskiego przeznaczonych do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 20 lat w 
drodze przetargu 

6690/12/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów 

6691/12/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oce-
niających wnioski składane do konkursów 
dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica”, „Bez-
pieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzi-
nach” 

6692/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem druŜyny gimnastyczek z Mło-
dzieŜowego Domu Kultury w Gdyni na Fe-
stiwal Gimnastyczny w Mijas – Costa w 
Hiszpani 

6693/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Gdyni 

6694/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6695/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6696/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6697/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6698/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6699/12/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.7142.6.1.2012) 

6700/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego ( MS.7142.6.5.2010) 

6701/12/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.7142.6.13.2009) 

6702/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 5.000.000 
EUR na wykonanie „Docieplenie ścian ze-
wnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej 
w budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Gdyni przy ul. Opata 
Hackiego 13” 

6703/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu w nieruchomo-
ści przy ul. Woj. Wachowiaka 1÷9 w Gdyni 

6704/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu w nieruchomo-
ści przy ul. Woj. Wachowiaka 1÷9 w Gdyni 

6705/12/VI/M - zwrotu kosztów za załoŜenie elek-
trycznych liczników przedpłatowych w po-
mieszczeniach tymczasowych w budyn-
kach przy ul. Krośnieńskiej i Wesołej 

6706/12/VI/M - sporządzenia świadectw charaktery-
styki energetycznej budynków mieszkal-
nych stanowiących mienie Gminy Miasta 
Gdyni 

6707/12/VI/M - usunięcia awarii instalacji wodocią-
gowej w budynku przy ul. Opata Hackiego 
33 w Gdyni 

6708/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Reja w Gdyni 

6709/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Chrzanow-
skiego w Gdyni 

6710/12/VI/M - wykonania i montaŜu ogrodzeń 
piaskownic przy ul. Tucholskiej, Dickmana, 
3 Maja, Arciszewskich, Berlinga 

6711/12/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
podłączenia do miejskiej sieci cieplnej bu-
dynku przy ul. Śląskiej 
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6712/12/VI/M - remontu schodów wejściowych do 
budynku mieszkalnego przy ul. Unruga 18 

6713/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni 

6714/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni 

6715/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6024/12/VI/P 
w sprawie zakupu kamer 

6716/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Długiej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6717/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 33A-
35A przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6718/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chrzanowskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

6719/12/VI/M - przeniesienia prawa własności nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni,- ul. Graniczna 
11 

6720/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości po-
łoŜonej przy ul. Widnej 10 dla Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdyni 

6721/12/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. Nauczycielskiej 

6722/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie raportu „Stu-
dium przemysłu turystyki morskiej i jego 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i 
analiza przyszłego zapotrzebowania na si-
łę roboczą” 

6723/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację He-
ineken Open’er Festival 2012 

6724/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej polegającego na 
wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni 

6725/12/VI/R - organizacji Gdyńskiego Forum Poza-
rządowego oraz Pozarządowych Konsulta-
cji Społecznych w dniu 5 czerwca 2012 r. 

6726/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej wykonania robót budowlanych 
pn.„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

6727/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200.000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka 
rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Miko-
łaja do ul. Hutniczej w Gdyni” 

6728/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie i doradz-

two w zakresie strategii promocyjnej trolej-
busów w ramach projektu TROLLEY 

6729/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„Przebudowa wewnętrznej instalacji wenty-
lacji mechanicznej w zakresie branŜy sani-
tarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy 
ul. Krasickiego 28” 

6730/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn. „Budowa kanalizacji systemowej na 
skrzyŜowaniu ulicy Morskiej z ulicą Chy-
lońską II w Gdyni z dowiązaniem do pro-
jektów: zintegrowanego systemu zarzą-
dzania ruchem TRISTAR oraz rozbudowy 
ulicy Morskiej - etap II” 

6731/12/VI/P - organizacji spotkania plenerowego 
dla dzieci nagrodzonych w VI edycji kon-
kursu „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 

6732/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup sprzętu 
biurowego 

6733/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę asysty technicznej i konserwacji 
systemów: „Finanse DDJ” eksploatowa-
nych przez 69 jednostek organizacyjnych 
Gminy Gdynia oraz ,,Kasa Zapomogowo – 
PoŜyczkowa” i ,,Fundusz Świadczeń So-
cjalnych” eksploatowanych przez UM Gdy-
ni 

6734/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

6735/12/VI/M - robót budowlanych w 9 gminnych 
lokalach mieszkalnych socjalnych wraz z 
korytarzem w budynku przy ul. Dickmana 
38 w Gdyni 

6736/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Balladyny 29 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6737/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Koper-
nika przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6738/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6739/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6740/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6741/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej oznaczonej jako 
działka nr 78/41 km 10 obręb Osowa 
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6742/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Suchej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6743/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4806/11/VI/S 
w sprawie Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

6744/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 
i publicznych niesamorządowych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczej w 2012 roku 

6745/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 
i publicznych niesamorządowych: przed-
szkoli, punktów przedszkolnych oraz od-
działów przedszkolnych przy niepublicz-
nych szkołach podstawowych w 2012 r. 

6746/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/433/PD/26-W/2012 z dnia 23 lutego 
2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a BIS AGENCY Sp. z o.o. 

6747/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5810/12/VI/P 
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zakupu 
trzech statuetek „Galion Gdyński” 

6748/12/VI/P - wykonania ośmiu artystycznych 
dyplomów okolicznościowych na potrzeby 
Wydziału Kultury 

6749/12/VI/P - wykonania projektów materiałów 
promujących Festiwal Orkiestr Wojskowych 

6750/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo fe-
stynu rodzinnego w dniu 17 czerwca 2012 
r. 

6751/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Witomino-Leśniczówka festynu 
rodzinnego „Leśniczówka – samo zdrowie” 

6752/12/VI/P - transmisji telewizyjnej Gali Nagrody 
Literackiej Gdynia 

6753/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

6754/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczo Nr 2 

6755/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli 

6756/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennic z 
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształ-
cących w Gdyni na mistrzostwa Polski 
gimnazjów w koszykówce w Kołobrzegu 

6757/12/VI/P - zapewnienia wyŜywienia wolontariu-
szom miast gospodarzy w trakcie UEFA 
EURO 2012 

6758/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na odławianie z terenu 
Gminy Miasta Gdyni zwierząt naleŜących 
do egzotycznych gatunków płazów i gadów 

6759/12/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania „Ryby dla Zatoki” dla 
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i 
upowaŜnienia do podpisania umowy o do-
finansowanie 

6760/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów 

wibracji na budynkach połoŜonych przy uli-
cy Chylońskiej 128-166 

6761/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie weryfikacji 
projektu mostowego estakady rowerowej 
wzdłuŜ Trasy Kwiatkowskiego 

6762/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad pracami projektowymi, realizacją i w 
okresie gwarancji roboty budowlanej pn: 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

6763/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn: „Budowa kanału 
deszczowego w rejonie Al. Jana Pawła II i 
ul. Waszyngtona” 

6764/12/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie 
końcowego rozliczenia zadania zrealizo-
wanego na podstawie umowy 
KB/102/UI/20/W/2012 z 13 lutego 2012 

6765/12/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
wykonanie robót dodatkowych w ramach 
zadania: „Rozbudowa skrzyŜowania ul. 
Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ul. 
Okrzei w Gdyni” 

6766/12/VI/S - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ oraz 
odbiór i utylizację zuŜytych materiałów 
eksploatacyjnych od Urzędu Miasta Gdyni 
w 2012, 2013 i 2014 roku 

6767/12/VI/S - wyraŜenia zgody na ubezpieczenie 
kiosków multimedialnych do 14.000 EUR 
oraz akceptacji wyboru oferenta 

6768/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę umunduro-
wania funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w 
Gdyni do 200.000 EUR w 2012 r. 

6769/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem, montaŜ i de-
montaŜ barierek w Parku Kibica w Gdyni 

6770/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na montaŜ i demontaŜ re-
klamy promującej imprezę z miejskiego ka-
lendarza imprez 

6771/12/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na 
usługę wynajmu trybuny, podestu scenicz-
nego oraz rusztowań wraz z transportem, 
montaŜem, demontaŜem i serwisem 

6772/12/VI/M - udziału gminy jako współorganizato-
ra eliminacji do XIX Mistrzostw Świata w 
Poławianiu Bursztynu w Gdyni Orłowie 

6773/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę druku 5.000 
sztuk broszury promocyjnej – „Gdyński 
Szlak Modernizmu” 

6774/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację prasową 
promującą miasto 

6775/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

6776/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Aresa przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 
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6777/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5750/12/VI/M 
z 20.03.2012 r. w sprawie ustalenia wyka-
zu nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ol-
gierda 64 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

6778/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych miasta Gdyni 

6779/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych miasta Gdyni 

6780/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i prowa-
dzenie mini wydarzeń na terenie placu za-
baw w Parku Rady Europy 

6781/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni w miesięczniku Aktivist 

6782/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na nabycie licencji do foto-
grafii barwnych 

6783/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 400 koszu-
lek z nadrukiem promocyjnym 

6784/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie plakatów i 
ekspozytorów promujących gdyńskie 
atrakcje turystyczne w pojazdach ZKM 

6785/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i wkładko-
wanie naklejek promujących gdyński Park 
Kibica 

6786/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

6787/12/VI/P - wynajmu gaśnic proszkowych 
 

2012-06-06: 
 
6788/12/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. ca 

180m2 stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonego w Gdyni ul. K. 
Borchardta (Park Rady Europy, część 
działki nr 727/150, km 55 obręb Gdynia) 

 
2012-06-11: 

 
6789/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2012r autoryzowanego szkolenia informa-
tycznego w zakresie modułu „Gospodarka 
mieniem komunalnym” 

 
 

2012-06-12: 
 

6790/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

6791/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

6792/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

6793/12/VI/P - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: 
„Wspieranie międzynarodowych staŜy i 
wymian” 

6794/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność gminy 

6795/12/VI/R - zmiany „Zasad nadzoru, monitoringu 
i weryfikacji projektów w ramach Pomor-
skiego Parku Naukowo – Technologiczne-
go w Gdyni 

6796/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na 
finały XXXIII Międzynarodowego Dziecię-
cego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 
2012 

6797/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
dwóch sal lekcyjnych oraz stołówki szkol-
nej dla uczestników Campu Szkoleniowego 
Fundacji Realu Madryt w Szkole Podsta-
wowej Nr 35 w Gdyni 

6798/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę dzierŜawy 
łączy transmisji danych 

6799/12/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienie publicznego 
na asystę techniczna i konserwację syste-
mu zarządzania dokumentami, sprawami i 
procesami pracy SIDAS 

6800/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad remontem dachu hali 
łukowej W Miejskiej Hali Targowej przy ul. 
Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni 

6801/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wymianę nawierzchni 
wjazdu na teren nieruchomości przy ul. 
Bpa. Dominika 5 w Gdyni 

6802/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni 
(działki nr 684/6, KM 82, nr 32/11 KM 73, 
nr 689/1 KM 82) 

6803/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5572/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 
2012 roku w sprawie pozwolenia na wyko-
nanie umocnienia linii brzegowej w miejscu 
istniejących zabudowań zniszczonego 
obiektu Łazienek w Gdyni-Orłowie (działki 
nr 708/152, nr 706/152, nr 701/31, nr 
698/31, nr 1099/31 KM 82) 

6804/12/VI/M - malowania ścian zewnętrznych 
obiektu Łazienki w Gdyni – Orłowie 

6805/12/VI/M - doszczelnienia instalacji gazowej i 
remontu wentylacji w budynku mieszkal-
nym przy ul. Słowackiego 44 w Gdyni 

6806/12/VI/M - remontu instalacji gazowej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Zygmunta 
Augusta 6 w Gdyni 

6807/12/VI/M - usunięcia usterek wynikających z 
przeglądu przewodów kominowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zie-
lonej 32 w Gdyni 
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6808/12/VI/M - usunięcia nieszczelności instalacji 
gazowej w budynku przy ul. Surmana 6 B, 
Warszawskiej 49 

6809/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Chwarznieńskiej 14 – 28 

6810/12/VI/M - remontu pomieszczenia w-c i biuro-
wego w byłym węźle ciepłowniczym zloka-
lizowanym przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni 

6811/12/VI/M - opracowania projektu technicznego 
podziału i przebudowy lokalu mieszkalnego 
przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni 

6812/12/VI/M - wykonania badania posadzki w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Młyńskiej 17 
w Gdyni 

6813/12/VI/M - remontu dachu budynku administra-
cyjnego przy ul. Abrahama 55 w Gdyni 

6814/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
mieszkaniu przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni 

6815/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego przy ul. Korze-
niowskiego 31 w Gdyni 

6816/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w 
pobliŜu budynku mieszkalnego przy ul. 
Gen. Hallera 33-35 w Gdyni 

6817/12/VI/M - wykonania przycinku drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

6818/12/VI/M - wykonania wycinku drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

6819/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wykonania no-
wej instalacji gazowej w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Widnej 3/52 w Gdyni 

6820/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 

6821/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 22/2012 do umowy nr 
KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. 
zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat 

6822/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowego 
w dniu 29 czerwca 2012 r. 

6823/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad robotami budowlanymi 
polegającymi na przebudowie istniejących 
osłon przeciwporaŜeniowych na kładce dla 
pieszych nad ul. Śląska 

6824/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
przeglądów budowlanych w budynkach 
Urzędu Miasta Gdyni 

6825/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ko-
szulek jako nagród w Kampanii „Czyste 
plaŜe” 

6826/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie z 
Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. umowy o udzielenie do-
tacji na dofinansowanie realizacji zadania 
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Miasta Gdyni” 

6827/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na organizację oprawy promocyjnej otwar-
cia Parku Kibica w Gdyni 

6828/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1676/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Ko-
munalnych w Gdyni 

6829/12/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej 
6830/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-

wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.2.2012/ 

6831/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6832/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.18.2011/ 

6833/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.7.2010/ 

6834/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na obsługę prawną 
dotyczącą postępowania notyfikacyjnego 
przez Komisją Europejską związanego z 
dokapitalizowaniem przez Gminę Miasta 
Gdyni i Gminę Kosakowo Portu Lotniczego 
Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. 

6835/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu ograniczonego na wy-
konanie ekspertyzy dotyczącej funkcjono-
wania Eko Doliny sp. z o.o. 

6836/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 3818/11/VI/P z 18.10.2011 
r. w sprawie harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2012 r. 

6837/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Domu Dziecka w Gdyni oraz 
przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu 
pracy komisji konkursowej 

6838/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
6554/12/VI/O z 23 maja 2012 r. 

6839/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
6555/12/VI/O z 23 maja 2012 r. 

6840/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

6841/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z terenu dzielni-
cy Karwiny i Grabówek 
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6842/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na Wo-
jewódzką Licealiadę MłodzieŜy w Lekkiej 
Atletyce w Chojnicach 

6843/12/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

6844/12/VI/R - 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 2012 roku” 

6845/12/VI/P - zmiany umowy nr 
KB/758/PON/21/W/2011 z 29 grudnia 2011 
r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Związ-
kiem Inwalidów Wojennych RP Zarząd 
Oddziału 

6846/12/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji 
z Kaliningradu /Rosja 

6847/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję materiałów pro-
mujących miasto w telewizji TTM oraz w 
regionalnych rozgłośniach radiowych 

6848/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rybaków /część działki 
nr 1069/, przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

6849/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów informu-
jących o szkoleniu organizowanym przez 
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości 

6850/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości oraz Laureatów X edycji kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2012” w dodat-
ku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach 
Dziennika Bałtyckiego 

6851/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
6217/12/VI/M 

6852/12/VI/M - porozumienia z 27 marca 2012 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Powiato-
wym Urzędem Pracy zawarte na podstawie 
zarządzenia nr 5843/12/VI/M z 26 marca 
2012 roku 

6853/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na nabycie licencji na pu-
bliczne odtwarzanie i wykonanie utworów 
w „parku kibica” w Gdyni 

6854/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 18 tablic in-
formacyjnych do gdyńskiego „Parku Kibica” 

6855/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych w Gdyni – Chwarznie 
przeznaczonych do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 

6856/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dwóch pla-
katów promocyjnych oraz ich montaŜ i de-
montaŜ na nośniku w Gdyni 

6857/12/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybudo-
wanie lokalu uŜytkowego – garaŜu nr 4 na 
gruncie stanowiących własność Gminy 

Miasta Gdyni przy ul. Batorego na dział-
kach nr 1057/135 i 1058/148, km 53, obręb 
Gdynia 

6858/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

6859/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r. 

6860/12/VI/S - upowaŜnienia naczelnika Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego - Architekta 
Miejskiego 

 
2012-06-15: 

 
6861/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 

14.000 EUR, na organizację pokazu 
sztucznych ogni 

 
2012-06-19: 

 
6862/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na ob-
sługę prawną dotyczącą postępowania no-
tyfikacyjnego przed Komisją Europejską 
związanego z dokapitalizowaniem przez 
Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo 
Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. 
z o.o. 

6863/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wydanie 
opinii dotyczącej przekazania do uŜytko-
wania obiektu realizowanego w ramach 
zadania: „adaptacja pomieszczeń Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
Nr 3” 

6864/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Redowo przedsię-
wzięć inwestycyjno – remontowych na lata 
2011 – 2014 

6865/12/VI/M - wykonania robót budowlanych zwią-
zanych z rozdzieleniem instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej 
w budynku mieszkalnym przy ul. Orłow-
skiej 35 od instalacji ciepłowniczej przyna-
leŜnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy 
ul. Orłowskiej 27/33 oraz przebudowy we-
wnętrznej instalacji gazowej w lokalach w 
budynku mieszkalnym 

6866/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6867/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Koper-
nika przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6868/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6869/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwow-
skich przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6870/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Świętojań-
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skiej/Władysława IV przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

6871/12/VI/M - uregulowania naleŜności z tytułu 
uŜytkowania na cele nieleśne gruntów le-
śnych wyłączonych z produkcji za rok 2012 

6872/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pu-
charów jako nagród dla uczestników elimi-
nacji XIV Mistrzostw Świata w Poławianiu 
Bursztynu 

6873/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14000 
EUR na zarządzanie procesem opracowa-
nia wniosku o dofinansowanie projektu 
DYN@MO „DYNamic Citizens for @ctive 
MObility”, złoŜenie przedmiotowego wnio-
sku do Komisji Europejskiej w ramach 7-go 
Programu Ramowego (7th Framework 
Programme for Research and Technologi-
cal Development) w zakresie Inicjatywy 
CIVITAS II PLUS oraz upowaŜnienia do 
podpisania Umowy i jej realizacji 

6874/12/VI/P - prawie powierzenia podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego realizacji zadania dotyczącego pro-
mowania aktywności osób niepełnospraw-
nych w róŜnych dziedzinach Ŝycia spo-
łecznego 

6875/12/VI/P - zmiany zarządzenie w sprawie orga-
nizacji spotkania plenerowego dla dzieci 
nagrodzonych w VI edycji konkursu „Jak 
Ŝyć w przyjaźni?” 

6876/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
spraw opiniowania ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni 

6877/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 17/2012 do umowy Nr 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. 
zawartej z Fundacją „Nasza Rodzina” z 
siedzibą w Szymankowie w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na zapewnieniu całodo-
bowej opieki wraz z wychowaniem w for-
mie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

6878/12/VI/M - wyraŜenia zgody na przekazania 
środków pienięŜnych tytułem zwrotu kosz-
tów procesu oraz zastępstwa procesowego 
za postępowanie odwoławcze 

6879/12/VI/M - wynajęcia lokalu uŜytkowego o pow. 
43,48 m2 usytuowanego przy ul. Armii Kra-
jowej 24 w Gdyni , stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni 

6880/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na usługę tłumaczenia treści miejskich ma-
teriałów na język angielski, szwedzki i ro-
syjski na potrzeby promocji Miasta Gdynia 

6881/12/VI/U - akceptacji zmian treści porozumienia 
nr KB/1/UI/W/2012 z dnia 06.06.2012 r. w 
sprawie współdziałania w realizacji przed-
sięwzięcia inwestycyjnego pt. „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej – PEWIK 
GDYNIA” 

6882/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektów ma-
teriałów reklamowych 

6883/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 148 koszulek z 
nadrukiem promocyjnym 

6884/12/VI/K - spisania z ewidencji księgowej na-
leŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 

6885/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych w Gdyni przy Al. Zwy-
cięstwa 162 i 162A przeznaczonych do 
wydzierŜawienia 

6886/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

6887/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną ( dz. 35/164, 
dz.35/166) 

6888/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
Alei Zwycięstwa 169 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

6889/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego – przeprowadzenie po-
stępowania spadkowego po byłym właści-
cielu nieruchomości połoŜonej przy ul. Ry-
marskiej 5A 

6890/12/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 

6891/12/VI/M - przeniesienia pozwolenia na budo-
wę, Decyzja nr RAAI.6740.665.2011.HNB-
20/INFO-BOX z dnia 10.02.2012r. dla in-
westycji: Kompleks Miejskiego Centrum In-
formacji Turystycznej, obejmujący: budowę 
INFO-BOX-u Urzędu Miasta Gdyni, rozbu-
dowę i przebudowę wraz ze zmianą spo-
sobu uŜytkowania toalet publicznych, bu-
dowę wieŜy widokowej, na terenie obejmu-
jącym działki: 479/71, 480/71, 72, 55, 75 
KM-55 przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni z 
dotychczasowego inwestora: Gminy Miasta 
Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta 
Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka na 
Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni 

6892/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup zestawów do składania bez-
piecznego podpisu elektronicznego 

6893/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

6894/12/VI/P - organizacji zaplecza technicznego 
podczas Festiwalu Orkiestr Wojskowych 

6895/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu prawa 
uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜo-
nego przy ul. Morskiej 67 w Gdyni 

6896/12/VI/M - akceptacji treści umowy uŜyczenia 
infomatów 

6897/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Zygmunta Augusta 
6/61 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
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6898/12/VI/P - wydruku i kolportaŜu materiałów 
promujących Festiwal Orkiestr Wojskowych 

6899/12/VI/P - promocji Festiwalu Orkiestr Wojsko-
wych na ekranach LED 

6900/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie umowy z j. angielskiego na 
j. polski 

6901/12/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za prace 
projektowe nad zagospodarowaniem kwar-
tału usługowo – produkcyjnego w Gdyni 
Redłowie 

6902/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego – przeprowadzenie po-
stępowania spadkowego po właścicielu 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Kapitań-
skiej 39 

6903/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej 114 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

6904/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie ławy o powierzchni 1 m2 zlokalizo-
wanej na placu targowym przy hali rybnej 

6905/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie ławy o powierzchni 2 m2 zlokalizo-
wanej na placu targowym przy hali rybnej 

6906/12/VI/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia 
11 października 2010 r. zawarte pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a urzędami skarbo-
wymi w Gdyni oraz ZUS na podstawie za-
rządzenia nr 16592/10/V/M z 6 październi-
ka 2010 r. 

6907/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie imprez w 
ramach „parku kibica” w Gdyni 

6908/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę renowacji tablic 
informacyjno-promocyjnych ustawionych 
na terenie Gdyni 

6909/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 800 flag z 
nadrukiem okolicznościowym 

6910/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
6847/12/VI/M w sprawie zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na emisję materiałów 
promujących miasto w telewizji TTM oraz w 
regionalnych rozgłośniach radiowych 

6911/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn: „Bu-
dowa ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z in-
frastrukturą techniczną” 

6912/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji „Budo-
wa schodów terenowych łączących ul. Po-
wstania Listopadowego i ul. Powstania 
Wielkopolskiego w Gdyni” 

6913/12/VI/U - zmiany treści umowy nr 
KB/543/UI/194/W/2011 z 24/10.2011 r. na 
wykonanie roboty budowlanej: „Budowa ul. 
Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą tech-
niczną” 

6914/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 

kosztorysu dla budowy ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ klifu nadmorskiego 

6915/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie zamiennej 
dokumentacji budowy ścieŜki rowerowej na 
terenie działki nr 1014/4/ km 63 wraz z wę-
złem drogowym skrzyŜowana al. Zwycię-
stwa z ul. Redłowską 

6916/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych związanych z inwestycją pn: 
„Rozbudowa skrzyŜowania ulic Morskiej i 
Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w 
Gdyni” 

6917/12/VI/M - zawarcia aneksu do porozumienia w 
sprawie przeprowadzenia wspólnego po-
stępowania o zamówienie publiczne na 
„Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funk-
cjonowania EkoDolina Sp. z o.o. w ŁęŜy-
cach, wpływu na stan środowiska oraz ja-
kość Ŝycia mieszkańców istniejącej zabu-
dowy wokół zakładu, a takŜe doraźnych i 
systemowych metod ograniczenia nega-
tywnego oddziaływania” i udzielenia za-
mówienia wybranemu wykonawcy 

6918/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego sp. 
z o.o. w Gdańsku 

6919/12/VI/P - przygotowania cateringu podczas 
Festiwalu Orkiestr Wojskowych 

6920/12/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 3818/11/VI/P 

6921/12/VI/O - przyjęcia ogólnych zasad kontrakto-
wania z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi świetlice socjoterapeutycz-
ne 

6922/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
w zakresie profilaktyki uzaleŜnień – prowa-
dzenie świetlic socjoterapeutycznych w 
Gdyni 

6923/12/VI/O - upowaŜnienia pani Ewy Łowkiel – 
wiceprezydent m. Gdyni do reprezentowa-
nia Gminy Miasta Gdyni w sprawach zwią-
zanych z realizacją projektu „Inny wymiar 
nauki w gdyńskich szkołach” 

6924/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6308/12/VI/S 
z 2 maja 2012 roku 

6925/12/VI/P - wykonania usługi w zakresie dodat-
kowych kursów pociągów SKM w czasie 
trwania festiwalu „Heineken Opener Fe-
stival 2012” w Gdyni 

6926/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
dostawę uŜywanego samochodu do-
stawczego dla UM Gdyni w 2012 r. o war-
tości do 14.000 EUR oraz wyraŜenia zgody 
na uregulowanie opłat związanych z prze-
rejestrowaniem i ubezpieczeniem samo-
chodu oraz wyraŜenia zgody na złomowa-
nie samochodu marki śUK nr rej. GA 
7946L z 1993 r. 

 
2012-06-26: 
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6927/12/VI/U - akceptacji zawarcia porozumienia do 
umowy KB/588/UI/210/W/2011 z dnia 
02.11.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Karoliną Macyszyn -
Rybińską właścicielką firmy RMK Architekci 
z siedzibą w Pogórzu 

6928/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy 
kosztów wariantów odwodnienia dzielnicy 
Chylonia 

6929/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicy 
Morskiej w Gdyni 

6930/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej 
oraz oświetlenia ulicy Morskiej w Gdyni 

6931/12/VI/U - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

6932/12/VI/R - zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku 
blankietów umów adopcyjnych w ramach 
kampanii „Pies w wielkim mieście” 

6933/12/VI/K - umorzenia naleŜności dotyczącej 
zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Słupsku 

6934/12/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – 
sesja letnia i zimowa 2012r. 

6935/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla 
najlepszych tegorocznych absolwentów 
gdyńskich gimnazjów oraz kompletów – 
pióro plus długopis dla odchodzących dy-
rektorów gdyńskich placówek oświatowych 

6936/12/VI/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację „Akcji Lato 2012” w gdyń-
skich placówkach oświatowych oraz w 
Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

6937/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z dzielnicy Oksywie 

6938/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Działki Leśne 

6939/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie po-
wołania wiceprezydenta Miasta Gdyni 

6940/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
1 

6941/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
2 

6942/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
3 

6943/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
4 

6944/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
5 

6945/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Placówka opie-
kuńczo- wychowawcza typu rodzinnego Nr 
6 

6946/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni te-
renu na czas realizacji oraz zajęcie w.w. 
terenu na czas eksploatacji inwestycji 
„Miejska Sieć Szkieletowa w Gdyni – etap 
II” 

6947/12/VI/S - homologacji teczki dla poborców 
UMG 

6948/12/VI/M - remontu wejścia do gminnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 
23 w Gdyni 

6949/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Olchowej 5/1, Dickmana 18/4, Folwarcznej 
9/7, Świętojańskiej 139/185 w Gdyni 

6950/12/VI/M - zwrotu kosztów remontu lokalu uŜyt-
kowego połoŜonego przy ul. Warszawskiej 
76 w Gdyni 

6951/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6952/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6953/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6954/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6955/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6956/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6957/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. AnyŜowej 7 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6958/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. AnyŜowej 9 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6959/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Kępa Oksyw-
ska B3 

6960/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kieleckiej, przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6961/12/VI/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 86 

6962/12/VI/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 88 

6963/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/626/92 z dnia 23.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską – pawi-
lon nr 236 
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6964/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/544/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską – pawi-
lon nr 232 

6965/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/518/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską – bar 
gastronomiczny 

6966/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 na zakup cyfrowego ana-
lizatora dźwięku do pomiarów poziomu ha-
łasu wraz z oprogramowaniem i osprzętem 

6967/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino 
przedsięwzięć inwestycyjno – remonto-
wych na lata 2011 – 2014 

6968/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 23/2012 do umowy Nr 
KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. 
zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat 

6969/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

6970/12/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania dofi-
nansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych ze środków 
finansowych Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 

6971/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę notarialną i sądową 

6972/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

6973/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6974/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6975/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.20.2010) 

6976/12/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w 
Gdyni: przy ul. Górnej 11, ul. Świętojań-
skiej 106, ul. Władysława IV 7C, ul. Wójta 
Radtkego 32 i ul. Wójta Radtkego 49 

6977/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Leszczynki przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
lata 2011 – 2014 

6978/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Wzgórze Św. Mak-
symiliana przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na lata 2011 – 2014 

6979/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Abrahama 58-60 w Gdyni 

6980/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
12012/05/IV/S w sprawie wprowadzenia 
procedur w Urzędzie Miasta Gdyni oraz 
ustalenia procedury aktualizacji, oceny i 
kontroli 

6981/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy przyłączeniowej zasilania systemu 
oddymiającego budynku UMG z Energa-
Operator SA oraz opłaty za przyłączenie 

6982/12/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z 
dnia 7 czerwca 2011 r. 

6983/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni te-
renu na czas realizacji oraz zajęcie ww. te-
renu na czas eksploatacji inwestycji „Miej-
ska Sieć Szkieletowa w Gdyni – etap II” 

6984/12/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomo-
ści gruntowej zabudowanej połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 

6985/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. śeliwnej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6986/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie dokumentacji architekto-
niczno-wykonawczej projektu nagrodzone-
go w konkursie Gdynia City Transformers 
wraz z przeniesieniem autorskich praw ma-
jątkowych 

6987/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie składu i druk 
nowego, uaktualnionego informatora 
przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność 
gospodarczą”, edycja VI, czerwiec 2012 

6988/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową / Wieniaw-
skiego 11 / 

6989/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 105 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6990/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na publikację artykułu sponsorowanego w 
magazynie „Cruise Business Review” dys-
trybuowanego m.in podczas dorocznej 
konferencji Seatrade Cruise Shipping 
Convention w Miami (USA), w której Gmina 
Gdynia uczestniczyła w ramach wspólnego 
stoiska Cruise Poland 

6991/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / 
Racławickiej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

6992/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni Kolonii przy ul. Łanowej 
49 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6993/12/VI/M - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z dzielnicy Oksywie 

6994/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na porządkowanie terenu, dostawę roślin 
oraz wykonanie nasadzeń kwiatów przy ul. 
Kazimierza Górskiego wraz z pielęgnacją 

6995/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na: wykonanie wycinki orzecha włoskiego, 
dostawę i montaŜ folii ochronnej, dostawę, 
montaŜ oraz utrzymanie elementów małej 
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architektury na podwórku przy ul. Abraha-
ma 61, ogrodzenia zieleńców w rejonie 
Dworca Gdynia Główna, dostawę siatki le-
śnej, dostawę słupów drewnianych, wyko-
nanie nasadzeń sezonowych w rejonie Te-
atru Muzycznego 

6996/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie mo-
dernizacji systemu alarmowego w budynku 
UMG przy Al. Zwycięstwa 291A 

6997/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie po-
miarów ochronnych instalacji elektrycznej 
znajdującej się w budynku UMG przy ul. 
10-go Lutego 24 

6998/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie po-
wołania wiceprezydenta Miasta Gdyni M. 
Guć 

6999/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie po-
wołania wiceprezydenta Miasta Gdyni B. 
Stasiak 

7000/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie po-
wołania wiceprezydenta Miasta Gdyni E. 
Łowkiel 

7001/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów noclegów radnych Miasta Gdyni w 
związku z udziałem w General Assembly of 
the Association of Towos Awarded the Eu-
rope Prize w Częstochowie 

7002/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci 
i młodzieŜy 

7003/12/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy zlecenie na przeprowadzenie warszta-
tów przygotowujących uczniów gdyńskich 
szkół do udziału w projekcie „Gdynia Busi-
ness Week 2012” 

7004/12/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie ra-
portu pod tytułem „Rekomendacje słuŜące 
rozwojowi klastrów w obszarze Unii Euro-
pejskiej – uŜyteczne dla sektora transport – 
spedycja – logistyka”, w ramach zadań re-
alizowanych w projekcie unijnym „BOTH-
NIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR 

7005/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
p.n.:„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobro-
wej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka 
ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastruktu-
rą techniczną” 

7006/12/VI/U - uregulowania naleŜności z tytułu 
trwałego wyłączenia z produkcji leśnej 
gruntu leśnego przy ul. Rdestowej 

7007/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

7008/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonaniu 
aktualizacji map w zakresie pomiarów bu-
dynków 

7009/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Placu Dworcowym 1 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7010/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

7011/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na publikację prasową promującą gdyński 
Park Kibica 

7012/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 491m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Słonecz-
nej - część działek 722/246 i 721/246 - 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7013/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 760m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki część działki 1062/10 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7014/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 10m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki część działki 1062/8 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7015/12/VI/P - organizacji cyklu koncertów Sax Club 
w Uchu 

7016/12/VI/R - zawarcia porozumienia pomiędzy 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta 
Gdyni dotyczącego realizacji pilotaŜowego 
programu „Aktywny Samorząd” 

7017/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę siatki leśnej 

7018/12/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

7019/12/VI/R - powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Domu Dziecka w Gdyni panu 
Remigiuszowi Walędziakowi 

7020/12/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/283/MB/7/W/2012 na wykonanie robót 
budowlanych, polegających na remoncie 
dachu hali łukowej w MHT przy ul. Wójta 
Radtkego 36/40 

7021/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz wymiana stolarki 
okiennej w budynku Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni przy ul. 
Opata Hackiego 13” 

7022/12/VI/M - naprawy ogrodzenia boiska do gry w 
kosza na terenie będącym w zarządzie 
ABK Nr 4 we wnętrzu blokowym przy ul. 
Śląskiej 51, 51a. 51b w Gdyni 

7023/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
6817/12/VI/M prezydenta miasta z 12 
czerwca 2012 roku dotyczącego wykona-
nia przycinki drzew na terenach gminnych 
będących w zarządzie ABK Nr 3 

7024/12/VI/M - wymiany piasku w 10 piaskownicach 
znajdujących się na terenach gminnych 
będących w zarządzie ABK Nr 3 

7025/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 600 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
– część działki nr 1062/10 – przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

7026/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
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nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 15 lat w 
drodze przetargu 

7027/12/VI/M - zgody na wniesienie sprzeciwu od 
orzeczeń Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w sprawie opłat rocznych nie-
ruchomości będących w uŜytkowaniu wie-
czystym SM „Karwiny” 

7028/12/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy w sprawie transportu i opieki pod-
czas dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ul. Kapi-
tańskiej 37 w Gdyni 

7029/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 
i publicznych niesamorządowych szkół po-
nadgimnazjalnych w kierunkach medycz-
nych w roku 2012 

7030/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziała-
nie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu 
/NTM/ 

7031/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie 
warsztatów młodzieŜowych i punktu psy-
chologiczno-pedagogicznego w dzielnicy 
Gdynia Witomino 

7032/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: „Profilaktyka 
selektywna dla osób eksperymentujących z 
uŜywkami i zagroŜonymi uzaleŜnieniami 

7033/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w 
Gdyni 

7034/12/VI/O - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ środ-
ka trwałego – rolby „Zamboni 520” – nr in-
wentarzowy 7/76/760/03 

7035/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
na wynagrodzenia dla ekspertów biorących 
udział w postępowaniu egzaminacyjnym na 
nauczycieli mianowanych w 2012 roku 

7036/12/VI/U - akceptacji treści umowy nr 
KB/670/UI/240/W/2011 na opracowanie 
dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Bu-
dowa wielostanowiskowych parkingów przy 
ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z pla-
cem składowym i infrastrukturą techniczną” 

 
2012-06-27: 

 
7037/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
7038/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na rok 2012 

7039/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na rok 
2012 

7040/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na wykonaniu testu 
prywatnego inwestora dla transakcji doka-
pitalizowania Portu Lotniczego Gdynia – 
Kosakowo przez Gminę Miasta Gdyni i 
Gminę Kosakowo 

7041/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego 

 
2012-06-29: 

 
7042/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-

wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Orga-
nizacja Zajęć Turystyczno - Rekreacyjnych 

7043/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: „Zie-
lony czas” Półkolonia – prowadzenie świe-
tlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdy-
nia Redłowo 

7044/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Letnie 
przygody „Wesołych Buziaków” Świetlica 
Socjoterapeutyczna przy SP. 16 w Gdyni 
przy ul. Chabrowej 43 

7045/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Lato z 
Światłowcami 2012 

7046/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Wa-
kacyjny wypoczynek dzieci i młodzieŜy z 
dzielnicy Grabówek w Gdyni 

7047/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: „Wa-
kacyjna przygoda”. 

7048/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: „Bo 
piękny jest świat gdy patrzy się w odpo-
wiednim kierunku” 

7049/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: „Lato 
jest w socjo” Świetlica Socjoterapeutyczna 
przy SP. 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 

7050/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Wa-
kacje w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Wyspa” 

7051/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Wa-
kacyjny wypoczynek dzieci i młodzieŜy z 
dzielnicy Karwiny w Gdyni 

7052/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa p.o. dy-
rektora jednostki budŜetowej Dom Dziecka 
w Gdyni 
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7053/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Pustki Cisowskie - Demptowo 

 
2012-07-03: 

 
7054/12/VI/P - zmiany umowy nr 

KB/322/PON/3/W/2011 zawartą dnia 30 
maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Fundacją AnimalPro 

7055/12/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 2012 roku” 

7056/12/VI/P - przeznaczenia środków finansowych 
na realizację usprawnień dla pasaŜerów 
promowych w ramach zadań w projekcie 
unijnym „INTERFACE” 

7057/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Orłowo festynu „Święto Orłowa” 
w dniu 7 lipca 2012 r. 

7058/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/391/PD/18/W/2012 z dnia 7 marca 
2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Stowarzyszeniem Akuku Sztuka 

7059/12/VI/P - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia między Gminą Gdynia a Centrum 
Kultury w Gdyni w sprawie współpracy przy 
realizacji prac nad pakietem rekomendacji 
do strategii miasta Gdyni w dziedzinie kul-
tury 

7060/12/VI/P - organizacji koncertu Reprezentacyj-
nego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wileńszczyzna” 

7061/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
6421/12/VI/U w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie robót związanych z inwestycją pn: 
„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglo-
meracji Trójmiejskiej – budowa ścieŜek ro-
werowych w Gdyni” 

7062/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2010 i 2011 r. na realizację badań 
profilaktycznych 

7063/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu 
mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w 
Gdyni 

7064/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
mieszkaniu przy ul. Chwarznieńskiej 176 w 
Gdyni 

7065/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu 
mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdy-
ni 

7066/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu 
mieszkalnym przy ul. Morskiej 7 w Gdyni 

7067/12/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu przy ul. Dickmana 24 

7068/12/VI/M - likwidacji piaskownicy znajdującej 
się na terenie gminnym będącym w zarzą-
dzie Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 3 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 185 – 187 
w Gdyni 

7069/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
rozbiórki oraz inwentaryzacji rysunkowej 

wraz z dokumentacja fotograficzną budyn-
ku mieszkalnego przy ul. śeromskiego 23 
w Gdyni 

7070/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. InŜynierskiej 1 w Gdyni 

7071/12/VI/M - zabezpieczenia budynków oraz 
uporządkowanie terenu nieruchomości 
przy ul. Orłowskiej 13 – 15 w Gdyni 

7072/12/VI/M - wykonania strefy bezpiecznej pod 
urządzenia zabawowe zakupione ze środ-
ków Rady Dzielnicy Chylonia w 2011 r. 

7073/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Chwaszczyńskiej 165 w 
Gdyni 

7074/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Migdałowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7075/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ballady-
ny/Światowida przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

7076/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Cumowników 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7077/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/21/MGG/12/D/120 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. 
z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

7078/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/23/MGG/14/D/12 pomiędzy Gminą 
Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o eks-
pozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - 
dz.nr 66/3 KM 25 

7079/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

7080/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie zasad 
przygotowywania i trybu przedkładania 
projektów uchwał i zarządzeń 

7081/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr 
KB/6/OZ/2/w/2012 z dn. 02.01.2012 r. 

7082/12/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla 
Pana Mariana Kentnera – dyrektora S.P. 
Z.O.Z. Miejskiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Gdyni ul. świrki i Wigury 14 

7083/12/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla Pani 
Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w Gdyni ul. Reja 2 

7084/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie 
wyceny nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej przy ul. Witomińskiej w ramach zadania 
pn.: „Budowa wielostanowiskowych par-
kingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni 
wraz placem składowym i infrastrukturą 
techniczną” 

7085/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Moder-
nizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni” 

7086/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek połoŜonych w obrę-
bie projektowanego pasa drogowego 
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skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni 

7087/12/VI/O - dofinansowania wydania ksiąŜki oraz 
kalendarza z pracami laureatów konkursu 
literacko-plastycznego „Jak Ŝyć w przyjaź-
ni” 

7088/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie „Moderniza-
cji węzła ciepłowniczego C.O. i C.W.U. w 
budynku Zespołu Szkół nr 13 przy ul. 
Chwaszczyńskiej 26 oraz budowy dwu-
funkcyjnego węzła cieplnego w Przedszko-
lu Samorządowym nr 6 przy ul Chwasz-
czyńskiej 28 w Gdyni”. 

7089/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 euro na uzupełnienie i aktuali-
zację dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na rozdzielenie instalacji 
kanalizacji sanitarnej od kanalizacji desz-
czowej w Przedszkolu Nr 47, przy ul. Ma-
ciejewicza 9 w Gdyni 

7090/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7091/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012r 

7092/12/VI/U - zamówienia tłumaczenia symulta-
nicznego na III międzynarodową konferen-
cję naukową „Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do 
lat 60. i jej ochrona” 

7093/12/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji 
projektowej remontu elewacji budynku Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy 
ul. Morskiej 79 

7094/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i zamiesz-
czenie na trolejbusach reklamy promującej 
konwersję autobusów na trolejbusy 

7095/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem powierzchni 
reklamowej na trolejbusach w ramach pro-
jektu TROLLEY 

7096/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na organizację Pikniku Ro-
dzinnego w Orłowie w dniu 7 lipca 2012 r 

7097/12/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej 
przyjęcia darowizny w postaci wody mine-
ralnej od Sp. z o.o. Coca –Cola HBC 

7098/12/VI/M - udzielenia zamówień publicznych do 
14.000 EUR, na organizację uroczystości 
wmurowania tablicy statku pasaŜerskiego 
m/s„Marina” w Alei Statków PasaŜerskich 

7099/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Budowa ul. Małej 
w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

7100/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7101/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-

dlowego nr 401 o powierzchni 9,0 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

7102/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego organizacji 
i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjono-
wania osób z autyzmem 

7103/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego prowadze-
nia kampanii informacyjnej na rzecz inte-
gracji osób z zaburzeniami komunikacji 
werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskrymi-
nacji 

7104/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: organizacja i prowa-
dzenie zajęć mających na celu samodziel-
ne funkcjonowanie osób po kryzysach psy-
chicznych 

7105/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego podnosze-
nia wiedzy z zakresu seksualności osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 

7106/12/VI/P - zmiany umowy nr 
KB/209/PON/2/W/2011 zawartą dnia 18 
kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Polskim Związkiem Niewido-
mych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w 
Gdyni 

7107/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 40m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki część działki 1062/10 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7108/12/VI/P - opracowania i publikacji artykułu w 
Dzienniku Gazecie Prawnej 

7109/12/VI/P - wykonanie fotografii 
7110/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

na publikację prasową promującą Piknik 
Rodzinny w Orłowie 

7111/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację akcji promocyj-
nej podczas festiwalu Open’er 

7112/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usłu-
gi wywozu i zniszczenia dokumentów z 
wyborów do rad dzielnic oraz dokumentów 
mających krótkotrwałe znaczenie, niepod-
legających przechowywaniu 

7113/12/VI/S - ponowne ogłoszenie sprzedaŜy w 
drodze przetargu ofertowego akcesoriów 
jeździectwa: siodła i dwóch derek po byłym 
oddziale konnym StraŜy Miejskiej będą-
cych własnością Urzędu Miasta Gdyni 

7114/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Festiwal Traffic Design 

7115/12/VI/P - organizacji koncertów folkowych w 
Parku Kolibki w dniu 29 lipca 2012 r. 
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7116/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie statuetek ze szkła artystycz-
nego na potrzeby programu Gdynia Busi-
ness Week 

7117/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację promocji Gdyni przez Spor-
tową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia 

7118/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na emisję i produkcję radiowego spotu re-
klamowego 

7119/12/VI/P - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania druku naklejki na folii samo-
przylepnej z napisem „Tu dostaniesz RA-
TUSZ” 

7120/12/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2011 
roku Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

7121/12/VI/O - przekazania środków finansowych 
na organizację „Akcji Lato 2012” w III Li-
ceum Ogólnokształcącym 

7122/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie boisk 
do koszykówki dla Gdyńskiego Towarzy-
stwa Koszykówki na prowadzenie Letniej 
Ligi Koszykówki w IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Gdyni 

7123/12/VI/O - częściowej refundacji kosztów wy-
jazdu na Mistrzostwa Świata – IDO Euro-
pean Disco Dance Championships 2012 w 
Danii 

7124/12/VI/S - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towej przyłącza kanalizacji sanitarnej i wo-
dy zimnej do budynku Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Gdyni ul. Wiczlińska 66 

7125/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: powołanie zespołu mo-
nitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod 
kątem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych 

7126/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót bu-
dowlanych, polegających na uszczelnieniu 
niecki basenowej na pływalni w Gimnazjum 
Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1 w Gdyni 

7127/12/VI/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Arciszewskich 23 w Gdyni 

7128/12/VI/M - wykonania robót izolacyjnych stropu 
schronu przy ul. Morskiej 89 w Gdyni 

7129/12/VI/O - upowaŜnienia p. E. Łowkiel – wice-
prezydenta Miasta Gdyni do reprezento-
wania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z realizacją projektu systemo-
wego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na 
edukację. Szkolnictwo zawodowe w regio-
nie a wyzwania rynku pracy”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budŜetu państwa w 
ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 

7130/12/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z 
dnia 7 czerwca 2011 roku 

7131/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6411/12/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 
2012 r. 

7132/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Działki Leśne przed-
sięwzięć inwestycyjno-remontowych na la-
ta 2011-2014 

7133/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Śródmieście przed-
sięwzięć inwestycyjno-remontowych na la-
ta 2011 -2014 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [207] – 28.06.2012 – radny Tadeusz Szemiot -  

w sprawie budowy ul. Grottgera – odpowiedź 
09.07.2012. 

2. [208] – 05.07.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zagospodarowania Placu Dworcowego 
– odpowiedź 18.07. 

3. [209] – 05.07.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie ograniczenia zakresu utwardzenia ul. 
Słowiczej – odpowiedź 20.07. 

4. [210] – 05.07.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie braku odpowiedzi na część interpelacji 
w sprawie technologii YOMB ulic na osiedlu 
Meksyk – odpowiedź 20.07. 

5. [211] – 17.07.2012. – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie zadań inwestycyjnych miasta (gł. 
dotyczy ulicy Focha) – odpowiedź 25.07. 

6. [212] – 30.07.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie naprawy chodnika na ul. Śląskiej w 
pobliŜu przejścia dla pieszych przy skrzyŜowa-
niu z ul. Warszawską – odpowiedź 06.08. 

7. [213] – 30.07.2012 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie wykonania chodnika wzdłuŜ ul. 
Rdestowej – odpowiedź 10.08.12. 

8. [214] – 30.07.2012 – radny Ireneusz Bekisz – 
w sprawie wybudowania dodatkowych 10 
miejsc postojowych wzdłuŜ drogi dojazdowej 
ul. Rdestowej – odpowiedź 10.08. 

9. [215] – 30.07.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie przesunięcia zatoki autobusowej i 
drogi rowerowej przy ul. Unruga 69 w Gdyni – 
odpowiedź 16.08. 

10. [216] – 06.08.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie skutków remontu nawierzchni ul. Śli-
skiej 

11. [217] – 09.08.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie budowy schodów terenowych wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Ce-
chowej 58 oraz Płka Dąbka 24 – odpowiedź 
28.08. 

12. [218] – 13.08.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych na ul. Morskiej w Gdyni Ci-
sowej  

13. [219] – 13.08.2012. – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie przebudowy skrzyŜowania ul. 
Chylońskiej i Północnej 
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14. [220] – 13.08.2012 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie wysokości stawek opłat za 
parkowanie pobieranych w obrębie płatnej stre-
fy parkowania na terenie Gdyni – odpowiedź 
27.08. 

15. [221] – 13.08.2012 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie toalet w okolicy Polanki 
Redłowskiej – odpowiedź 23.08. 

16. [222] – 13.08.2012 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie dziwnego tworu propagu-
jącego energooszczędność 

17. [223] – 16.08.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie działań nadzoru właścicielskiego mia-
sta Gdyni wobez nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu Portu Lotniczego Trójmiasto sp. z o.o. 

18. [224] – 16.08.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie ulic przewidxianych do utwardzenia 
płytami YOMB – odpowiedź 23.08. 

19. [225] – 23.08.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wykupu terenu prywatnego pod 
drogę publiczną w związku z inwestycją dro-
gową na ul. Brukarskiej 

20. [226] – 23.08.2012 – radna Mirosława Król w 
sprawie ogólnopolskiego projektu szkolenia 
młodzieŜy uzdolnionej sportowo w piłce siat-
kowej w szkolnych ośrodkach sportowych 
działających ze wsparciem jednostek samorzą-
du terytorialnego. 

_________________________________________ 


